
AD\860983LT.doc PE456.694v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2010/2245(INI)

18.3.2011

NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl Inovacijų sąjungos: pokyčiai Europoje pasibaigus krizei
(2010/2245(INI))

Nuomonės referentė: Sari Essayah



PE456.694v02-00 2/8 AD\860983LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\860983LT.doc 3/8 PE456.694v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad būtina didinti iššūkių, su kuriais susiduria visuomenė, supratimą ir kad su 
inovacijų skatinimu susijusi politika turėtų būti perorientuota ir taikoma siekiant atremti 
šiuos iššūkius, kaip antai klimato kaita, išteklių ir energijos vartojimo efektyvumas, 
sveikata ir demografiniai pokyčiai; pabrėžia inovacinės užimtumo politikos ir įgūdžių 
ugdymo sąveikos poveikio svarbą inovacijoms siekiant ugdyti naujus įgūdžius ir kurti 
darbo vietas tvarioje ekonomikoje, siekiant užkirsti kelią iššūkiams visuomenei ir 
esminėms sveikatos ir socialinėms problemoms, kaip antai skurdas ir socialinė atskirtis, 
bei juos įveikti; rekomenduoja pasinaudoti tam tikrų valstybių narių gebėjimu greitai 
inicijuoti inovacijų partnerystes, kaip buvo bandomojo Europos inovacijų partnerystės 
projekto aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje atveju;

2. mano, kad inovacijos gali atlikti svarbų vaidmenį stiprinant socialinę sanglaudą ir gerinant 
teikiamų paslaugų kokybę ir kad dėl to turėtų būti sukurtos specialios profesinio mokymo 
programos;

3. mano, kad bandomosios partnerystės aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje tikslas sveiką 
amžių pratęsti dviem metais iki 2020 m. yra pavyzdinis ir kad visoms inovacijų 
partnerystėms turėtų būti nustatyti aiškūs tikslai, be kurių inovacijų priemonė stokotų 
vizijos ir motyvacijos ir taptų sudėtingiau nustatyti išmatuojamus tarpinius ir dalinius 
tikslus;

4. pabrėžia mokslinių tyrimų svarbą medicinos sektoriuje, kuris kartu su inovacinėmis 
taikomosiomis sistemomis skatins augimą ir gerovę senėjančioje visuomenėje; remia 
glaudų universitetų mokslinių tyrimų padalinių ir medicinos pramonės bendradarbiavimą 
siekiant kurti produktus ir paslaugas, kurios skubiai bus reikalingos ES piliečiams 
ateinantį dešimtmetį;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad inovacijos yra itin svarbios ekonominei plėtrai ir kad Europos 
Sąjungai reikia įdarbinti apie 1 mln. papildomų mokslininkų siekiant 3 proc. BVP išleisti 
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, kaip nustatyta strategijoje „Europa 2020“; 
mano, kad šis tikslas gali būti lengviau pasiektas iš esmės didinant moterų mokslininkių 
skaičių, kuris siekia tik 39 proc. visų mokslininkų, dirbančių viešajame sektoriuje ir 
aukštojo mokslo srityje, ir 19 proc. mokslininkų, dirbančių privačiajame sektoriuje1;

6. pabrėžia informacijos ir ryšių technologijų (IRT) svarbą visoje inovacinėje veikloje ir tai, 
kad svarbu suteikti mokymų ir mokymosi visą gyvenimą galimybę siekiant užtikrinti, kad 
ir pažeidžiamos grupės galėtų visapusiškai išnaudoti informacijos ir ryšių technologijų 
(IRT) teikiamas galimybes; rekomenduoja skatinti platų IRT naudojimą bei šios srities 

                                               
1 Pranešimas spaudai pavadinimu „She Figures 2009 – major findings and trends’, European Commission, 
2009“: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, teikti pirmenybę atviriesiems kodams, kurti 
naudotojų poreikiais grindžiamą inovacijų politiką ir taip sudaryti sąlygas atskiriems 
asmenims ir MVĮ aktyviau dalyvauti kuriant programas ir naujas paslaugas; pažymi, kad 
teikiant paramą įmonėms, kurios kuria turinį naudodamosi IRT, taip pat padedama kurti ir 
išsaugoti darbo vietas ir konkurencingumą;

