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SUGESTII

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

1. subliniază că inovarea poate fi abordată în cel mai eficient mod la nivel regional, deoarece 
proximitatea fizică stimulează parteneriatele între actori, cum ar fi universitățile, 
organizațiile de cercetare, întreprinderile mari, IMM-urile și autoritățile regionale și 
locale, în special în cadrul grupurilor; ia act de faptul că industriile tehnologice cele mai 
dinamice nu se află neapărat în capitale sau lângă acestea, ci în apropierea celor mai 
inovatoare universități;

2. subliniază faptul că intervențiile care vizează inovarea ar trebui să facă parte din strategii 
inteligente de specializare regională; constată că strategiile inteligente de specializare pot 
asigura o utilizare mai eficientă și mai eficace a fondurilor publice și pot spori investițiile 
private la nivel regional;

3. invită fiecare regiune să investească în inovare și să își adapteze strategia de inovare 
pentru a-și spori eficiența, precum și să își actualizeze capitalul uman și să sporească 
voința și capacitatea întreprinderilor de a inova și de a fi competitive la nivel internațional;

4. subliniază faptul că persoanele cu putere de decizie la nivel regional trebuie să fie pe 
deplin conștiente de potențialul de creștere economică oferit de activitățile de cercetare și 
inovare în toate regiunile, întrucât majoritatea inovațiilor au la bază aspecte practice 
(inovații bazate pe cerere și utilizator) și sunt finanțate în cea mai mare parte de FEDR; ia 
act, prin urmare, de faptul că, în măsura în care activitățile de inovare nu necesită în mod 
obligatoriu sau în principal existența unor instituții de învățământ superior, chiar și 
regiunile fără universități și centre de cercetare ar trebui să-și poată dezvolta propriile 
capacități de inovare și să obțină beneficii maxime de pe urma resurselor și activelor 
regionale și locale în ceea ce privește potențialul de inovare;

5. atrage atenția asupra faptului că promovarea inovării la nivel regional poate contribui la 
reducerea disparităților regionale; încurajează, cu toate acestea, diferitele niveluri de 
responsabilitate (regional, național și UE) să își coordoneze eforturile într-un mod mai 
eficient, în cadrul planificării la nivel european a activităților în domeniul C&D;

6. subliniază faptul că inovarea – atât în domeniul elaborării politicilor, cât și în cel al 
activităților întreprinderilor și ale centrelor de cercetare – este de o importanță 
fundamentală în concretizarea politicii UE de coeziune teritorială și că, prin însăși natura 
sa, aceasta poate aduce o contribuție decisivă la realizarea obiectivelor de coeziune și la 
depășirea barierelor care stau în calea acesteia în zone cu caracteristici geografice și 
demografice specifice;

7. invită statele membre să consolideze competențele tinerilor europeni în domeniul 
afacerilor, prin adoptarea de planuri naționale speciale pentru a integra inovarea în toate 
sectoarele educaționale și la toate nivelurile; subliniază faptul că cel mai bun mijloc de 
punere în aplicare a acestor planuri și de stimulare a inovației în Europa este cooperarea 
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strânsă între sectorul public și cel privat;

8. consideră că, întrucât inovarea este un concept complex, eforturile în materie de inovații 
non-tehnologice trebuie consolidate și că, în acest context, ar trebui diseminate cele mai 
bune practici în ceea ce privește astfel de inovații, iar normele și condițiile care 
reglementează accesul la finanțare UE ar trebui precizate pe baza unei abordări deschise și 
atotcuprinzătoare;

9. atrage atenția asupra contribuției aduse de diversitatea culturală la inovație; consideră, în 
această privință, că acțiunile pentru protejarea și promovarea diversității culturale 
regionale ar trebui să joace un rol proeminent în politica de inovare;

10. subliniază faptul că, pentru a consolida potențialul de inovare al regiunilor Europei, ar 
trebui puse în aplicare coordonarea și sinergia între politicile de coeziune, cercetare și 
inovare și diferitele instrumentele ale acestora la nivel regional, național și UE în vederea 
asigurării eficienței acestora; subliniază, în acest context, necesitatea identificării 
instrumentelor pentru eliminarea obstacolelor în calea unor astfel de sinergii, pentru 
înlăturarea barierelor între programe și pentru explorarea posibilităților de a continua 
simplificarea, în special prin armonizarea normelor privind punerea în aplicare a 
instrumentelor prevăzute de aceste politici, auditarea lor și eligibilitatea cheltuielilor; 
consideră că este necesară continuarea simplificării procedurilor de utilizare a fondurilor 
UE în vederea asigurării flexibilității acestora și a reducerii birocrației pentru cercetători și 
inovatori, astfel încât aceștia să poată dedica mai mult timp muncii lor; 

11. subliniază rolul esențial pe care îl au regiunile în elaborarea politicilor menite să stimuleze 
inovarea la nivel național; totuși atrage atenția asupra faptului că în multe state bugetele 
regionale și locale sunt insuficiente, iar bugetele naționale alocate pentru inovare sunt 
modeste; 

12. subliniază necesitatea de a descoperi inovatorii inactivi, în special în rândul IMM-urilor; 
subliniază rolul important al organizațiilor intermediare de a descoperi inovatorii inactivi, 
de a oferi stimulente, de a oferi consiliere și de a sprijini inovarea; consideră că aceste 
organizații ar trebui consolidate și că, pentru acestea, ar trebui elaborat un program 
destinat îmbunătățirii activităților de formare, a competențelor și a cunoștințelor de 
specialitate și, pe viitor, importanța modelelor de formare profesională cu scop dublu 
pentru două profesii ar trebui să crească;

