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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje opinię Komisji, że regiony powinny zostać włączone w 
przygotowywanie i wdrażanie krajowych programów reform oraz wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania takiego uczestnictwa;

2. podkreśla, że kluczowa rola przy wspieraniu innowacji przypada regionom, ponieważ na 
tym szczeblu strategie innowacyjne mogą zostać zrealizowane poprzez współdziałanie 
firm, zwłaszcza MŚP, z ośrodkami naukowymi i technologicznymi przy partnerskim 
udziale społeczeństwa obywatelskiego;

3. jest zdania, że należy podjąć środki, dzięki którym MŚP bardziej zaangażują się w 
badania i rozwój oraz ubolewa, że komunikat nie zawiera żadnych konkretnych 
propozycji w tym zakresie;

4. wzywa podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym, aby ze wspierania innowacji 
uczyniły istotny punkt programów operacyjnych oraz aby zaplanowały przeznaczenie 
znaczącej części środków z funduszy strukturalnych na inwestycje w dziedzinie nauki i 
innowacji m.in. w celu tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałania tendencjom odpływu 
pracowników;

5. zgadza się z Komisją, że polityka klastrów jest ważnym elementem polityki innowacyjnej 
państw członkowskich i domaga się wsparcia klastrów zarówno w ośrodkach miejskich, 
jak i na obszarach wiejskich, a także ich tworzenia ponad granicami;

6. zwraca szczególną uwagę na trudności słabiej rozwiniętych regionów w pozyskiwaniu 
prywatnego kapitału inwestycyjnego oraz domaga się wzmocnienia partnerstw publiczno-
prywatnych w obszarze działań innowacyjnych;

7. jest zdania, że należy zapoczątkować nową pilotażową inicjatywę rynkową w 
szczególności w tych dziedzinach, w których istnieje potencjalnie wysoki popyt w słabiej 
rozwiniętych regionach; 

8. zachęca podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym, aby z funduszy 
strukturalnych finansowały również eksperymentalne, a więc ryzykowne, środki;

9. uważa, że środkom innowacyjnym muszą towarzyszyć lepsze kampanie informacyjne i 
zwraca się do Komisji o zwiększenie wysiłków mających na celu szersze 
rozpropagowanie w regionach takich inicjatyw, jak Jeremie i in.;

10. uważa, że należy podjąć środki mające na celu zwiększenie liczby absolwentów uczelni, 
w szczególności kobiet, na kierunkach naukowych lub technicznych.
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