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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina bendrą strateginę programą suderinti su pramonės politika ir skatinti mokslinių 
tyrimų bei inovacijų programų ir sanglaudos fondų koordinavimą, tačiau nemažinti 
fondams skirtų išteklių;

2. laikosi nuomonės, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Europos Sąjunga atsilieka nuo 
didelių išvystytos ekonomikos šalių, pvz., JAV ir Japonijos, taip pat nuo didelių 
besiformuojančios ekonomikos šalių, pvz., Kinijos; todėl ragina Komisiją pasiūlyti bendrą 
strateginę programą, kurioje būtų užtikrinta, kad ES moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtos lėšos būtų veiksmingai panaudotos; mano, kad reikia labiau integruoto požiūrio 
toliau plėtojant švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis ir siekiant tikslo 3 proc. BVP 
investuoti į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą;

3. ragina bendroje strateginėje programoje pereiti prie administracinio supaprastinimo 
kuriant labiau standartizuotą taisyklių rinkinį, taikytiną visiems ES mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programų dalyviams; sutinka su Komisija, kad Europos standartai – tai svarbus 
žingsnis siekiant perkelti mokslinių tyrimų rezultatus į rinką ir patvirtinti technologijas, ir 
kad jie gali atlikti šį svarbų vaidmenį tik tuo atveju, jeigu nebus atsiliekama nuo 
technologijų plėtros ir vis spartesnių produktų vystymo ciklų;

4. pabrėžia, kad standartizavimas labai svarbus skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
prisidedant prie konkurencingumo ir siūlant vartotojams didesnį saugumą, todėl ragina, 
kad standartizavimo svarba būtų vienas iš projekto vertinimo kriterijų;

5. mano, kad siekiant ekonomikos atsigavimo ypač svarbu inovacijos ir kūrybingumas ir kad 
būtina tinkamai įvertinti mokslinių ir technologinių atradimų Europos Sąjungoje 
pritaikymo kuriant naujas prekes ir paslaugas svarbą; tikisi, kad bus skirta pakankamai 
lėšų ir naujų investicijų tam, kad būtų sukurta tikra bendroji žinių rinka, kuri pritrauktų 
naujoviškesnes įmones ir verslininkus, sukurtų naujas didelės pridėtinės vertės darbo 
vietas ir spręstų svarbiausius visuomeninius uždavinius;

6. pabrėžia, kad yra svarbu sukurti pažangos tikslus ir integruoti ES politiką bei valstybių 
narių pradėtas strategijas sustiprinant regiono ir vietos valdžios institucijų vaidmenį; 
laikosi nuomonės, kad sutelkus valstybių narių finansinius išteklius, skirtus moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, būtų sukurta didesnė pridėtinė vertė rezultatų atžvilgiu, atvertos 
naujos galimybės finansuoti didelius strateginius projektus;

7. rekomenduoja Europos technologijų institutą visiškai integruoti į bendrą strateginę 
programą siekiant sukurti Europos kompetencijos centrą įmonėms ir pramonei, kuris 
galėtų konkuruoti su pasaulio akademiniais subjektais ugdydamas ir skatindamas ES 
inovacijų diegimo įgūdžius ir konkurencingumą, kartu spręsdamas protų nutekėjimo 
problemą, pritraukdamas tarptautinius talentus ir investuodamas į žinių ekonomiką;

8. pabrėžia, kad yra svarbu skatinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės kūrimą; ragina 
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supaprastinti bendras technologijų iniciatyvas (BTI) siekiant išvengti didelių finansinių 
išteklių nukreipimo į vos keletą projektų, taip pat ragina supaprastinti valstybės pagalbos 
teikimo taisykles užtikrinant visišką skaidrumą ir taikant veiksmingas nebiurokratiškas 
stebėsenos procedūras, kad inovacijų kūrimas nebūtų stabdomas taikant ilgai trunkančias 
procedūras;

9. ragina atskleisti viešojo sektoriaus perkamąją galią, kad inovacijos būtų skatinamos, 
vykdant viešuosius pirkimus, įskaitant ikiprekybinius viešuosius pirkimus, kurie sudarytų 
galimybę valdžios institucijoms dalytis rizika ir nauda su tiekėjais ir netaikyti valstybės 
pagalbos; pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti, jog perkančiosios organizacijos saugotų 
konkurse dalyvaujančių įmonių pateiktų naujoviškų sprendimų konfidencialumą, ypač 
praktinės patirties srityje; siūlo susijusias valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų taisykles 
supaprastinti ir padaryti lankstesnes; šiuo tikslu ragina vykdyti iniciatyvią politiką ir teikti 
paramą bei mokymus, taip pat užtikrinti teisinį tikrumą valdžios institucijoms ir tiems 
tiekėjams, kurie renkasi naujoviškus sprendimus;

