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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. reamintește că cercetarea și inovarea constituie factori motrici vitali pentru ca UE să își 
mențină și să își întărească poziția sa competitivă și subliniază contribuția considerabilă pe 
care o are politica de coeziune la dezvoltarea cercetării și inovării în regiuni; subliniază, în 
acest context, că importanța ajutoarelor regionale acordate pentru inovare, cercetare și 
antreprenoriat a crescut în mod de-a lungul deceniilor; ia act de faptul că în acest scop a 
fost alocată o sumă de aproximativ 86 de miliarde de euro în cadrul fondurilor destinate 
politicii de coeziune - aproximativ 25% din întregul buget al politicii de coeziune, și 
solicită Comisiei să analizeze dacă s-ar putea asigura același nivel de vizibilitate pentru 
proiectele de inovare finanțate din fondurile structurale ca pentru proiectele finanțate în 
programele-cadru; consideră că, în conformitate cu principiile și obiectivele strategiei 
Europa 2020 și inițiativa emblematică „O Europă a inovării”, această tendință ar trebui în 
orice caz menținută, dezvoltarea durabilă (inclusiv din punct de vedere ecologic și social) 
reflectându-se în alocarea fondurilor - o politică regională puternică și cu resurse adecvate 
fiind o condiție preliminară în acest sens; solicită o coordonare clară între inițiativele noi 
și cele existente din cadrul strategiei Europa 2020, încurajând, inter alia, inovările într-o 
societate bazată pe parteneriate de tip „public-privat-populație”;

2. subliniază faptul că, pentru consolidarea ciclurilor europene ale inovării, este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul cadru strategic comun al politicii regionale și viitorul 
cadru strategic comun al programelor de cercetare și inovare; solicită Comisiei să asigure 
complementarități, stabilind modalitățile practice de realizare a acestora; subliniază, în 
acest context, posibilitățile creării de sinergii între cele două politici, fiecare asigurând 
aplicarea celeilalte; subliniază că una din provocările cele mai importante pentru statele 
membre și regiuni o constituie crearea de sinergii dintre diferitele instrumente de finanțare 
pentru cercetare și inovare, atât în sectorul public, cât și în cel privat, precum și pentru 
finanțarea acțiunilor subsecvente pentru diseminarea rezultatelor acestor proiecte în 
vederea asigurării vizibilității acestora; invită statele membre să acorde atenție punerii în 
aplicare a acestor politici la nivel regional și național, îndeosebi în cazul în care 
responsabilitatea pentru diferite fonduri ale UE revine diferitor autorități naționale, astfel 
încât să se îmbunătățească complementaritatea dintre programele în cauză;

3. reamintește că în perioade cu resurse financiare limitate este de importanță crucială ca 
fondurile să fie alocate către priorități regionale, selectate în mod inteligent, în așa fel 
încât să se atingă o masă critică; 

4. solicită, în contextul viitoarei coordonări a politicii de coeziune cu strategia UE 2020, ca 
prioritatea „inovare” să devină obligatorie atât pentru regiunile vizate de Obiectivul 1, cât 
și pentru cele vizate de Obiectivul 2 și ca această prioritate să se reflecte și în bugetul 
alocat la toate nivelurile; subliniază, cu toate acestea că stabilirea unor obiective de 
creștere a sumelor alocate cercetării, dezvoltării și inovării nu va conduce în sine la 
obținerea de rezultate decât dacă aceste măsuri vor fi însoțite de o dezvoltare structurală, 
de ansamblu, a societăților; 
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5. solicită Comisiei Europene să propună ca alternativă stimulente suplimentare pentru 
utilizarea fondurilor structurale în domeniul inovării;

6. susține abordarea de jos în sus în domeniul inovării la nivel local și subliniază necesitatea 
participării și implicării active a tuturor părților interesate la elaborarea și executarea 
strategiilor lor regionale de inovare;

7. solicită regiunilor, conform principiului „specializării inteligente”, să elaboreze strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului local și bazate pe competențele și resursele 
regionale; recomandă ca regiunile să specifice cum pot fi puse în practică potențialele 
sinergii dintre asistența acordată în cadrul fondurilor structurale și viitoarele programe de 
cercetare și inovare, în așa fel încât să se creeze grupări internaționale puternice și 
competitive și poli regionali de excelență și să se atingă nivelul celorlalte regiuni, 
consolidându-se astfel economia regională;

8. subliniază, cu toate acestea, că, pe lângă interesul creșterii economice în fiecare regiune, 
UE în ansamblu ar trebui privită în același timp ca un spațiu al inovării pentru o 
complementaritate sporită între regiuni, scopul fiind acela de a stimula competitivitatea 
internațională; solicită, în această privință, o mai bună articulare și coordonare nu numai 
între părțile interesate și autorități, ci și între statele membre și autoritățile europene; 
salută, în acest context, asistența oferită de Comisie, care poate să ofere regiunilor un 
sprijin valoros și să asigure calitatea ridicată a strategiilor, fără a pune în discuție 
principiul subsidiarității; subliniază, în acest context, că trebuie să se dezvolte în 
continuare cooperarea teritorială și finanțarea acesteia;

9. solicită o participare interguvernamentală mai puternică în cadrul măsurilor de programare 
comună și în cadrul Interreg III B în vederea consolidării cooperării în domeniul 
cercetării, dezvoltării și inovării în întreaga Europă și a sporirii și îmbunătățirii participării 
noilor state membre la toate programele europene de cercetare;

