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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la aplicarea sinergiilor în domeniul fondurilor alocate cercetării și 
inovării în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională și cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune
(2009/2243(INI))

Raportor pentru aviz (*): Jorgo Chatzimarkakis

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de 
procedură
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SUGESTII

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

1. consideră că cercetarea și inovarea sunt cruciale pentru soluționarea problemelor globale 
și că cel mai eficient mod de abordare a inovării este la nivel regional;

2. ia act cu satisfacție de faptul că, pentru perioada 2007-2013, 86 milioane EUR din 
fondurile structurale sunt alocate în sprijinul inovării (reprezentând 25% din total), din 
care 50 milioane EUR revin cercetării de bază și dezvoltării tehnologice, sumă egală cu 
bugetul total al celui de-al șaptelea Program-cadru pentru activități de cercetare (PC7);

3. consideră că impactul alocării acestor fonduri ar putea fi accentuat prin folosirea 
complementară a politicilor regionale, de cercetare și inovare și printr-o mai bună 
coordonare între acestea, atât la nivelul UE, cât și la nivel regional;

4. consideră că diverse reguli, proceduri și practici împiedică în mod inutil punerea în 
aplicare eficientă a unor programe comunitare precum fondurile structurale, PC7 și PCI, 
recunoscând, totodată, că acestea diferă din punctul de vedere al scopului prioritar vizat, al 
mecanismului și al modului de administrare; solicită o abordare mai armonizată, o mai 
bună coordonare și un schimb sporit de informații între diferitele programe; solicită 
Comisiei să acționeze ca factor de facilitare și să ofere orientare comună privind 
oportunitățile comunitare de finanțare prin intermediul notelor informative ex ante;

5. solicită autorităților regionale să valorifice mai eficient fondurile structurale, în scopul 
dezvoltării capacității de cercetare, cunoaștere și inovare în regiunile în cauză, oferindu-le 
posibilitatea de a participa la activități de cercetare și inovare în cadrul UE; încurajează 
regiunile să stabilească priorități privind cercetarea și dezvoltarea care să fie 
complementare celor ale PC7; 

6. sprijină o colaborare mai strânsă între punctele naționale de contact privind PC7, 
managerii programelor de cercetare și dezvoltare și agențiile regionale pentru inovare, 
astfel încât diferite aspecte sau etape ale proiectelor de cercetare și inovare să poată fi 
finanțate din surse diferite; 

7. solicită statelor membre să aloce mai multe finanțări din cadrul fondurilor structurale 
pentru cercetare și inovare, să consolideze capacitățile de cercetare, să sprijine grupurile 
de activități inovatoare și să dezvolte și să pună în aplicare strategii de inovare la nivel 
regional în colaborare cu sectorul privat;


