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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. sprijină propunerile Comisiei privind simplificarea formalităţilor administrative ale 
programelor-cadru de cercetare, în special introducerea progresivă a unei finanţări bazate 
pe rezultate;

2. salută reflecţia actuală a instituţiilor europene asupra simplificării necesare a politicii de 
dezvoltare regională, cu scopul sporirii transparenţei şi a eficacităţii şi al întăririi 
securităţii juridice pentru beneficiari; consideră că bunele practici rezultate din acest 
proces pot fi utile simplificării implementării celui de-al 7-lea PCCD; 

3. este de părere că diferitele instrumente ale Uniunii Europene destinate coeziunii, cercetării 
şi inovării ar trebui puse în aplicare într-un mod integrat, din motive de eficienţă; 
subliniază, aşadar, necesitatea căutării de sinergii între aceste instrumente;

4. consideră că nivelul regional este nivelul cel mai bine adaptat pentru stimularea cercetării 
şi inovării, datorită proximităţii dintre universităţi, organisme publice de cercetare, marile 
întreprinderi, IMM-uri şi autorităţile publice regionale, în special în sânul „clusterelor”;

5. reaminteşte că cel de-al 7-lea PCCD, ca şi în cazul politicii de dezvoltare regională, se 
bazează pe principiile parteneriatului şi ale cofinanţării; îşi afirmă angajamentul faţă de 
aceste principii de bună gestionare şi solicită să fie păstrate în ciuda limitării cheltuielilor 
publice datorate crizei economice;

6. reaminteşte că instrumentele Uniunii Europene destinate stimulării cercetării şi dezvoltării 
se axează pe proiecte de excelenţă şi de mare amploare, susceptibile să aibă un impact 
concret asupra activităţii economice şi asupra creării de locuri de muncă; declară că 
dinamismul proiectelor de excelenţă are efecte pozitive asupra ansamblului teritoriilor 
Uniunii Europene şi completează într-o manieră eficace dimensiunea teritorială a 
instrumentelor politicii de coeziune.


