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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, в качеството й на водеща, да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Приветства становището на Комисията, че регионите би следвало да участват в 
разработването и прилагането на национални програми за реформи и призовава 
държавите-членки да осигурят такова участие;

2. Подчертава, че регионалното равнище има ключова роля в стимулирането на 
иновациите, предвид факта, че иновационните стратегии могат да бъдат приложени 
на регионално равнище посредством взаимодействие между предприятия, по-
специално малки и средни предприятия (МСП), и образователни и технологични 
центрове, с партньорското участие на гражданското общество; 

3. Застъпва становището, че трябва да бъдат взети мерки за осигуряване на по-голямо 
участие на МСП в научно-развойната дейност и изразява съжаление, че 
съобщението не съдържа по-конкретни предложения в това отношение;

4. Призовава съответните участници на регионално равнище да превърнат 
насърчаването на иновациите в основен елемент на оперативните програми и да 
посветят значителна част от финансовите средства от структурните фондове на 
инвестиции в познания и иновации, което, наред с другите ползи, ще създаде 
работни места и ще противодейства на емиграционните тенденции;

5. Изразява съгласие с Комисията, че „клъстърната политика” е важна част от 
иновационната политика на държавите-членки и призовава за насърчаването на 
клъстърите в градските центрове и в селските райони и за насочването им към 
трансгранични дейности;  

6. Обръща внимание на затрудненията, които срещат по-слабо развитите райони при 
получаването на частен инвестиционен капитал и призовава за повече публично-
частни партньорства  в областта на иновационните дейности;

7. Застъпва становището, че новата инициатива за пилотен пазар трябва да бъде 
започната по-специално в области, в които има голямо потенциално търсене в по-
слабо развити райони;

8. Насърчава съответните участници на регионално равнище да финансират от 
структурните фондове експериментални и следователно рискови мерки;

9. Счита, че иновационните дейности следва да бъдат по-добре подкрепени чрез 
информационни кампании и призовава Комисията да увеличи усилията си за 
повишаване на осведомеността за инициативи като Jeremie и други в регионите;

10. Счита, че са необходими мерки за увеличаване на броя на висшистите, особено на 
жените, в научно-техническите специалности.