7. pabrėžia, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ekonomikos krizės 
laikotarpiais paprastai mažėja, nors ir buvo įrodyta, kad įmonės ir valstybės narės, kurios 
tokiais laikotarpiais investuoja daugiausiai, įgyja didžiausią santykinį pranašumą rinkoje;

8. pabrėžia, kad svarbu remti inovacinių įmonių kūrimą ir plėtrą derinant viešąjį ir privatųjį 
finansavimą, kurį papildytų rizikos kapitalo mechanizmai ir techninė parama įgyvendinant 
projektus;

9. pabrėžia, kad daugiausiai iniciatyvų, sukuriančių sąlygas inovacijoms, pateikia verslo 
sektorius, todėl labai svarbus glaudesnis šio sektoriaus bendradarbiavimas su 
universitetais ir mokslinių tyrimų centrais;

10. rekomenduoja įtraukti visus piliečius į su inovacijomis susijusią veiklą ir sudaryti jiems 
sąlygas kurti inovacijas ir vystyti verslumą; remia Komisijas pasiūlymą dėl bandomojo 
Europos socialinių inovacijų projekto ir jos pasiūlymą paversti socialines inovacijas 
svarbiausiu Europos socialinio fondo (ESF) programų prioritetu; mano, kad inovacijų 
politikos supratimas turėtų būti platus, t. y. ji turi būti suprantama ne tik kaip techninės 
inovacijos, bet taip pat – labiau nei iki šiol – kaip socialinės ir su paslaugomis susijusios 
inovacijos, padedančios gerinti žmonių bendradarbiavimo organizavimą, tiesiogiai teikti 
paslaugas ir gerinti pramonės gamybą, kurioje turi būti užtikrintas geresnis darbo 
organizavimas ir konkurencinis pranašumas, kurį reikia pasiekti teikiant naujas paslaugas; 
be to, ragina ESF teikti pirmenybę poreikiui investuoti į įgūdžius, užimtumą, mokymus ir 
perkvalifikavimą, siekiant sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų tvaresnėje ekonomikoje 
atsižvelgiant į energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą;

11. ragina Komisiją glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant parengti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikes prognozes, susijusias su darbo rinkoje reikalingais 
įgūdžiais, ir skatinti universitetų ir verslo sektoriaus partnerystes, kad būtų gerinamas 
jaunų žmonių perėjimas į darbo rinką ir prisidedama prie inovacinės žinių visuomenės 
kūrimo, taikomųjų mokslinių tyrimų plėtros ir geresnių perspektyvų darbo rinkoje 
aukštųjų mokyklų absolventams kūrimo;

12. pažymi, kad, nepaisant didesnio moterų dalyvavimo mokslinių tyrimų ir technologijų 
srityje, naujausi Komisijos duomenys rodo, kad tik 19 proc. aukštesniųjų akademinių 
postų užima moterys, nors moterys sudaro daugiau negu pusę universitetų studentų1;

13. pabrėžia, kad krizės laikotarpiu itin svarbu jaunimą sudominti esamomis naujo pobūdžio 
darbo vietomis ir užtikrinti, kad gebėjimų programomis būtų skatinamos jaunimo 

                                               
1 Pranešimas spaudai pavadinimu „She Figures 2009 – major findings and trends’, European Commission, 
2009“: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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galimybės dalyvauti darbo rinkoje, kad jis galėtų kuo geriau išnaudoti savo darbo 
potencialą, taip kovojant su dideliu nedarbu tarp jaunesnių nei 25 metų asmenų ir siekiant 
išnaudoti jaunosios kartos gebėjimus naudotis naujosiomis technologijomis;

