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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост,
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме,
следните предложения:
1. подчертава че по отношение на иновациите може да се подходи по-ефективно на
регионално равнище, където материалната близост укрепва партньорствата между
участници като университети, научноизследователски организации и
промишленост; отбелязва, че най-динамичните технологични индустрии не са
разположени в рамките или в близост до главните градове, а в близост до найиновационните университети;
2. отбелязва, че факторите, вземащи решения на регионално равнище, следва изцяло
да осъзнават потенциала за икономически растеж, който изследователските и
иновационни дейности предлагат на всички региони; в това отношение отбелязва,
че дори региони без университети и изследователски центрове следва да са в
състояние да развиват собствени иновационни възможности;
3. отбелязва, че е необходимо да бъдат засилени усилията за въвеждане на
нетехнологични иновации и че в този контекст следва да се разпространяват найдобри практики по отношение на този вид иновации, както и че следва да бъдат
уточнени правилата и условията, уреждащи достъпа до финансиране по линия на
ЕС;
4. подчертава необходимостта да бъдат разкривани „дремещи новатори“; изтъква
важната роля на посредническите организации при разкриването на „дремещи
новатори“, чрез предоставяне на стимули, консултация и подкрепа за иновациите;
отбелязва, че тези организации следва да бъдат укрепени и че за тях следва да се
разработи програма, имаща за цел подобряване на обучението, квалификацията и
опита;
5. подчертава необходимостта от укрепване на връзките между финансирането чрез
бюджетните инструменти на ЕС и финансирането по линия на ЕИБ; признава
потенциала на тези източници на финансиране за привличане на заемни средства с
цел инвестиции и призовава за тяхното укрепване, най-вече по отношение на
JEREMIE и JESSICA;
6. приветства предложението за лансиране на европейски партньорства за иновации
като средство за обединяване на заинтересованите лица от различните политически
сфери, сектори и държави, за да се ускорят иновациите с цел разрешаване на
основни обществени предизвикателства; отбелязва, че партньорствата и
инструментите в областта на регионалната политика, които са насочени към
посочените предизвикателства, следва да бъдат по-добре синхронизирани и че
партньорствата следва да извличат ползи от опита, натрупан чрез съществуващите
национални и регионални инициативи със сходни характеристики;
7. подчертава, че цялостният потенциал за иновации на регионите на ЕС трябва да
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бъде мобилизиран с цел постигане на целите на „Европа 2020“ за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж, и изтъква, че бъдещата регионална политика
следва да разглежда посоченото предизвикателство като основен приоритет.
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