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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že strukturální fondy a Fond soudržnosti hrají významnou úlohu 
v uskutečňování  lisabonských cílů, a to zejména v oblasti inovací;

2. považuje strukturální fondy za důležitý nástroj pro podporu inovační schopnosti a zejména 
pro dosažení soudržnosti a zmenšování hospodářských rozdílů mezi jednotlivými regiony; 
navrhuje výrazně zvýšit objem prostředků věnovaných v rámci strukturálních fondů na 
výzkum a inovace;

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že ačkoli orgány Evropské unie uznávají zásadní význam 
podpory inovací, prostředky věnované na výzkum a vývoj neuspokojují skutečné potřeby 
Unie do té míry, aby zajistily její konkurenceschopnost;

4. konstatuje, že inovace jsou nezbytné pro vytváření nových pracovních míst v Evropě;

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byl k dispozici komplexní systém partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, který by doplňoval veřejné prostředky poskytované členskými státy 
a Unií; konstatuje, že úspěšnost těchto činností bude ve velké míře záviset na propojení 
potenciálních činitelů;

6. zdůrazňuje, že je důležité usnadnit malým a středním podnikům přístup k finančním 
prostředkům strukturálních fondů, aby se poměr nákladů a přínosů dosažených 
prostřednictvím výdajů Unie z pohledu evropských občanů zlepšil; v tomto ohledu je toho 
názoru, že je vhodné podpořit větší diverzifikaci financování a věnovat se zejména 
většímu rozvoji možností rizikového kapitálu;

7. konstatuje, že je důležité vytvářet inovační centra a zóny na regionální úrovni a 
propojovat je prostřednictvím sítí s odpovídajícími strukturami jiných regionů, členských 
států nebo třetích zemí.
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