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NÁVRHY
Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. zdůrazňuje, že k problematice inovací lze nejúčinněji přistupovat na regionální úrovni,
kde fyzická blízkost napomáhá vzniku partnerství mezi účastníky, jimiž jsou vysoké
školy, výzkumné organizace a průmysl; poznamenává, že nejdynamičtější technická
odvětví nejsou umístněna v hlavních městech nebo blízko nich, ale v blízkosti nejvíce
inovativních vysokých škol;
2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány na regionální úrovni si musí plně uvědomovat
potenciál hospodářského růstu, jenž ve všech regionech nabízejí činnosti v oblasti
výzkumu a inovací; v této souvislosti poznamenává, že i regiony bez vysokých škol
a výzkumných středisek by měly být schopny rozvíjet vlastní inovační možnosti;
3. zastává názor, že je třeba posílit úsilí o netechnické inovace a že by v této souvislosti měly
být rozšířeny nejlepší postupy týkající se tohoto typu inovací a měla by být stanovena
pravidla a podmínky pro přístup k finančním prostředkům EU;
4. zdůrazňuje potřebu objevit neaktivní zlepšovatele; upozorňuje na důležitou úlohu
zprostředkujících organizací, které poskytují stimuly, poradenství a podporují inovace
při objevování neaktivních zlepšovatelů; zastává názor, že tyto organizace by měly být
posíleny a že by pro ně měl být vyvinut program zaměřený na zlepšování odborné
přípravy, kvalifikací a odborností;
5. zdůrazňuje, že je nutné upevnit propojení mezi rozpočtovými nástroji EU a finančními
prostředky EIB; uznává potenciál investičního pákového efektu těchto zdrojů financování
a žádá o jejich posílení, zejména pokud jde o programy JEREMIE a JESSICA;
6. vítá návrh na zahájení evropských partnerství v oblasti inovací jako nástroje, na jehož
základy by vznikly vazby mezi účastníky v rámci politik, sektorů na různých stranách
hranic, které by vedly k urychlení inovací s cílem vyrovnat se s hlavními společenskými
výzvami; poznamenává, že partnerství a regionální politické nástroje, které se věnují
těmto úkolům, by měly být lépe propojeny a že partnerství by měla těžit ze zkušeností
se stávajícími vnitrostátními a regionálními iniciativami, jež mají podobné rysy;
7. zdůrazňuje, že je nutné zmobilizovat plný potenciál regionů EU v oblasti inovací s cílem
splnit cíl Evropa 2020, jímž je inteligentní, udržitelný a neomezený růst, a poukazuje
na to, že budoucí regionální politika musí k této výzvě přistupovat jako k významné
prioritě.
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