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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, в качеството й на водеща, да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Приветства становището на Комисията, че регионите би следвало да участват в 
разработването и прилагането на национални програми за реформи; призовава 
държавите-членки да публикуват информацията за националните насоки по 
програмата за реформа, да осигурят участие на ранен етап, и най-вече като пригодят 
програмите така, че да отговарят по-добре на нуждите на местно равнище чрез по-
задълбочен диалог между Комисията, държавите-членки и регионите, чрез по-ясно 
и по-децентрализирано разпределение на отговорностите и подобряване на 
взаимодействието между самите региони;

2. Признава, че политиката на сближаване дава уникален принос към изпълнението на 
целите на Лисабонската стратегия, по-конкретно поради целевото предназначение
на Структурни фондове за преследването им, и подчертава, че местното и 
регионалното равнище играят ключова роля в стимулирането на иновациите, както 
е отразено и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и развитие и 
Първата рамкова програма за иновации и конкурентоспособност, докато 
иновационните стратегии могат да бъдат приложени на местно и регионално 
равнище посредством взаимодействие между предприятия, по-специално малки и 
средни предприятия (МСП), университети и образователни и технологични 
центрове, с партньорското участие на гражданското общество;

3. Отчита трудностите, с които се сблъскват стартиращите технологични предприятия 
при достъпа до рисков капитал, и подчертава значението на данъчните и други 
стимули в това отношение;

4. Призовава съответните участници на регионално и местно равнище да създадат 
благоприятни условия, да превърнат насърчаването на иновациите в основен 
елемент на оперативните програми и да посветят значителна част от финансовите 
средства от структурните фондове на инвестиции в познания, иновации и по-
нататъшно обучение, което, наред с другите ползи, ще създаде работни места, ще 
повиши трудовата квалификация и ще противодейства на тенденцията на „изтичане 
на мозъци“ и на емиграционните тенденции; призовава също така държавите-
членки да подкрепят това чрез публични инвестиции във висши учебни заведения с 
цел стимулиране на талантливите младежи;

5. Изразява съгласие с Комисията, че „клъстърната политика“ е важна част от 
иновационната политика на държавите-членки и призовава участниците, по-
специално на регионално и местно равнище, да насърчават клъстърите, както и 
иновационните и технологичните центрове в градските центрове и селските райони, 
така че да се постигне изравняване на различните региони;

6. В този контекст подчертава важността на създаването на управленски структури за 
подобряване на сътрудничеството между различните участници в клъстър и изисква 
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клъстерите да се насочват и към трансгранични дейности, най-вече основавайки се 
върху опита на еврорегионите, които имат установени трансгранични структури и 
социални мрежи;

7. Подчертава, че селските и отдалечени райони не трябва да бъдат пренебрегвани и 
трябва да бъдат насърчавани и подпомагани да развиват новаторски инициативи в 
областта на екологията и селския туризъм;

8. Обръща внимание на затрудненията, които срещат по-слабо развитите райони при 
получаването на частен инвестиционен капитал, и призовава държавите-членки, 
както и участниците на местно и регионално равнище, да се възползват в по-голяма 
степен от възможностите за кредитиране от ЕИБ и да насърчават и укрепват повече 
публично-частни партньорства  в областта на иновационните дейности, като се 
вземат специално предвид най-добрите практики и себестойността при използване 
на публичните средства;

9. Застъпва становището, че новата инициатива за пилотен пазар, която трябва да се 
съсредоточи особено върху създаване и пускане на пазара на нови стоки и 
иновационни услуги, трябва да бъде започната по-специално в области, в които има 
голямо потенциално търсене, като в същото време се гарантира, че по-слабо 
развитите райони не изостават;

10. Отбелязва, че държавите-членки в никакъв случай още не са използвали 
възможностите за помощ, насочена към иновациите в областта на околната среда и 
изтъква още веднъж, че подобни иновационни технологии в тази област могат да 
дадат на Европейския съюз значително предимство по отношение на 
конкурентоспособността в световен мащаб;

11. Насърчава съответните участници на регионално равнище да включат във 
финансирането от структурните фондове експериментални и следователно по-
рискови дейности;

12. Счита, че иновационните дейности следва да бъдат по-добре подкрепени чрез 
информационни кампании, и подчертава необходимостта от обмен на информация, 
получена от завършени проекти; в същото време препоръчва да се извлече поука от 
неправилните процедури при неуспешните проекти и да бъде отправено 
предупреждение за подобни грешки в други региони на ЕС;

13. Счита, че подкрепянето на Европейски информационни центрове и на регионално 
равнище помага за осигуряване на прозрачен достъп до информация за 
гражданското общество и широките делови среди и че съответната информация, 
подадена навреме, е ключов фактор за иновационните дейности и следователно тези 
центрове могат да съставляват предимство при задълбочаване на сътрудничеството 
в рамките на националните граници и в контекста на трансграничното 
сътрудничество;

14. Счита, че са необходими мерки на равнище на ЕС, на регионално и местно равнище
за увеличаване на броя на висшистите, особено на жените, в научно-техническите 
области, както и в началните проучвания и особено чрез използването на 
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програмата „Хора“, включена в Седмата рамкова програма, чрез подкрепа под 
формата на субсидии, награди и други стимули и чрез насърчаване на жените в 
създаването на иновационни предприятия, особено чрез менторски проекти и други 
форми на подкрепа;

15. Счита, че трябва да бъдат създадени инфраструктури за изследователска и развойна 
дейност, които са необходимо условие за обучение и привличане на учени и 
изследователи, по-специално в отдалечените райони; счита, че финансовата помощ, 
в рамките на Седмата рамкова програма и структурните фондове, имаща за цел да 
подобри инфраструктурата за изследователска дейност в регионите, към които е 
насочена политиката на сближаване и които са с голям потенциал за 
изследователска дейност, би представлявала ефективна инвестиция, в случай че 
резултатите от научноизследователската дейност доведат до създаването на 
новаторски стоки и услуги;

16. Имайки предвид направените от ЕС значителни финансови инвестиции, отправя 
искане към Комисията да направи оценка на получените резултати, преценявайки 
качеството, количеството и финансовите аспекти на проекти и дейности по начин, 
който да позволи подобряването в по-дългосрочен план на ефективността на 
бъдещите дейности;

17. Застъпва становището, че безплатният или евтин широколентов достъп, който 
улеснява предприемаческата дейност, основана на познание, се явява предварително 
условие за създаване на новаторски капацитет в ЕС;

18. Призовава Комисията, държавите-членки, регионалните и местни власти да 
гарантират универсален достъп до професионална дейност, основана на 
информационните и комуникационни технологии, за да улеснят електронното 
обучение и работата по електронен път като цяло;

19. Припомня важността от финансиране на висококачествена материална и 
технологична инфраструктура, за да бъдат привлечени инвестиции и да бъде 
улеснена мобилността на работна сила.
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