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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá názor Komise, že by regiony měly být zapojeny do vypracovávání a provádění 
národních reformních programů, a vyzývá členské státy, aby tuto účast zajistily;

2. zdůrazňuje, že regionální úrovni přísluší při podpoře inovace klíčová úloha, jelikož právě 
zde mohou být prostřednictvím interakce podniků, zejména malých a středních podniků se
vzdělávacími a technologickými centry, za partnerské účasti občanské společnosti  
inovační strategie prováděny;

3. je toho názoru, že je nutno přijmout opatření, aby se malé a střední podniky více zapojily 
do výzkumu a vývoje, a vyjadřuje politování nad tím, že sdělení v tomto ohledu 
neobsahuje žádné návrhy;

4. vyzývá aktéry odpovědné na regionální úrovni k tomu, aby se podpora inovace stala
těžištěm operačních programů a aby se ze strukturálních fondů vyčlenil na investice do 
znalostí a inovací významný podíl prostředků, mimo jiné s cílem vytvořit pracovní místa a 
bojovat proti tendencím k vystěhovávání;

5. souhlasí s Komisí v tom, že „politika seskupení (klastrů)“ je významnou součástí inovační 
politiky členských států, a požaduje, aby se tato seskupení jak v městských, tak ve 
venkovských oblastech podporovala a vytvářela i přes hranice;

6. důrazně poukazuje na těžkosti méně rozvinutých regionů se získáváním soukromého 
kapitálu na investice a požaduje, aby se v oblasti inovačních opatření posílilo partnerství 
veřejných a soukromých subjektů;

7. je toho názoru, že nová iniciativa „rozhodujících trhů“ spustila zejména v těch oblastech, 
v nichž existuje v méně rozvinutých regionech vysoký potenciál poptávky;

8. vyzývá aktéry odpovědné na regionální úrovni, aby prostřednictvím strukturálních fondů 
financovali také experimentální, a tudíž riziková opatření; 

9. považuje za nezbytné, aby byla opatření v oblasti inovace více doprovázena informačními 
kampaněmi, a žádá Komisi, aby dále zintenzívnila své úsilí s cílem zvýšit v regionech 
povědomí o iniciativách, jako je Jeremie a další;

10. považuje za nutné učinit opatření, která povedou ke zvýšení počtu absolventů vědeckých a 
technických oborů, a to zejména ženského pohlaví.


