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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. poudarja, da je inovacije najlažje spodbujati na regionalni ravni, kjer fizična bližina 
omogoča krepitev partnerstva med akterji, kot so univerze, raziskovalne organizacije in 
industrija; ugotavlja, da najbolj dejavna podjetja tehnološkega sektorja ne delujejo v 
glavnih mestih ali blizu njih temveč v bližini najbolj inovativnih univerz; 

2. poudarja, da morajo biti nosilci odločanja na regionalni ravni popolnoma seznanjeni z 
možnostmi za gospodarsko rast, ki jo vsem regijam prinašajo dejavnosti na področju 
raziskav in inovacij; v zvezi s tem meni, da bi tudi regije, kjer ni univerz in raziskovalnih 
centrov, morale imeti možnosti za razvoj lastnih zmogljivosti za inovacije;

3. meni, da je treba okrepiti napore na področju netehnoloških inovacij in pri tem razširiti 
najboljše prakse s tega področja, hkrati pa je treba določiti pravila in pogoje v zvezi z 
dostopom do financiranja EU;

4. poudarja, da je treba odkriti speče inovatorje; opozarja, da igrajo pomembno vlogo pri 
njihovem odkrivanju, nudenju spodbud in nasvetov ter podpiranju inovacij posredniške 
organizacije; meni, da bi bilo treba te organizacije podpreti in da bi bilo treba za njih 
razviti programe za izboljšanje usposabljanja, kvalifikacij in znanja;

5. poudarja, da je treba okrepiti povezavo med proračunskimi instrumenti EU in 
financiranjem Evropske investicijske banke; priznava, da ti viri financiranja omogočajo 
dosego učinka vzvoda pri naložbah, in poziva k njihovi okrepitvi, zlasti instrumentov 
JEREMIE in JESSICA;

6. pozdravlja predlog za uvedbo evropskih partnerstev za inovacije kot orodja za 
povezovanje zainteresiranih strani prek politik, sektorjev in meja, da bi pospešili inovacije 
pri soočanju z velikimi socialnimi izzivi; meni, da bi morala biti partnerstva in instrumenti 
regionalne politike, ki so namenjeni reševanju omenjenih izzivov, bolj povezani in da bi 
morala partnerstva črpati iz izkušenj, pridobljenih pri podobnih obstoječih nacionalnih in 
regionalnih pobudah;

7. poudarja, da je treba mobilizirati ves inovativni potencial regij EU, da bi dosegli cilj 
strategije Evropa 2020, in sicer razumno, trajnostno in vključujočo rast, in poudarja, da 
mora prihodnja regionalna politik ta izziv obravnavati kot prednostno nalogo.


