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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. odobrava predloge Komisije za poenostavitev administrativnih formalnosti v okviru 
raziskovalnih okvirnih programov, zlasti postopno uvajanje financiranja, ki bo temeljilo 
na rezultatih;

2. pozdravlja aktualno razmišljanje, ki poteka v evropskih institucijah o potrebni 
poenostavitvi politike regionalnega razvoja s ciljem večje preglednosti, boljše 
učinkovitosti in okrepljene pravne varnosti za upravičence; meni, da lahko primeri dobre 
prakse, ki bodo izšli iz tega procesa, pripomorejo k poenostavitvi izvajanja 7. okvirnega 
programa za raziskave in razvoj; 

3. meni, da bi se morali različni instrumenti Evropske unije za kohezijo, raziskave in 
inovacije v skrbi za večjo učinkovitost izvajati integralno; zato poudarja, da je med temi 
instrumenti treba iskati sinergije;

4. meni, da je za raziskave in inovacije najprimerneje, da se spodbujajo na regionalni ravni, 
to pa zaradi bližine med univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, velikimi podjetji, 
malimi in srednjimi podjetji in regionalnimi javnimi organi, naprimer znotraj „grozdov“;

5. opozarja, da je 7. okvirni program za raziskave in razvoj po zgledu politike regionalnega 
razvoja osnovan na načelih partnerstva in sofinanciranja; potrjuje svojo zavezanost tema 
načeloma dobrega upravljanja in zahteva, naj kljub omejevanju javnih izdatkov zaradi 
gospodarske krize veljata še naprej;

6. opozarja, da se instrumenti Evropske unije za spodbujanje raziskav in razvoja 
osredotočajo na kakovostne velike projekte, ki lahko konkretno vplivajo na gospodarsko 
dejavnost in ustvarjanje novih delovnih mest; poudarja, da dinamika kakovostnih 
projektov pozitivno vpliva na celotno ozemlje Evropske unije in učinkovito dopolnjuje 
ozemeljsko razsežnost instrumentov kohezijske politike.


