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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja mnenje Komisije, da se v pripravo in izvedbo nacionalnih programov reform 
vključijo regije, ter poziva države članice, naj to zagotovijo;

2. poudarja, da ima regionalna raven ključno vlogo pri spodbujanju inovacij, saj je mogoče 
na regionalni ravni inovacijske strategije uresničiti z medsebojnim sodelovanjem podjetij, 
zlasti malih in srednje velikih podjetij, s središči znanja in tehnologije, kot partnerica pa je 
vključena civilna družba;

3. meni, da je treba sprejeti ukrepe, da bodo mala in srednje velika podjetja bolj sodelovala 
pri raziskavah in razvoju, ter obžaluje, da v sporočilu niso navedeni konkretni predlogi za 
to;

4. poziva odgovorne akterje na regionalni ravni, naj bo spodbujanje inovacij osrednja točka 
operativnih programov ter naj se znaten del sredstev iz strukturnih skladov nameni 
naložbam v znanje in inovacije, s čimer se bodo ustvarila tudi delovna mesta ter preprečilo 
odseljevanje;

5. se strinja s Komisijo, da je "politika grozdov" pomemben sestavni del politike držav članic 
na področju inovacij, ter poziva, naj se grozdi spodbujajo v mestnih središčih in na 
podeželju ter naj bodo usmerjeni prek meja;

6. posebej opozarja na težave, ki jih imajo manj razvite regije pri pridobivanju zasebnega 
kapitala za naložbe, ter poziva h krepitvi javno-zasebnih partnerstev na področju 
inovacijskih dejavnosti ;

7. meni, da je treba s pobudo za vodilne trge začeti na področjih, kjer je veliko potencialno 
povpraševanje v manj razvitih regijah;

8. spodbuja odgovorne akterje na regionalni ravni, naj s sredstvi iz strukturnih skladov 
financirajo tudi eksperimentalne in zato tvegane ukrepe;

9. meni, da je treba inovacijske dejavnosti bolj podpreti z informacijskimi kampanjami, ter 
poziva Komisijo, naj si še bolj prizadeva, da bodo pobude, kot je Jeremie, in druge v 
regijah bolj prepoznavne; 

10. meni, da je treba sprejeti ukrepe za povečanje števila diplomantov, zlasti diplomantk, 
znanstvenih ali tehničnih študijev.


