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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 părțile interesate, cum ar fi
universitățile, organizațiile de cercetare și industria; ia act de faptul că industriile
tehnologice cele mai dinamice nu se află în capitale sau lângă acestea, ci în apropiere de
universitățile cele mai inovatoare;
2. 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 regiuni; ia act, în acest context, de faptul că chiar și regiunile fără universități și
centre de cercetare ar trebui să-și poată dezvolta propriile capacități de inovare;
3. consideră că 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;
4. subliniază necesitatea de a descoperi inovatorii aflați în letargie; subliniază rolul important
al organizațiilor intermediare de a descoperi inovatorii aflați în letargie, de a oferi
stimulente, de a oferi consiliere și de a sprijini inovațiile; 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;
5. 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;
6. 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 ar trebui armonizate într-o mai mare măsură și că
parteneriatele ar trebui să se bucure de avantaje de pe urma experienței câștigate datorită
inițiativelor naționale și regionale asemănătoare existente;
7. subliniază că ar trebui mobilizat întregul potențial de inovare al regiunilor UE pentru a
realiza obiectivele Europa 2020 referitoare la creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă
incluziunii și evidențiază faptul că viitoarea politică regională trebuie să acorde acestui
aspect maximă prioritate;
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