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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da so raziskave in inovacije gonilna sila, ki je bistvena, da bi EU ohranila in 
okrepila svoj konkurenčni položaj, ter poudarja pomemben prispevek kohezijske politike 
pri razvoju raziskav in inovacij v regijah; v zvezi s tem poudarja, da se je pomen 
regionalne pomoči za inovacije, raziskave in podjetništvo skozi desetletja upravičeno 
povečeval; ugotavlja, da je približno 86 milijard EUR v skladih kohezijske politike, kar je 
okoli 25 % celotnega proračuna kohezijske politike, razporejenih za te namene, ter poziva 
Komisijo, naj preuči, ali bi projektom raziskav, ki se financirajo iz strukturnih skladov, 
lahko zagotovili enako raven vidnost kot tistim, ki se financirajo iz okvirnih programov; 
meni, da je treba v skladu z načeli in cilji strategije Evropa 2020 in vodilno pobudo Unija 
inovacij vsekakor ohraniti ta trend, pri tem pa se mora trajnostni razvoj (tudi z okoljskega 
in družbenega vidika) odražati v dodeljevanju sredstev, pri čemer je močna in dobro 
finančno podprta regionalna politika osnovni pogoj; poziva, naj bodo obstoječe in nove 
pobude strategije Evropa 2020 jasno usklajene, in med drugim spodbuja inovacije v 
družbi na podlagi partnerstev „javno-zasebno-ljudje“ (public-private-people);

2. poudarja, da je treba spodbujati okrepljeno sodelovanje in sinergije med prihodnjima 
skupnim strateškim okvirom regionalne politike in skupno strategijo programov za 
raziskave in inovacije, da bi okrepili evropske inovacijske cikluse; poziva Komisijo, naj 
zagotovi dopolnjevanje in predlaga, kako bi to izvedli v praksi; v zvezi s tem poudarja 
možnosti za oblikovanje sinergij med tema politikama in zagotovitev, da druga drugo 
okrepita; poudarja, da je pomemben izziv za države članice in regije ustvariti sinergije 
med različnimi instrumenti za financiranje raziskav in inovacij tako v javnem kot v 
zasebnem sektorju ter za financiranje nadaljnje dejavnosti za razširjanje rezultatov takih 
projektov in njihovo prepoznavnost; poziva države članice, naj namenijo pozornost 
izvajanju teh politik na nacionalni in regionalni ravni, zlasti kadar so različni skladi EU v 
pristojnosti različnih nacionalnih organov, da bi tako izboljšali dopolnjevanje med temi 
programi;

3. poudarja, da je v časih, ko so finančna sredstva omejena, ključno, da se sredstva 
namenjajo za pametno izbrane prednostne naloge v regijah, tako da se doseže kritična 
masa; 

4. poziva, da bi glede na prihodnjo usmeritev kohezijske politike v strategiji EU 2020 
naložili obvezno prednostno nalogo glede inovacij v regijah, ki jih zajemata cilja 1 in 2, ta 
prednostna naloga pa se mora odražati tudi v dodeljevanju sredstev na vseh ravneh; 
poudarja pa, da določanje ciljev za večjo porabo sredstev za raziskave, razvoj in inovacije 
samo po sebi ne bo prineslo rezultatov, če teh ukrepov ne bo spremljal splošni strukturni 
razvoj v družbah;

5. poziva Komisijo, naj kot drugo možnost predlaga nadaljnje spodbude za uporabo sredstev 
strukturnih skladov na področju inovacij;

6. zagovarja pristop k inovacijam od spodaj navzgor in poudarja, da sta potrebna dejavno 
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sodelovanje in vključitev vseh lokalnih in regionalnih zainteresiranih strani, ko se 
oblikujejo in izvajajo njihove regionalne inovacijske strategije;

7. poziva regije, naj glede na koncept pametne specializacije razvijejo inovacijske strategije 
po meri, ki bodo temeljile na regionalnih kompetencah, sedanjih močnih točkah in 
prednostih; priporoča, da regije podrobno opredelijo, kako bi možne sinergije med 
pomočjo iz strukturnih skladov in prihodnjimi programi raziskav in inovacij lahko 
praktično uporabili, da bi ustvarili močne, konkurenčne mednarodne grozde in regionalne 
centre odličnosti ter dohiteli druge regije in tako okrepili regionalno gospodarstvo;

8. vseeno poudarja, da bi poleg interesa posameznih regij za gospodarsko rast morali hkrati 
videti celotno EU kot inovativno območje zaradi večjega dopolnjevanja med regijami, s 
čimer bi spodbudili mednarodno konkurenčnost; v zvezi s tem poziva k boljši preglednosti 
in usklajevanju med regionalnimi zainteresiranimi stranmi in oblastmi, pa tudi med 
državami članicami in evropskimi organi; v zvezi s tem pozdravlja pomoč Komisije, ki 
lahko da regijam dragoceno podporo in zagotovi visoko kakovost strategij, ne da bi to 
postavilo pod vprašaj načelo subsidiarnosti; v zvezi s tem poudarja, da je treba še naprej 
razvijati teritorialno sodelovanje in njegovo financiranje;

9. poziva k močnejši medvladni udeležbi pri ukrepih skupnega načrtovanja in v okviru 
programa Interreg III B, da bi okrepili sodelovanje na področju raziskav, razvoja in 
inovacij po vsej Evropi, in povečali ter izboljšali sodelovanje novih držav članic v vseh 
evropskih raziskovalnih programih;

10. meni, da bi lokalne in regionalne organe morali spodbujati k inovacijam, zlasti z 
nadaljevanjem in okrepitvijo izvajanja pobud, kot so „Regije znanja“, „Živi laboratoriji“ 
in „Pametna mesta“, v katerih se spodbuja teritorialna razsežnost raziskav in razvoja;

