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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad regionai būtų įtraukti į nacionalinių reformų programos 
rengimą ir vykdymą; ragina valstybes nares paskelbti informaciją apie nacionalinių 
reformų programų gaires, siekiant užtikrinti ankstyvą dalyvavimą, ypač geriau pritaikant 
programas vietos poreikiams, aktyviau plėtojant dialogą tarp Komisijos, valstybių narių ir 
regionų, aiškiau pasidalijant atsakomybę bei ją labiau decentralizuojant ir gerinant pačių 
regionų tarpusavio bendravimą;

2. pripažįsta, kad sanglaudos politika itin svarbi įgyvendinant Lisabonos darbotvarkės 
tikslus, ypač skyrus lėšų šiems tikslams siekti iš struktūrinių fondų, ir pabrėžia, kad 
skatinant naujoves vietos ir regionų lygmenims tenka svarbiausias vaidmuo, tai pažymima 
ir Septintojoje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros pagrindų programoje bei 
Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programoje, kadangi naujovių strategijos gali būti 
geriausiai įgyvendintos vietos ir regionų lygmenimis, įmonėms, ypač MVĮ, 
bendradarbiaujant su universitetais, mokslo ir technologijų centrais, ir kaip partnerę 
įtraukiant pilietinę visuomenę;

3. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susidūrė bendrovės, siekdamos rizikos kapitalo, ir 
pabrėžia mokesčių bei kitų su tuo susijusių iniciatyvų naudą;

4. ragina atsakingus regionų ir vietos lygmenų veikėjus skirti naujovių skatinimui svarbią 
vietą veiksmų programose ir nemažą struktūrinių fondų lėšų dalį numatyti investicijoms į 
žinias ir naujoves ir tolesnį mokymą, siekiant, tarp kita ko, didinti užimtumą, kurti darbo 
vietas ir sustabdyti  protų nutekėjimo bei gyventojų mažėjimo tendencijas; ragina 
valstybes nares remti šias pastangas ir toliau investuoti viešąsias lėšas į aukštojo mokslo 
institucijas, siekiančias lavinti individualius talentus;

5. sutinka su Komisija, kad verslo grupių politika tapo svarbiu valstybių narių naujovių 
politikos elementu, ir ragina veikėjus vietos ir regionų lygmenimis skatinti kurti verslo 
grupes, taip pat naujovių ir technologijų centrus miestų centruose ir kaimo vietovėse, kad 
būtų pasiekta pusiausvyra tarp skirtingų regionų; 

6. pabrėžia, kad svarbu sukurti valdymo institucijas, kurios sudarytų sąlygas įvairiems 
nariams dirbti kartu verslo grupėse, ir ragina verslo grupes taip pat vystyti ir tarptautinę 
veiklą, tinkamai pasinaudoti Europos regionų, kurie sukūrė tvirtas tarptautines institucijas 
ir socialinius tinklus, patirtimi;

7. pabrėžia, kad negalima palikti be dėmesio kaimo ir atokių vietovių; jos turi būti 
skatinamos ir joms turi būti padedama plėtoti ekologijos naujoves ir kaimo turizmą;

8. primygtinai atkreipia dėmesį į mažiau išsivysčiusių regionų problemas pritraukiant 
kapitalą ir ragina valstybes nares bei vietos ir regionų veikėjus didinti skolinimosi iš EIB 
galimybes ir skatinti bei stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę su naujovėmis 
susijusios veiklos srityje, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad naudojant viešuosius pinigus 
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būtų sukurta geriausia praktika ir vertė;

9. mano, kad naujų bandomųjų rinkų iniciatyvų, kurios būtų sutelktos naujoviškiems 
produktams bei paslaugoms kurti ir vadybai, turi būti imamasi tose srityse, kuriose 
vyrauja didelis paklausos potencialas, taip pat užtikrinama, kad mažiau išsivystę regionai 
nėra palikti nuošalyje;

10. pažymi, kad valstybės narės dar neišnaudojo visų pagalbos aplinkosaugos naujovių srityje 
galimybių, ir dar kartą pabrėžia, kad naujoviškos aplinkosaugos technologijos gali suteikti 
Europos Sąjungai akivaizdų konkurencinį pranašumą pasaulyje;

11. ragina atsakingus regioninio lygmens veikėjus eksperimentines ir dėl šios priežasties 
rizikingas priemones finansuoti iš struktūrinių fondų;

12. mano, kad būtina geriau remti naujovėms skatinti skirtas priemones rengiant informacines 
kampanijas, ir pabrėžia poreikį dalytis iš baigtų projektų gauta informacija; be to, 
rekomenduoja pasimokyti iš nesėkmingų projektų netinkamų procedūrų ir dėl panašių 
klaidų įspėti kitus ES regionus;

13. mano, kad ir regioniniu lygmeniu veikiantys Europos informacijos centrai padeda suteikti 
pilietinei visuomenei ir platesnei verslo bendruomenei skaidrią prieigą prie informacijos ir 
kad greitai perduodama tinkama informacija yra svarbiausias naujovių diegimo veiksnys, 
todėl tokie centrai gali tapti ypač vertingi stiprinant nacionalinį ir tarptautinį 
bendradarbiavimą;

14. mano, kad būtina imtis priemonių ES, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant, kad 
padidėtų mokslinės, inžinerinės arba techninės studijų pakraipos absolventų, ypač moterų, 
skaičius, taip pat, kad būtų dalyvaujama pirminiuose moksliniuose tyrimuose ir vykdant 
Septintojoje pagrindų programoje numatytą programą „Žmonės“, siūlant stipendijas, 
apdovanojimus ir kitas patrauklias sąlygas bei įgyvendinant vadovavimo projektus ir 
teikiant kitokią pagalbą skatinti, ypač moteris, steigti novatoriškas įmones;

15. mano, kad būtina kurti mokslinių tyrimų ir plėtros infrastruktūrą, nes ji būtina 
mokslininkų ir tyrėjų rengimo bei išlaikymo, ypač atokiuose regionuose, sąlyga, mano, 
kad, jei novatoriški produktai ir paslaugos taptų mokslo ir mokslinių tyrimų rezultatais, 
Septintosios pagrindų programos ir struktūrinių fondų finansinis indėlis, siekiant 
mokslinių tyrimų potencialą turinčiuose sanglaudos regionuose pagerinti mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, būtų veiksminga investicija;

16. atsižvelgdamas į dideles finansines ES investicijas, prašo Komisiją įvertinti rezultatus, 
gautus vertinant projektų ir veiklos kokybę, kiekybę ir finansinius aspektus, kad laikui 
bėgant būtų pagerintas būsimų priemonių veiksmingumas;

17. mano, kad ES būtina naujovių pajėgumų didinimo sąlyga yra nemokama arba nebrangi 
plačiajuostė prieiga, kuri leistų lengviau kurti žiniomis paremtą įmonę;

18. ragina Komisiją, valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas visuotinai 
užtikrinti informacinėmis ir komunikacijos technologijomis paremtą darbą ir taip bendrai 
palengvinti e. mokymąsi ir e. darbą;
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19. dar kartą primena geriausios kokybės fizinės ir technologinės infrastruktūros finansavimo 
svarbą, nes taip būtų pritraukiamos investicijos ir palengvinamas darbo jėgos judėjimas.
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