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JAVASLATOK
A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő
javaslatokat:
1. hangsúlyozza, hogy az innováció kérdésével leghatékonyabban regionális szinten van
mód foglalkozni, ahol a fizikai közelség olyan szereplők között segíti elő a partnerséget,
mint az egyetemek, kutatóintézetek és az ipar; megjegyzi, hogy a legdinamikusabban
fejlődő technológiai iparágak a leginnovatívabb egyetemek közelében helyezkednek el, és
nem a fővárosokban vagy azok környékén;
2. rámutat, hogy regionális szinten a döntéshozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a
kutatási és innovációs tevékenységek mekkora lehetőséget nyújtanak minden régiónak a
gazdasági növekedésre; ebben a tekintetben megjegyzi, hogy még az egyetemek és
kutatóközpontok nélküli régióknak is ki kell fejleszteniük saját innovációs kapacitásukat;
3. úgy véli, hogy a nem technológiai innovációs erőfeszítéseket erősíteni kell, és ebben az
összefüggésben az ilyen innovációkkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokat terjeszteni kell,
és az uniós finanszírozás szabályait és feltételeit meg kell határozni;
4. hangsúlyozza, hogy az alvó újítókat fel kell fedezni; rámutat arra, hogy a közvetítő
szervezetek fontos szerepet játszanak az alvó újítók felfedezésében, ösztönzésükben, a
tanácsadásban és az innováció támogatásában; úgy véli, hogy ezeket a szervezeteket
erősíteni kell, és ki kell dolgozni számukra egy olyan programot, amely a képzés, a
képesítések és a szaktudás javítását célozza meg;
5. hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetési eszközök és az EBB részéről történő
finanszírozás közötti kapcsolatokat erősíteni kell; felismeri ezen finanszírozási források
ösztönző hatását a befektetésekre, és kéri, hogy erősítsék meg azokat, különös tekintettel a
JEREMIE és JESSICA programokra;
6. üdvözli az Európai Innovációs Partnerségek indítására vonatkozó javaslatot, mely
eszközökkel közelebb lehetne hozni a politikák, ágazatok és a határokon átnyúló területek
érdekelt feleit az innováció felgyorsítása érdekében, a fő társadalmi kihívások
megoldására; megjegyzi, hogy az e kihívások megoldását célzó partnerségeket és a
regionális politika eszközeit jobban egymáshoz kell igazítani, és a partnerségeknek ki kell
használniuk a hasonló jellegű, már meglévő nemzeti és regionális kezdeményezésekből
nyert tapasztalatokat;
7. hangsúlyozza, hogy az uniós régiók teljes innovációs kapacitását mozgósítani kell annak
érdekében, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzései - az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedésről - valóra váljanak, és rámutat, hogy a jövő regionális politikájának
ezt a kihívást elsődleges prioritásként kell kezelnie.
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