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SUGESTII

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

1. salută opinia Comisiei că regiunile trebuie incluse în elaborarea şi punerea în aplicare a 
programelor naţionale de reformă şi invită statele membre să asigure o astfel de 
participare;

2. subliniază că regiunile au un rol cheie în promovarea inovării, deoarece la acest nivel 
strategiile de inovare pot fi puse în aplicare prin participarea întreprinderilor, în special a 
centrelor de educaţie şi tehnologie ale întreprinderilor mici şi mijlocii, prin parteneriate cu 
societatea civilă;

3. consideră că trebuie luate măsuri ca întreprinderile mici şi mijlocii să participe mai mult la 
cercetare şi dezvoltare şi regretă faptul că în comunicare nu sunt cuprinse propuneri 
concrete în acest sens;

4. solicită actorilor responsabili pe plan regional să se asigure că promovarea inovării 
reprezintă un punct central în programele operaţionale şi că o parte importantă a 
fondurilor structurale sunt prevăzute pentru investiţii în cunoaştere şi inovare cu scopul de 
a crea, printre altele, locuri de muncă şi pentru a contracara tendinţa de emigrare;

5. este de acord cu Comisia că „politica grupurilor” este o componentă importantă în politica 
de inovare a statelor membre şi solicită promovarea acestor grupuri atât în centrele 
urbane, cât şi în zonele rurale, precum şi organizarea transfrontalieră a acestora;

6. insistă asupra dificultăţilor cu care se confruntă regiunile mai puţin dezvoltate în ce 
priveşte atragerea de capital privat pentru investiţii şi solicită mai multe parteneriate 
public-private în domeniul măsurilor pentru inovare;

7. consideră că noua iniţiativă privind piaţa pilot trebuie lansată mai ales în domeniile în care 
există un potenţial ridicat de cerere în regiunile mai puţin dezvoltate;

8. încurajează actorii responsabili pe plan regional să finanţeze din fondurile structurale şi 
măsurile experimentale şi, prin urmare, riscante;

9. consideră că este necesar ca măsurile pentru inovare să fie mai bine promovate prin 
intermediul campaniilor de informare şi invită Comisia să-şi întărească eforturile pentru a
face cunoscute în regiuni iniţiative ca Jeremie şi altele;

10. consideră că este necesar să fie luate măsuri pentru creşterea numărului de absolvenţi cu 
studii ştiinţifice sau tehnice, în special de sex feminin.
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