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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que
aprovar:

1. Sublinha que os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão desempenham um papel 
importante na realização dos objectivos de Lisboa, nomeadamente no domínio da 
inovação;

2. Considera que os Fundos Estruturais são um instrumento essencial para apoiar a 
capacidade de inovação, sobretudo para lograr a coesão e reduzir as disparidades
económicas entre as regiões; propõe um aumento significativo das dotações dos Fundos 
Estruturais consagradas à investigação e à inovação;

3. Exprime a sua preocupação pelo facto de, não obstante os órgãos da União Europeia
reconhecerem a importância crucial de que se reveste a promoção da inovação, as 
dotações consagradas à investigação e ao desenvolvimento serem insuficientes para 
satisfazer as necessidades reais da União e, consequentemente, para garantir a sua 
competitividade;

4. Reconhece que a inovação é indispensável à criação de emprego na Europa;

5. Insiste na necessidade de dispor de um sistema aprofundado de parcerias entre o sector 
público e o sector privado para completar os financiamentos públicos facultados pelos 
Estados-Membros e pela União; assinala que o êxito destas actividades dependerá 
essencialmente do estabelecimento de relações entre os intervenientes potenciais;

6. Sublinha a importância de melhorar o acesso das PME aos financiamentos dos Fundos 
Estruturais, a fim de aumentar, para o cidadão europeu, a relação custos/benefícios das 
despesas da União; a este respeito, considera que importa favorecer uma maior 
diversificação dos financiamentos e apostar em particular num maior desenvolvimento do 
potencial do capital de risco;

7. Reconhece a necessidade de criar pólos e zonas de inovação a nível regional e de os 
interligar através de redes a estruturas equivalentes de outras regiões e Estados-Membros 
ou de países terceiros.
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