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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че Структурните фондове и Кохезионния фонд имат важна роля за 
изпълнението на целите от Лисабон, по-специално в областта на иновациите;

2. счита Структурните фондове за важен инструмент за подкрепа на възможностите за 
иновации, по-специално за постигане на сближаване и намаляване на 
икономическите неравенства между регионите; предлага да се увеличи значително 
сумата по Структурните фондове, посветени на изследвания и иновации;

3. изразява загриженост, макар органите на Европейския съюз да признават 
изключителното значение, което има насърчаването на иновацията, от факта, че 
средствата, отпуснати за изследвания и развитие не задоволяват действителните 
нужди на съюза, така че да осигурят неговата конкурентоспособност;

4. признава, че иновациите са необходими за създаването на работни места в Европа;

5. изтъква нуждата от задълбочена система от партньорства между публичния и 
частния сектор за допълване на публичното финансиране, предоставено от 
държавите-членки и Съюза; отбелязва, че успехът на тези дейности ще зависи 
основно от създаването на връзки между потенциалните субекти;

6. подчертава важността от подобряване на достъпа на малките и средни предприятия 
(МСП) до финансиране от Структурните фондове, за да се увеличи за европейския 
гражданин съотношението разходи/ползи по отношение на разходите на Съюза; в 
тази връзка трябва да се подкрепи създаването на по-голямо разнообразие на 
финансирането и да се обърне особено внимание на бъдещото развитие на 
потенциала на рисковия капитал;

7. признава необходимостта от създаване на полюси и зони на иновация на регионално 
равнище и да ги свърже чрез съответните мрежи и структури с други региони и 
държави-членки или трети страни.
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