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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 faptul că este nevoie de o coordonare mai strânsă între viitorul „cadru strategic 
comun” de politică regională și viitoarea „strategie comună” privind programele de 
cercetare și inovare; solicită Comisiei să precizeze cum s-ar putea realiza în mod concret 
acest lucru;

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a politicii de coeziune cu strategia UE 2020, ca 
prioritatea „inovare” să devină obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie să se reflecte și 
în bugetul alocat;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în domeniul inovării adaptate specificului local, 
conform principiului „specializării inteligente”; subliniază necesitatea optimizării 
cooperării teritoriale în sensul unei complementarități mai puternice între regiuni;

4. reamintește faptul că inovarea apare mai ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a excelenței în cercetare, canalizarea cu predilecție a 
ajutoarelor regionale către finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice prin aceasta 
consolidarea capacităților de cercetare, pentru ca întreprinderile să poată adopta procedee 
inovatoare;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

6. solicită Comisiei să depună eforturi pentru a realiza, în ciuda diferențelor între sistemele 
de guvernanță, o armonizare maximă a normelor de finanțare a programelor;

7. solicită Comisiei să examineze oportunitatea legalizării finanțării mixte sau a extinderii 
finanțării încrucișate.


