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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság azon álláspontját, hogy vonják be a régiókat a nemzeti 
reformprogramok kidolgozásába és végrehajtásába, illetve felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák ezt a bevonást;

2. hangsúlyozza, hogy a regionális szint az innováció támogatása tekintetében 
kulcsfontosságú, mivel ott az innovációs stratégiákat a vállalatok, különösen a kis- és 
középvállalkozások illetve a képzési és technológia-központok közötti együttműködés 
révén, a civil társadalom partnerként történő bevonásával hajthatják végre;

3. álláspontja szerint intézkedéseket kell hozni a KKV-k részvételének erősítésére a kutatás 
és a fejlesztés tekintetében, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a közlemény nem tartalmaz 
konkrétabb javaslatokat e tekintetben;

4. felhívja a regionális szinten érintett feleket, hogy helyezzenek hangsúlyt az innovációs 
támogatásokra az operatív programokban, és strukturális eszközök jelentősebb részét 
fordítsák a tudással és az innovációval kapcsolatos beruházásokra, többek között az 
elvándorlás ellensúlyozása és munkahelyteremtés érdekében;

5. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a klaszter-megközelítés a tagállamok innovációs 
politikájának fontos része, és felhív a klaszterek támogatására mind a városi 
központokban, mind a vidéki térségekben, valamint felhív azok határokon átívelő 
kialakítására;

6. hangsúlyozza, hogy a kevésbé fejlett régiók számára nehézségekbe ütközik a magántőke 
megnyerése beruházási célokra, felhív az innovációs intézkedések területén az állam és 
magánszféra együttműködésének erősítésére;

7. álláspontja szerint az új piaci próbapiac-kezdeményezéseket különösen olyan területeken 
indítják meg, amelyek tekintetében jelentős a kevésbé fejlett régiók igénye;

8. ösztönzi a regionális szinten érintett feleket, hogy a strukturális alapok révén akár 
kísérleti, és ezért kockázatosabb intézkedéseket is finanszírozzanak;

9. szükségesnek tartja az innovációs intézkedések javítását tájékoztató kampányok révén, és 
felkéri a Bizottságot, hogy tegyen határozottabb erőfeszítéseket a Jeremie-hez hasonló 
kezdeményezések közismertebbé tételére a régiókban;

10. szükségesnek tartja a tudományos és a műszaki tanulmányokkal rendelkezők, különösen 
tudományos és a műszaki tanulmányokkal rendelkező nők támogatását célzó intézkedések 
bővítését.
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