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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta ser necessário reforçar a coordenação entre o futuro quadro estratégico comum de 
política regional e a futura estratégia comum de programas de investigação e de inovação; 
exorta a Comissão a indicar as modalidades da respectiva concretização;

2. Solicita que, face à orientação futura da política de coesão sobre a estratégia UE 2020, a 
prioridade "Inovação" seja obrigatória para as regiões, o que deve também reflectir-se nos 
envelopes financeiros;

3. Convida as regiões a elaborar, em conformidade com a ideia da "especialização 
inteligente", estratégias de inovação adaptadas; sublinha que a cooperação territorial deve 
ser optimizada no sentido de uma complementaridade reforçada entre regiões;

4. Recorda que a inovação surge principalmente na interface com a prática; recomenda 
assim, enquanto complemento necessário da excelência da investigação, que a ênfase seja 
dada, no contexto da ajuda às regiões, no apoio à aplicação, sem entravar o 
desenvolvimento de capacidades de investigação, para que as empresas possam 
apropriar-se de processos inovadores;

5. Salienta a necessidade, face às possibilidades de melhoria da participação das PME na 
promoção da investigação e da inovação, de colocar a tónica neste aspecto no contexto da 
política de coesão, por exemplo no que respeita à internacionalização ou à promoção do 
espírito empresarial;

6. Convida a Comissão a envidar esforços no sentido de harmonizar, na medida do possível, 
as regras de financiamento dos programas, a despeito das disparidades dos sistemas de 
governação;

7. Exorta a Comissão a examinar a oportunidade de legalizar o financiamento misto, bem 
como o alargamento dos financiamentos cruzados.


