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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută opinia Comisiei conform căreia regiunile trebuie incluse în elaborarea şi punerea în 
aplicare a programelor naţionale de reformă; invită statele membre să publice informaţii 
privind orientările programului naţional de reformă, să asigure participarea din timp, în 
special prin ajustarea programelor astfel încât acestea să corespundă nevoilor locale, 
printr-un dialog mai intens între Comisie, statele membre şi regiuni, prin împărţirea 
responsabilităţilor într-un mod mai clar şi mai descentralizat şi prin îmbunătăţirea 
interacţiunii între regiuni în sine;

2. recunoaşte contribuţia unică a politicii de coeziune în implementarea obiectivelor de la 
Lisabona; în special datorită alocării de Fonduri structurale pentru realizarea acestora; 
subliniază că nivelurile regional şi local au un rol cheie în promovarea inovării, astfel 
cum se reflectă şi în cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare şi în 
primul Program-cadru pentru competitivitate şi inovaţie, deoarece la aceste niveluri 
strategiile de inovare pot fi puse în aplicare prin interacţiuni între întreprinderi, în special 
IMM-uri, universităţi şi centre de educaţie şi tehnologie în parteneriat cu societatea civilă; 

3 ia notă de dificultăţile pe care le întâmpină societăţile noi în ceea ce priveşte accesul la 
capitalul de risc şi subliniază valoarea impozitului şi a altor facilităţi în acest sens;

4. solicită actorilor responsabili pe plan regional şi local să creeze condiţii favorabile şi să se 
asigure că promovarea inovării reprezintă un punct central în programele operaţionale şi 
că o parte importantă a Fondurilor structurale sunt prevăzute pentru investiţii în 
cunoaştere, inovare şi cursuri de pregătire suplimentare care, printre altele, vor crea locuri 
de muncă, vor îmbunătăţi situaţia locurilor de muncă şi vor anticipa migraţia valorilor şi 
tendinţele de depopulare; de asemenea, invită statele membre să sprijine acest efort prin 
investiţii publice în instituţiile de învăţământ superior în vederea promovării talentului; 

5. este de acord cu Comisia că „politica grupurilor” este o componentă importantă în 
politica de inovare a statelor membre şi invită actorii, în special de la nivel regional şi 
local, să promoveze aceste grupuri, precum şi centrele de inovare şi tehnologie, atât în 
centrele urbane, cât şi în zonele rurale, astfel încât să se creeze un echilibru între diferitele 
regiuni; 

6. subliniază, în acest context, importanţa creării unor structuri de guvernare pentru a 
îmbunătăţi cooperarea între diferiţii actori din cadrul unui grup şi solicită ca grupurile să 
fie orientate, de asemenea, către activităţi transfrontaliere, folosind în special experienţa 
Euroregiunilor care deţin structuri transfrontaliere şi reţele sociale;

7. subliniază că zonele rurale şi de la periferie nu trebuie lăsate în urmă şi trebuie încurajate 
şi ajutate să dezvolte eco-inovaţia şi agro-turismul;

8. atrage atenţia asupra dificultăţilor cu care se confruntă regiunile mai puţin dezvoltate în 
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ceea ce priveşte atragerea de capital privat pentru investiţii şi solicită statelor membre şi 
actorilor de la nivel regional şi local o mai mare utilizare a facilităţilor de împrumut 
acordate de BEI, precum şi promovarea şi consolidarea parteneriatelor public-privat în 
domeniul măsurilor pentru inovare, acordând o atenţie specială bunelor practici şi 
valorizării banilor publici;

9. consideră că noua iniţiativă privind piaţa pilot, care trebuie să se concentreze în special pe 
crearea şi comercializarea de noi produse şi servicii inovatoare, trebuie lansată mai ales în 
domeniile în care există un potenţial ridicat de cerere, garantând totodată că regiunile mai 
puţin dezvoltate nu sunt lăsate în urmă; 

10. constată că statele membre în mod cert nu au folosit încă integral posibilităţile de ajutor 
în domeniul inovaţiilor ecologice şi subliniază încă o dată faptul că acest gen de 
tehnologii ecologice inovatoare pot aduce Uniunii Europene un avantaj competitiv 
semnificativ la nivel global;

11. încurajează actorii responsabili pe plan regional să finanţeze din Fondurile structurale şi 
măsurile experimentale şi, prin urmare, riscante;

12. consideră că este necesar ca măsurile pentru inovare să fie mai bine promovate prin 
intermediul campaniilor de informare şi subliniază nevoia de a împărtăşi informaţiile 
obţinute din proiectele finalizate; în acelaşi timp, recomandă ca procedurile greşite 
aplicate în proiectele nereuşite să reprezinte lecţii care trebuie învăţate şi să se transmită 
avertizări în alte regiuni ale Uniunii Europene cu privire la posibilitatea comiterii 
aceloraşi greşeli;

13. consideră că sprijinirea centrelor de informare europeană şi la nivel regional oferă 
societăţii civile şi comunităţii de afaceri în ansamblu un acces transparent la informaţie, 
că informaţiile relevante furnizate rapid reprezintă un factor cheie pentru activităţile 
inovatoare şi că, prin urmare, aceste centre pot fi un instrument valoros în vederea 
intensificării cooperării în interiorul graniţelor naţionale şi în contextul cooperării 
transfrontaliere;

4. consideră că este necesar să fie luate măsuri la nivel comunitar, regional şi local pentru 
creşterea numărului de absolvenţi, în special de sex feminin, în domeniul ştiinţei, 
ingineriei şi tehnologiei, precum şi în domeniul cercetărilor primare, mai ales prin 
intermediul Programului „Oameni” inclus în cel de-al şaptelea Program-cadru şi prin 
acordarea de subvenţii, premii şi alte stimulente, şi să se încurajeze femeile în vederea 
dezvoltării unor activităţi inovatoare, în special prin intermediul unor proiecte de 
mentorat şi altor forme de sprijin;

15. consideră necesară crearea unor infrastructuri de cercetare şi dezvoltare, care reprezintă o 
condiţie esenţială pentru formarea şi reţinerea oamenilor de ştiinţă şi cercetătorilor, în 
special în regiunile îndepărtate; consideră că o contribuţie financiară din cel de-al 
şaptelea Program-cadru şi din Fondurile structurale destinate îmbunătăţirii infrastructurii 
de cercetare în regiunile de coeziune cu potenţial de cercetare bun ar putea constitui un 
instrument eficient în cazul în care rezultatele activităţilor ştiinţifice şi de cercetare ar 
conduce la obţinerea de produse şi servicii inovatoare;
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16. având în vedere investiţiile financiare semnificative întreprinse de UE, solicită Comisiei 
să evalueze rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii, cantităţii şi aspectelor 
financiare ale proiectelor şi acţiunilor, astfel încât să se consolideze în timp eficienţa 
acţiunilor viitoare; 

17. consideră că o condiţie prealabilă pentru formarea capacităţii inovatoare în UE este 
accesul liber sau cu costuri mici printr-o conexiune de debit mare (broadband), care 
serveşte la facilitarea întreprinderilor bazate pe cunoaştere;

18. invită Comisia, statele membre, autorităţile locale şi regionale să asigure accesul general 
la informaţii şi la munca bazată pe tehnologia comunicaţiilor pentru a facilita învăţarea 
on-line şi telelucrul în general;

19. reaminteşte importanţa finanţării infrastructurii fizice şi tehnologice de înaltă calitate în 
vederea atragerii de investiţii şi a facilitării mobilităţii forţei de muncă.
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