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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a opinião da Comissão, segundo a qual as regiões devem participar na 
elaboração e realização dos programas nacionais de reforma e exorta os Estados-Membros 
a assegurarem uma tal participação;  

2. Salienta que o nível regional tem um papel fundamental a desempenhar no quadro da 
promoção da inovação, porquanto as estratégias de inovação aí podem ser aplicadas 
mediante a interacção entre as empresas, designadamente as PME, e os centros de 
formação e de tecnologia, em parceria com a sociedade civil;   

3. Sustenta que se impõe tomar medidas tendentes ao reforço da participação das PME na 
investigação e no desenvolvimento e lamenta que a Comunicação não contenha quaisquer 
propostas concretas a este respeito; 

4. Insta os actores responsáveis a nível regional a diligenciarem no sentido de que a 
promoção da inovação constitua um dos principais aspectos dos programas operacionais e
de que seja prevista uma percentagem significativa dos fundos estruturais para 
investimentos na ciência e na inovação, visando, inter alia, criar postos de trabalho e 
contrariar as tendências para o despovoamento;  

5. Partilha da opinião da Comissão segundo a qual a política de desenvolvimento de 
"agregados" constitui uma importante componente da política de inovação dos 
Estados-Membros e insta à respectiva promoção, quer nos centros urbanos, quer nas zonas 
rurais, conferindo-lhes igualmente uma dimensão transfronteiriça;  

6. Assinala insistentemente as dificuldades enfrentadas pelas regiões menos desenvolvidas 
em matéria de obtenção de capital privado para investimentos e exorta ao reforço das 
parcerias público-privadas no domínio das medidas de inovação;

7. Entende que o arranque da nova iniciativa respeitante aos mercados-piloto deve ter lugar,
sobretudo, nos domínios em que se observa um elevado potencial de procura nas regiões 
menos desenvolvidas; 

8. Incentiva os actores responsáveis a nível regional a financiarem igualmente medidas 
experimentais e, por conseguinte, de risco, mercê de fundos estruturais;  

9. Reputa necessário um melhor acompanhamento das medidas de inovação através de 
campanhas de informação e solicita à Comissão que intensifique os seus esforços, a fim de 
divulgar iniciativas como Jeremie e outras nas regiões;

10. Considera ser necessário adoptar medidas tendentes a aumentar o número de licenciados, 
designadamente do sexo feminino, nos domínios científico ou técnico.


