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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că Fondurile structurale şi Fondul de coeziune joacă un rol important în 
realizarea obiectivelor de la Lisabona, în special în domeniul inovării;

2. consideră că Fondurile structurale sunt un instrument esenţial în sprijinirea capacităţii de 
inovare, în special pentru realizarea coeziunii şi reducerea diferenţelor economice dintre 
regiuni; propune să se majoreze considerabil suma alocată cercetării şi inovării din 
Fondurile structurale;

3. se arată preocupat de faptul că, deşi organele Uniunii Europene recunosc importanţa 
crucială pe care o are promovarea inovării, creditele alocate cercetării şi dezvoltării nu 
reuşesc să acopere necesităţile reale ale Uniunii, astfel încât să-i asigure competitivitatea;

4. recunoaşte faptul că inovarea este indispensabilă pentru crearea de locuri de muncă în 
Europa;

5. insistă asupra necesităţii de a dispune de un sistem extins de parteneriate public-privat 
pentru a completa finanţările publice puse la dispoziţie de statele membre şi de Uniune; 
observă că succesul acestor activităţi va depinde în mare parte de stabilirea unei legături 
între potenţialii actori;

6. subliniază importanţa facilitării accesului IMM-urilor la finanţări din Fonduri structurale 
pentru a îmbunătăţi, din punctul de vedere al cetăţeanului european, raportul 
costuri/beneficii al cheltuielilor Uniunii; în acest sens, consideră că trebuie să se 
favorizeze o diversificare mai mare a finanţărilor şi să se facă eforturi în vederea unei mai 
bune dezvoltări a potenţialului capitalurilor de risc;

7. recunoaşte că este necesar să se creeze poli şi zone de inovare la nivel regional care să se 
conecteze, prin intermediul unor reţele, cu structurile corespunzătoare din alte regiuni şi 
state membre sau ţări terţe.
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