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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изтъква, че е необходима засилена координация между бъдещата регионално-
политическа обща стратегическа рамка и бъдещата обща стратегия на програмите за 
научните изследвания и иновациите;  изисква от Комисията да изясни как точно 
това трябва да се осъществи;

2. изисква, с оглед на бъдещата насоченост на политиката на сближаване по 
отношение на Стратегия "ЕС 2020", иновациите да станат задължителен приоритет 
за регионите, което трябва да намери отражение в осигуряването със средства;

3. призовава регионите, с оглед на концепцията за "интелигентна специализация", да 
развият специфични стратегии за иновации; изтъква, че териториалното 
сътрудничество трябва да се оптимизира с цел по-силно взаимно допълняне на 
регионите;

4. припомня, че иновациите възникват преди всичко във връзка с практическия опит; с 
оглед на това препоръчва, като необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на научноизследователски капацитет, така че 
преди всичко предприятията да могат да усвоят иновативни методи;

5. с оглед на възможностите за засилено участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, вижда необходимост от поставяне на акцента 
на политиката на сближаване върху тях, например при интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

6. настоятелно приканва Комисията, въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към максимално хармонизиране на правилата за 
финансиране на програмите;

7. изисква от Комисията да провери дали е целесъобразно легализиране на смесеното 
финансиране, както и разширяване на кръстосаното финансиране.


