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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok és a Kohéziós Alap kiemelt szerepet játszanak a 
lisszaboni célok végrehajtásában, különösen az innováció területén;

2. a strukturális alapokat az innovációs kapacitást fokozó alapvető eszközként értékeli, 
amely különösen a régiók közötti kohézió megteremtését és a közöttük meglévő gazdasági 
különbségek mérséklését segíti elő; javasolja a kutatásra és az innovációra előirányzott 
strukturális alapok összegének jelentős növelését;

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy miközben az Európai Unió szervei elismerik az 
innováció ösztönzésének kiemelt fontosságát, a kutatásra és fejlesztésre szánt 
előirányzatok nem elégítik ki az Unió versenyképességének biztosításával összefüggő 
tényleges szükségleteket;

4. elismeri, hogy az innováció Európában a munkahelyteremtés elengedhetetlen feltétele;

5. kitart amellett, hogy a tagállamok és az Unió által rendelkezésre bocsátott 
közfinanszírozás kiegészítéséhez a köz- és magánszféra közötti partnerség kifinomultabb 
rendszerére van szükség; megjegyzi, hogy e tevékenységek sikere alapvetően a potenciális 
szereplők közötti kapcsolatok kiépítésétől függ majd;

6. hangsúlyozza, hogy az Unió kiadásai költség-haszon arányának javítása érdekében – ami 
az európai polgárok érdekeit szolgálja – javítani kell a KKV-k strukturális alapok 
forrásaihoz való hozzáférését; ezzel összefüggésben úgy ítéli meg, hogy támogatni kell a 
finanszírozás szélesebb körű diverzifikációját, és különösen törekedni kell a 
kockázatitőke-kapacitás további bővítésére;

7. felismeri, hogy regionális szinten innovációs központokat és övezeteket kell létrehozni, és 
hálózatok révén biztosítani kell e központok és övezetek más régiók, tagállamok vagy 
harmadik országok hasonló struktúráival való összeköttetését;
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