11. poudarja, da je temeljni pogoj za tako celostno strategijo, ki ustvarja sinergije, da 
vključeni organi poznajo vse možnosti financiranja; opozarja, da je tudi tako ozaveščanje 
mogoče financirati iz strukturnih skladov;

12. poudarja, da je pojem „inovacije“ širok, predvsem pa osnovan na povpraševanju in 
uporabnikih, saj izvira iz vzajemnega delovanja s trgom; se zaveda razkoraka med novim 
znanjem na področju raziskav in uporabo tega znanja; zato kot nujno dopolnilo odličnosti 
v tehnoloških raziskavah priporoča osredinjenje regionalne pomoči ne samo na razvoj 
regionalne odličnosti, predvsem na univerzah in v raziskovalnih središčih, ampak tudi na 
spodbujanje aplikacij, da bi spodbudili podjetja k razvoju inovativnih metod, s katerimi bi 
inovacije lahko tržili, in spodbudili prenos tehnologije in izmenjavo znanja in izkušenj v 
korist skupnosti;

13. poudarja, da je treba vzpostaviti koncept poti do odličnosti, ki mora obsegati izboljšanje 
regionalnih omrežij, v katera so povezani raziskovalni inštituti, univerze, mala in srednja 
podjetja ter druge pomembne zainteresirane strani, tako da se oblikujejo grozdi, 
regionalne tehnološke platforme in centri odličnosti, z namenom pomagati takim 
omrežjem pri sodelovanju v projektih sodelovanja EU in programih za raziskave in
inovacije;

14. poziva k akcijskemu načrtu za „pot do odličnosti“ za uvedbo raziskovalne infrastrukture, v 
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okviru Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, da bi spodbudili 
sodelovanje v zadevnih državah v naslednjem skupnem okvirnem programu za raziskave 
in inovacije;

15. poudarja, da so mala in srednja podjetja pomembna za lokalni in regionalni razvoj ter 
gospodarstva v EU ter za industrijsko konkurenčnost Unije kot celote in da so njeni glavni 
ponudniki zaposlitve; ker je potrebno zagotoviti, da imajo mala in srednja podjetja več 
koristi od podpore za raziskave in inovacije, meni, da bi se morala regionalna podpora za 
inovacije osrediniti na mala in srednja podjetja, birokratsko breme za upravičence 
zmanjšati, financiranje programov pa bi moralo postati bolj prilagodljivo; v zvezi s tem 
poudarja dodano vrednost kohezijske politike v smislu povečanje inovativnosti regionalno 
usmerjenih malih in srednjih podjetij, ki delujejo na tradicionalnih poslovnih področjih, z 
zagotavljanjem boljšega dostopa do raziskav, osredinjenih na praktično uporabo, prenosa 
tehnologije in inovacij, razvoja znanj in spretnosti, spodbujanja inovacijske kulture, zlasti 
pa z internacionalizacijo ali spodbujanjem različnih vrst podjetništva, na primer s širšo 
ponudbo svetovanja in lahko dostopno podporo, tudi v obliki pobud „vse na enem mestu“, 
s katerimi bi spodbudili mala in srednja podjetja k preučitvi novih priložnosti in boljši 
uporabi regionalnih virov, ki so jim na voljo; v zvezi s tem poudarja tudi možno dodano 
vrednost, ki ga prinese večje sodelovanje malih in srednjih podjetij v skupnostih znanja in 
inovacij;

16. poudarja, da bi bilo v interesu kohezije in večje konkurenčnosti evropskega gospodarstva 
treba sprejeti ukrepe – med drugim za poenostavitev postopkov sodelovanja in 
ozaveščanje –, ki bi izboljšali dostop do raziskav in inovacij za mala in srednja podjetja, 
tudi za tista iz manj razvitih, odmaknjenih in podeželskih regij;

17. priznava upravičenost tako centralno vodenega pristopa sedmega okvirnega programa ter 
programa za konkurenčnost in inovativnost kot tudi decentraliziranega pristopa 
strukturnih skladov; vendar poudarja, da je treba pravila, postopke in metode kolikor je 
mogoče uskladiti, hkrati pa kljub razlikam v sistemih upravljanja zagotoviti potrebno 
prilagodljivost; poudarja, da mora biti financiranje raziskav in inovacij na nacionalni ravni 
ter ravni EU učinkovitejše in uspešnejše, zavezati pa bi se bilo treba, da bi ga v največji 
meri izboljšali z namenom, da bi razvili strateški program evropskih raziskav in inovacij; 
meni, da predstavljajo pretirane administrativne zahteve resno oviro za doseganje ciljev 
kohezijske politike, zato zahteva učinkovite ukrepe za poenostavitev obdelave subvencij 
in sistemov nadzora;

18. pozdravlja ambicije Komisije, da se v povezavi z Evropsko investicijsko banko razen 
mehanizmom za financiranje na osnovi delitve tveganja posveti nadaljnji uporabi 
modernih instrumentov financiranja, na primer obnovljivih skladov, s ciljem pritegniti več 
zasebnih vlagateljev in učinkoviteje porabiti razpoložljiva javna sredstva; izrecno 
priporoča regionalnim zainteresiranim stranem, da izkoristijo te možnosti;

19. poziva Komisijo, naj okrepi sinergije med različnimi instrumenti in skladi, spodbuja 
pristop na podlagi financiranja iz več skladov, preuči nove možnosti za mešano 
financiranje in razširitev navzkrižnega financiranja iz strukturnih skladov.
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