14. ragina imtis veiksmų siekiant  išspręsti įgūdžių trūkumo mokslo, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos srityse problemą; pabrėžia, kad svarbu kelti mokymo kokybę, suteikti 
daugiau mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo galimybių, skatinti darbuotojų 
tęstinį mokymą ir nustatyti tokias galimybių dalyvauti šiuose mokymuose sąlygas ir taip 
juos organizuoti, kad būtų užtikrinta įtrauktis ir nebūtų diskriminuojamos moterys; vis 
dėlto mano, kad šios priemonės daugiau nei anksčiau turėtų būti skiriamos darbuotojams, 
dirbantiems mažiau kvalifikuotą darbą, kuriems gresia pavojus prarasti darbą dėl naujų 
technologijų įvedimo, ir tiems, kurie buvo atleisti, nes neturi įgūdžių, kurie reikalingi po 
restruktūrizavimo ir konversijos; primena, kad reikia plėtoti visą mokymo veiklą visais 
mokymo lygmenimis siekiant sustiprinti kūrybiškumą, inovatyvumą ir verslumą;

15. pabrėžia, kad svarbu kelti mokymosi visą gyvenimą lygį ir kurti mokymus visiems 
siekiant skatinti novatoriškumą ekologijos srityje ir verslumą ir užtikrinti, kad darbo jėga 
galėtų savo įgūdžius priderinti prie tvaresnės ekonomikos, paremtos gebėjimais 
grindžiamomis mokymo koncepcijomis, darbo rinkos poreikių; ragina valstybes nares, 
darbdavius ir darbuotojus įgūdžių valdymą, mokymus ir mokymąsi visą gyvenimą siekiant 
inovacijų pripažinti bendra atsakomybe, kaip pripažinta 2002 m. socialinių partnerių 
bendrajame susitarime dėl mokymosi visą gyvenimą; 

16. pabrėžia, kad svarbu supaprastinti prieigos prie Europos mokslinių tyrimų programų 
taisykles ir procedūras;

17. pabrėžia, kad Europos ir nacionaliniu lygmenimis svarbu sukurti palankias sąlygas ir 
paskatas siekiant didinti dalyvavimą doktorantūros studijose ir inovaciniuose 
moksliniuose tyrimuose, kad būtų užkirstas kelias „protų nutekėjimo“ problemai ir 
sudarytos sąlygos, kad ES gautų didelės naudos ir būtų stiprinamas jos konkurencingumas 
teikiant pažangių inovacinių mokslinių tyrimų ir studijų galimybes;

18. pabrėžia, kad svarbu inovacijas įtraukti ir į švietimą apskritai, ir į mokymąsi visą 
gyvenimą siekiant sukurti darbo jėgą, kuri sugebėtų patenkinti besikeičiančius tvarios ir 
inovacinės socialinės rinkos ekonomikos, kuri siūlytų naujų, aukštos kokybės ir ilgalaikių 
darbo vietų, poreikius;

19. mano, kad reikia skubiai sukurti veiksmingą Europos mokslinių tyrimų erdvę, kurioje 
bendradarbiavimas būtų visų pirma paremtas savanorišku valstybių narių 
bendradarbiavimu; pažymi, kad turėtų būti panaikintos mokslo darbuotojų judumo kliūtys 
ir sukurta pažangi Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra; ragina skirti ypatingą dėmesį 
naujųjų valstybių narių mokslininkams, kad būtų geriausiai išnaudotas jų potencialas;

20. remia tikslą iki 2020 m. padidinti mokslininkų skaičių ES vienu milijonu ir pažymi, kad 
tokios didžiulės investicijos turėtų svarbų multiplikatoriaus poveikį užimtumui, tačiau taip 
pat mano, kad šis tikslas yra labai plataus užmojo ir norint jį pasiekti reikėtų nustatyti 
tikslus kiekvienai atskirai šaliai ir dėti tikslingas pastangas; pažymi, kad viešasis sektorius 
ne visada turi pakankamai lėšų siekti šio tikslo, taigi, nors ir būtina didinti mokslininkams 
skirtų postų skaičių aukštojo mokslo įstaigose ir viešuosiuose mokslinių tyrimų 
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institutuose, didžioji naujų mokslininkų dalis dirbs privačiajame sektoriuje; pabrėžia, kad 
didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas ne mokslininkų skaičiui, o jų novatoriškumui, jų 
išsilavinimo kokybei ir Europos darbo pasidalijimui mokslinių tyrimų, tyrimų išteklių ir 
tyrimų kokybės srityse;

