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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta názor Komisie, že regióny budú zapojené do prípravy a realizácie národných 
programov reforiem, a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili takúto účasť;

2. zdôrazňuje, že regióny majú kľúčovú úlohu pri podpore inovácií, pretože sa v rámci nich 
dajú realizovať inovačné stratégie prostredníctvom vzájomnej spolupráce podnikov, 
najmä MSP, so strediskami vzdelávania a technológií za partnerskej účasti občianskej 
spoločnosti;

3. je názoru, že musia byť prijaté opatrenia na zintenzívnenie účasti MSP na výskume 
a vývoji, a ľutuje, že oznámenie neobsahuje príslušné konkrétne návrhy;

4. vyzýva zodpovedných účastníkov na regionálnej úrovni, aby bola podpora inovácií 
prioritou operačných programov a aby sa vyčlenil značný podiel finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov na investície do výskumu a inovácií, čo spôsobí, okrem iného, 
vytvorenie nových pracovných miest a pokles migračných tendencií;

5. súhlasí s Komisiou, že politika zoskupovania je dôležitým prvkom inovačných politík 
členských štátov a požaduje, aby bola zoskupeniam, tak v centrách miest, ako aj 
vo vidieckych oblastiach, poskytovaná podpora a aby mali medzinárodný charakter;

6. dôrazne upozorňuje na ťažkosti menej rozvinutých regiónov pri získavaní súkromného 
kapitálu na investície a požaduje, aby sa v rámci inovačných aktivít prehĺbila partnerská 
spolupráca súkromného a verejného sektora;

7. je názoru, že nová iniciatíva významných trhov sa spustí najmä v oblastiach, v ktorých sa 
v menej rozvinutých regiónoch otvárajú veľké možnosti, čo sa týka dopytu;

8. povzbudzuje zodpovedných účastníkov na regionálnej úrovni aj na financovanie 
experimentálnych, a preto riskantných aktivít, zo štrukturálnych fondov;

9. považuje za potrebné, aby boli inovačné aktivity lepšie sprevádzané informačnými 
kampaňami a žiada Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o lepšiu informovanosť v regiónoch 
o iniciatívach ako JEREMIE a iných;

10. považuje za potrebné prijať opatrenia na zvýšenie počtu absolventov, najmä absolventiek, 
vedeckého alebo technického štúdia.
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