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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da igrajo strukturni in kohezijski skladi pomembno vlogo pri izvajanju 
lizbonskih ciljev, predvsem na področju inovacij;

2. meni, da so strukturni skladi ključno sredstvo za krepitev inovacijske sposobnosti, še 
zlasti pri doseganju kohezije in manjšanju gospodarskih razlik med regijami; predlaga 
znatno povišanje sredstev iz strukturnih skladov, namenjenih raziskavam in inovacijam;

3. je zaskrbljen, ker sredstva za raziskave in razvoj ne zadostujejo dejanskim potrebam za 
zagotavljanje konkurenčnosti Unije, in to navkljub priznavanju organov Unije, da je 
spodbujanje inovacij ključnega pomena;

4. priznava, da so inovacije nujno potrebne za ustvarjanje delovnih mest v Evropi;

5. vztraja, da bi moral obstajati bolj poglobljen sistem javno-zasebnih partnerstev za 
dopolnjevanje javnih sredstev, ki jih zagotavljajo države članice in Unija; ugotavlja, da bo 
uspeh teh dejavnosti odvisen od odnosov, vzpostavljenih med potencialnimi akterji;

6. poudarja, kako pomembno je izboljšati dostop malih in srednje velikih podjetij do sredstev 
iz strukturnih skladov, da bi za evropske državljane izboljšali razmerje med stroški in 
koristmi pri izdatkih Unije; v zvezi s tem meni, da bi bilo treba spodbujati večjo 
raznolikost pri financiranju in si prizadevati za nadaljnji razvoj potenciala rizičnega 
kapitala;

7. se zaveda potrebe po ustanavljanju inovacijskih polov in con na regionalni ravni in po 
njihovem povezovanju preko mrež z ustreznimi strukturami drugih regij, držav članic ali 
tretjih držav.
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