21. pabrėžia, kad atsižvelgiant į aukštojo mokslo studentų mokslo ir technologijų srityje 
trūkumą reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad studentai neapleistų savo studijų 
arba kad dėl finansinių priežasčių nebūtų apribotos jų švietimo įstaigos pasirinkimo 
galimybės, todėl būtina ir toliau skatinti prieigą prie bankų paskolų, kurias iš dalies gali 
finansuoti valstybės narės;

22. ragina imtis konkrečios ES iniciatyvos siekiant pritraukti merginas į matematikos, 
informatikos, gamtos mokslų ir technologijų (angl. MINT) specialybes ir kovoti su 
tebevyraujančiais stereotipais, susijusiais su šiomis specialybėmis; pabrėžia, kad kovojant 
su minėtaisiais stereotipais labai svarbus žiniasklaidos ir švietimo vaidmuo;

23. pabrėžia poreikį skatinti politiką, kurią vykdant ir skatinant kurti patrauklias darbo sąlygas 
viešuosiuose mokslinių tyrimų institutuose mokslininkai būtų raginami likti ES valstybėse 
narėse;

24. pabrėžia, kad svarbu mažinti biurokratiją ir kliūtis mokslininkų judumui siekiant 
užtikrinti, kad jie galėtų idėjas, inovacinius sprendimus ir technologijas iš kitų inovacinės 
ekonomikos šalių perduoti Europos Sąjungai;

25. rekomenduoja inovacijas skatinti vykdant bendrus tarpvalstybinius viešojo sektoriaus 
projektus, šalinant teisėkūros kliūtis pasinaudoti viešaisiais pirkimais siekiant skatinti 
inovacijas, stengiantis pasiekti, kad būtų nustatoma minimali viešųjų pirkimų, naudojamų 
inovacijoms skatinti, dalis, ir geriau nei anksčiau koordinuojant ES, valstybių narių ir 
regioninį viešąjį finansavimą ir mažinant su juo susijusią biurokratiją, taigi supaprastinant 
dalyvavimą (ypač MVĮ) didinant viešųjų duomenų naudojimą, gerinant prieigą prie 
mokslinių tyrimų rezultatų ir sudarant geresnes sąlygas jais pasinaudoti, taip pat 
įgyvendinant priemones, kuriomis būtų skatinamas rizikos kapitalo investavimas į įmones, 
turinčias potencialą augti;

26. mano, kad ES mokslinių tyrimų rezultatai per lėtai arba nepakankamai panaudojami 
komerciniais tikslais ir rekomenduoja sukurti verslo inkubatorius, kurie aktyviai siektų 
inovacijų bei palaikytų ryšius su aukštojo mokslo atstovais ir mokslinių tyrimų įstaigomis 
ir kurių užduotis būtų skatinti mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą komerciniais 
tikslais, pvz., naudojantis įmonių kontaktais arba padedant rasti verslo finansinių rėmėjų 
ar pradinį kapitalą naujų įmonių kūrimui;

27. pabrėžia, kad siekiant skatinti novatoriškų produktų paklausą ir plėsti rinką, reikia skatinti 
inovacijas kuriant naujas rinkos galimybes;

28. pažymi, kad vykdant mokslinių tyrimų projektus, kurie turi būti finansuojami, turėtų būti 
siekiama svarbių rezultatų ir kad inovacijų diegimo produktyvumas turėtų būti 
matuojamas taikant tinkamus stebėsenos rodiklius;

29. pabrėžia, kad norint užtikrinti visapusišką Inovacijų sąjungos iniciatyvos sėkmę būtina 
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priimti integruotą su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusios politikos kūrimo ir 
priemonių numatymo metodą, numatyti griežtą institucijų koordinavimą ir į pasirinkimų ir 
sprendimų priėmimo procesus visapusiškai ir tiesiogiai įtraukti visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus.
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