10. consideră că autoritățile locale și regionale ar trebui încurajate în direcția inovării, în 
special prin continuarea și consolidarea inițiativelor de tipul „Regiuni ale cunoașterii”, 
„Laboratoare vii” și „Orașe inteligente”, care stimulează dimensiunea teritorială a 
cercetării și dezvoltării;

11. subliniază că o condiție de bază pentru o strategie integrată care să stimuleze sinergiile 
este cunoașterea tuturor posibilităților de finanțare de către autoritățile implicate; 
reamintește faptul că aceste modalități de sensibilizare sunt, de asemenea, finanțate din 
fondurile structurale;

12. subliniază că inovarea reprezintă un concept larg care are la bază, în primul rând, cererea 
și utilizatorul, provenind din interacțiunea cu piața; recunoaște diferența dintre 
cunoștințele cele mai recente în materie de cercetare și punerea lor în practică;  prin 
urmare, recomandă, ca o completare necesară excelenței în cercetarea tehnologică, ca 
sprijinul regional să se canalizeze nu numai către dezvoltarea excelenței regionale, în 
special în universități și centre de cercetare, ci și către finanțarea aplicațiilor, pentru a 
încuraja întreprinderile să elaboreze metode inovatoare, să creeze capacitatea de a aduce 
pe piață inovațiile și să promoveze transferul de tehnologie și schimbul de cunoștințe 
tehnice în beneficiul comunității;
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13. subliniază necesitatea elaborării unui concept de „scară de excelență”, care trebuie să 
conducă la îmbunătățirea creării de rețele regionale între institutele de cercetare, 
universități, IMM-uri și alte părți interesate, în așa fel încât să se creeze grupuri, platforme 
tehnologice regionale și centre de excelență, în scopul de a facilita accesul acestor rețele la 
proiecte și programe europene de cooperare în materie de cercetare și inovare;

14. solicită elaborarea unui plan de acțiune pentru „scara excelenței”, în vederea creării 
infrastructurilor de cercetare în cadrul fondului de coeziune și al FEDR, pentru a stimula 
participarea acestor țări la următorul program-cadru comun pentru cercetare și inovare;

15. subliniază că IMM-urile sunt importante pentru dezvoltarea și economia locală și 
regională în UE și pentru competitivitatea industrială a întregii Uniuni și constituie 
principala sursă de locuri de muncă; dată fiind necesitatea asigurării că IMM-urile 
beneficiază într-o mai mare măsură de sprijin pentru cercetare și inovare, consideră că 
sprijinul regional în favoarea inovării ar trebui canalizat către IMM-uri, că povara 
administrativă pentru beneficiari ar trebui redusă și că programele de finanțare ar trebui 
flexibilizate; subliniază, în această privință, valoarea adăugată a politicii de coeziune sub 
aspectul îmbunătățirii capacității de inovare a IMM-urilor orientate la nivel regional din 
sectoarele tradiționale, în vederea unui acces îmbunătățit la cercetarea aplicată, transferul 
de tehnologii și inovare, precum și, în special, a internaționalizării sau promovării 
spiritului întreprinzător de diferite tipuri, prin intermediul unei oferte de consultanță mai 
generoase și al acordării de sprijin ușor accesibil, inclusiv sub forma inițiativelor de tip 
„one-stop shop” menite să încurajeze IMM-urile să aibă în vedere noi oportunități și să 
utilizeze mai bine resursele regionale pe care le au la dispoziție; subliniază, în acest 
context, și potențiala valoare adăugată a unei mai bune participări a IMM-urile în cadrul 
comunităților de cunoaștere și inovare (CCI);

16. subliniază faptul că, în vederea coeziunii și a creșterii competitivității economiei 
europene, ar trebui luate măsuri – inclusiv prin simplificarea procedurilor de participare și 
sensibilizare – pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor la cercetare și inovare, în 
special al celor situate în regiunile subdezvoltate, îndepărtate și rurale;

17. recunoaște atât validitatea abordării centralizate a PC7 și a CIP, cât și cea a abordării 
descentralizate a fondurilor structurale; subliniază, totuși, necesitatea armonizării, în 
măsura în care acest lucru este posibil, a normelor, a procedeelor și a metodelor cu 
asigurarea flexibilității necesare, în ciuda diferențelor dintre sistemele de guvernanță; 
subliniază că finanțarea cercetării și inovării la nivel național și la nivelul UE trebuie să fie 
mai eficientă și mai efectivă și că ar trebui să existe un angajament față de optimizarea 
acesteia în vederea elaborării unei agende europene strategice pentru cercetare și inovare; 
consideră că cerințele administrative excesive reprezintă un obstacol în calea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și, prin urmare, solicită adoptarea unor măsuri eficiente 
pentru simplificarea procesului de finanțare și a sistemelor de monitorizare;

18. salută ambițiile Comisiei Europene și ale BEI de a extinde, în completarea mecanismelor 
de partajare a riscurilor, utilizarea instrumentelor financiare moderne, cum ar fi 
mecanismul de fonduri reutilizabile, în scopul de a atrage mai mulți investitori din 
sectorul privat și de a utiliza într-un mod mai eficient fondurile publice disponibile; 
recomandă în mod expres actorilor regionali să facă uz de aceste posibilități;
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19. solicită Comisiei să consolideze sinergiile dintre diferitele instrumente și fonduri, pentru a 
încuraja o abordare bazată pe fonduri multiple, să examineze noi posibilități de finanțare 
mixtă și să extindă finanțarea încrucișată din fondurile structurale;
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