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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že štrukturálne fondy a Kohézny fond zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii 
lisabonských cieľov, najmä v oblasti inovácie;

2. považuje štrukturálne fondy za základný nástroj podpory inovačnej kapacity, 
predovšetkým na dosiahnutie kohézie a zmenšenia hospodárskych rozdielov medzi 
regiónmi; navrhuje výrazne zvýšiť prostriedky štrukturálnych fondov určené na výskum a 
inováciu;

3. znepokojuje ho skutočnosť, že hoci orgány Európskej únie uznávajú, že podpora inovácie 
má kľúčový význam, rozpočtové prostriedky určené na výskum a rozvoj nie sú schopné 
uspokojiť skutočné potreby Únie tak, aby zabezpečili jej konkurencieschopnosť;

4. uznáva, že inovácia je nevyhnutná pri tvorbe zamestnanosti v Európe;

5. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť dôkladnejší systém partnerstiev medzi verejným a 
súkromným sektorom s cieľom doplniť verejné financovanie, ktoré je poskytované zo 
strany členských štátov a Únie; domnieva sa, že úspech týchto akcií bude závisieť hlavne 
od zapojenia potenciálnych účastníkov;

6. zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť prístup MSP k financovaniu zo štrukturálnych fondov 
tak, aby európski občania viac pocítili, že vynaložené náklady Únie prinášajú lepšie 
výsledky; z tohto hľadiska sa domnieva, že je potrebné podporovať väčšiu diverzifikáciu 
financovania a zamerať sa najmä na väčší rozvoj potenciálu rizikového kapitálu;

7. uznáva potrebu vytvorenia inovačných pólov a zón na regionálnej úrovni a ich prepojenia 
prostredníctvom zodpovedajúcich sietí v iných regiónoch a v členských štátoch alebo 
tretích krajinách.
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