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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že k inováciám sa môže najefektívnejšie pristupovať na regionálnej úrovni, 
kde fyzická blízkosť napomáha partnerstvo medzi účastníkmi, akými sú univerzity, 
výskumné organizácie a priemysel; poznamenáva, že najdynamickejšie technologické 
odvetvia nie sú umiestnené v hlavných mestách alebo blízko nich, ale v blízkosti 
najinovačnejších univerzít; 

2. poukazuje na to, že rozhodujúce orgány na regionálnej úrovni si musia plne uvedomovať 
potenciál hospodárskeho rastu, ktorý vo všetkých regiónoch ponúkajú činnosti v oblasti 
výskumu a inovácií; v tejto súvislosti poznamenáva, že aj regióny bez univerzít a 
výskumných stredísk by mali byť schopné rozvíjať vlastné inovačné kapacity;

3. zastáva názor, že je treba posilniť úsilie o netechnologické inovácie a že v tejto súvislosti 
by sa mali rozšíriť najlepšie postupy týkajúce sa tohto typu inovácií a mali by sa určiť 
pravidlá a podmienky pre prístup k finančným prostriedkom EÚ;

4. zdôrazňuje potrebu objaviť tichých novátorov; upozorňuje na dôležitú úlohu 
sprostredkujúcich organizácií, ktoré poskytujú stimuly, poradenstvo a podporujú inovácie, 
pri objavovaní tichých novátorov; zastáva názor, že tieto organizácie by sa mali posilniť a 
že by sa pre ne mal vyvinúť program zameraný na zlepšenie odbornej prípravy, 
kvalifikácií a expertízy;

5. zdôrazňuje potrebu posilnenia prepojenia rozpočtových nástrojov EÚ a finančných 
prostriedkov EIB; uznáva potenciál investičného pákového efektu týchto zdrojov 
financovania a žiada o ich posilnenie, najmä pokiaľ ide o programy JEREMIE a 
JESSICA;

6. víta návrh na začatie európskych partnerstiev v oblasti inovácií ako nástroja na spojenie 
účastníkov  v rámci politík, sektorov a hraníc na urýchlenie inovácií s cieľom popasovať 
sa s hlavnými spoločenskými výzvami; poznamenáva, že partnerstvá a regionálne 
politické nástroje, ktoré sa venujú týmto výzvam, by sa mali viac spojiť a že partnerstvá 
by mali ťažiť zo skúseností s existujúcimi vnútroštátnymi a regionálnymi iniciatívami, 
ktoré majú podobné črty;

7. zdôrazňuje, že plný potenciál regiónov EÚ v oblasti inovácií sa musí zmobilizovať s 
cieľom naplniť cieľ Európa 2020, ktorým je inteligentný, udržateľný a neobmedzený rast, 
a poukazuje na to, že budúca regionálna politika musí k tejto výzve pristupovať ako k 
významnej priorite.