13. subliniază importanța capitalului uman în inovare; atrage atenția, în această privință, 
asupra rolului jucat de FSE în domeniul învățării de-a lungul vieții pentru lucrători;

14. consideră că o abordare a guvernării funcționale pe mai multe niveluri este o condiție 
prealabilă pentru a stabili și a pune în aplicare cu succes obiectivele politicii de inovare; în 
această privință, subliniază faptul că politica regională dispune de o metodologie 
consolidată în ceea ce privește abordarea integrată și oferă un sistem de guvernanță bine 
elaborat, capabil să mobilizeze investiții locale;

15. consideră că o bună integrare a dimensiunilor inovării trebuie să se reflecte în toate 
programele de finanțare europene, inclusiv în Fondul de coeziune, asigurându-se astfel o 
finanțare substanțială, care să răspundă necesităților tuturor actorilor implicați în inovare;
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16. subliniază necesitatea de a consolida legăturile dintre instrumentele bugetare ale UE și 
finanțarea BEI; recunoaște potențialul efect de levier al investițiilor pentru aceste surse de 
finanțare și solicită consolidarea lor, în special în ceea ce privește Jeremie și Jessica; 
subliniază necesitatea dezvoltării de instrumente de finanțare adaptate la circumstanțele și 
necesitățile specifice a celor mai mici întreprinderi, precum și a simplificării considerabile 
procedurilor pentru a obține acces la finanțare;

17. invită Comisia să ia în considerare programele multifond pentru statele membre și 
regiunile care doresc să le utilizeze; consideră că acest lucru ar contribui la funcționarea 
mai integrată și mai flexibilă și ar spori eficacitatea interacțiunii între diferitele fonduri 
(fondurile structurale și Programele-cadru pentru cercetare și dezvoltare);

18. subliniază importanța diferențierii între inovare și cercetare; subliniază faptul că inovarea 
este un proces socioeconomic transversal complex, care implică eforturi în vederea 
creșterii cheltuielilor pentru C&D și sprijinirea IMM-urilor și a activităților de înaltă 
tehnologie și se concentrează asupra dezvoltării de sisteme integrate bazate pe 
caracteristicile și specificitățile diferitelor teritorii;

19. consideră că este necesar ca politica de inovare să fie legată de politicile în materie de 
educație, formare și piață a forței de muncă; sprijină eforturile de mobilizare a cetățenilor 
și a lucrătorilor pentru susținerea proceselor de schimbare, prin elaborarea și punerea în 
aplicare a strategiilor politice incluzive pentru inovare, în vederea accelerării dezvoltării 
de produse și servicii inovatoare, creând, astfel, condiții favorabile pentru creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă și intensificarea creșterii economice;

20. salută propunerea de a lansa parteneriate europene pentru inovare, ca instrument de 
apropiere a părților interesate, indiferent de domeniul de politică, sector sau granițe, 
pentru a accelera inovațiile în vederea abordării schimbărilor majore de la nivelul 
societății; ia act de faptul că parteneriatele și instrumentele de politică regională care 
abordează aceste provocări, în special cu referire la grupările europene de cooperare 
teritorială, ar trebui armonizate într-o mai mare măsură și să fie cu adevărat accesibile 
diverselor regiuni și consideră că parteneriatele ar trebui să folosească experiența obținută 
în urma inițiativelor naționale și regionale asemănătoare existente; solicită, în acest scop, 
o cooperare mai strânsă între regiuni, în special prin programe care implică schimburi, 
inițiative de formare și schimbul de bune practici; solicită o îmbunătățire a accesului 
IMM-urilor la asistența pentru cercetare și inovare; 

21. consideră că ar trebui acordată prioritate încurajării dezvoltării unei culturi a inovării la 
nivel regional, atât în rândul antreprenorilor, al tinerilor care urmează o formare 
profesională și al lucrătorilor, cât și al partenerilor care au influență asupra activităților din 
mediul de afaceri, precum factorii de decizie publici regionali, centrele de cercetare, 
grupurile de întreprinderi și organele de finanțare, care, în multe cazuri, nu sunt suficient 
de conștienți de capacitatea de inovare a întreprinderilor din regiunile lor, în special a 
IMM-urilor (inclusiv micro-întreprinderile și întreprinderile meșteșugărești);

22. subliniază că ar trebui mobilizat întregul potențial de inovare al regiunilor UE pentru a 
realiza obiectivele Europa 2020 referitoare la creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și evidențiază faptul că viitoarea politică regională trebuie să acorde acestui 
aspect maximă prioritate; consideră că aceste priorități sunt aplicabile tuturor obiectivelor 
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politicii regionale și subliniază necesitatea garantării competitivității Europei prin 
standarde mondiale; solicită implicarea sectorului industrial în inovarea de natură 
ecologică, având în vedere faptul că antreprenorii joacă un rol foarte important în 
răspândirea pe scară mai largă a inovațiilor ecologice la nivel regional; observă, în acest 
sens, că informarea antreprenorilor, prin prezentarea noilor oportunități de afaceri, va fi 
crucială pentru succesul unei strategii menite să dezvolte industrii durabile și economii 
bazate pe utilizarea eficientă a resurselor. 
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