10. ragina Komisiją rengiant kitą finansinę programą atlikti ES biudžeto prioritetų finansinį 
auditą ir teikti pirmenybę projektams, kuriais kuriama Europos pridėtinė vertė ir kuriais 
gali būti sustiprintas ES konkurencingumas ir integracija mokslinių tyrimų, žinių ir 
inovacijų srityse;

11. palankiai vertina Komisijos ketinimą gerinti bendrąsias sąlygas diegiant inovacijas verslo 
srityje, visų pirma susijusias su intelektinės nuosavybės teisėmis ir ES patento priėmimu, 
taip pat su teisės aktais, susijusiais su Europos standartų nustatymu; pabrėžia poreikį 
užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisėmis būtų garantuojama technologijų 
panaudojimo ir perkėlimo, galimybių susipažinti su moksliniais rezultatais ir sparčiai juos 
skleisti pusiausvyra; mano, kad neseniai įsteigtoms inovacinėms bendrovėms turėtų būti 
teikiama pagalba, susijusi su patentavimu, ypač diegiant Europos patentą;

12. yra įsitikinęs, kad skaičiuojant moksliniams tyrimams skirtas viešąsias išlaidas, kai 
atliekamas laikotarpio vidurio biudžeto tikslų vertinimas, turi būti atliekamas kokybinis 
viešųjų išlaidų vertinimas;

13. taigi laikosi nuomonės, kad Europos Komisija ir valstybės narės turėtų pripažinti, kokios 
svarbios MVI skatinant inovacijas Europoje; pabrėžia, kad reikalingos tolesnės priemonės, 
kad būtų galima remti MVĮ mokslinių tyrimų veiklą ir teikiant joms tinkamą informaciją 
palengvinti jų dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose; mano, kad 
Komisija turėtų sudaryti daugiau galimybių gauti finansavimą ir dalį moksliniams 
tyrimams skirto biudžeto lėšų skirti smulkiems subjektams, mažiems mokslinių tyrimų 
institutams, mažoms ir labai mažoms mokslinių tyrimų įmonėms ir MVĮ, kurioms 
vadovauja jaunimas bei moterys, tuo apdovanojant už tinklų ar grupių sukūrimą;

14. ragina išbandyti naujus ir naujoviškus finansavimo metodus, pavyzdžiui, ES obligacines 
paskolas ir čekius už ES inovacijas, kurie sudarytų sąlygas verslui šiuos išteklius tiesiogiai 
panaudoti pripažintuose mokslinių tyrimų centruose; išduodant tokius čekius neturėtų būti 
reikalaujama atsiskaityti už išlaidas, nes jų naudojimą patvirtintų centrai, kuriuose šie 
čekiai būtų panaudojami; akreditavimo centrai galėtų būti steigiami nacionaliniu ar 
regioniniu pagrindu, o jų patvirtinimą galėtų atlikti Europos institucija, pvz., Jungtinis 
tyrimų centras;
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15. rekomenduoja apdovanoti už dalyvavimą rizikos kapitalo fondų ir ne ES subjektų 
projektuose;

16. pabrėžia poreikį supaprastinti procedūras ir užtikrinti, kad sistemoje būtų nustatyti 
lankstumo mechanizmai, siekiant prisiderinti prie pasaulinių pokyčių spartos ir sudaryti 
sąlygas atnaujinti politikos prioritetus;

17. mano, kad nacionalinių ir regioninių administravimo institucijų, universitetų ir mokslinių 
tyrimų institutų, bendrovių ir MVĮ bei pilietinės visuomenės sąveika yra esminė siekiant 
sėkmingai derinti mokslinių tyrimų ir visuomenės poreikius; pabrėžia, kad būtina sukurti 
sistemą, kurioje būtų aktyviai skatinamas mokslo darbuotojų ir mokslininkų judumas iš 
vienų Europos universitetų ar akademinių centrų į kitus, palengvintas abipusis jų 
profesinių kvalifikacijų pripažinimas ir užtikrintas pensijų perkėlimas; pabrėžia, kad tai 
paskatintų dalintis žiniomis ir būtų labai naudinga diegiant inovacijas ir kuriant Europos 
žinių ekonomiką;

18. ragina sustiprinti Jungtinių tyrimų centro, kaip vidinio mokslinių ir ekonominių tyrimų, 
skirtų strategiją „Europa 2020“ atitinkančios vystymosi politikos reikmėms, teikėjo, 
vaidmenį; mano, kad Jungtinių tyrimo centro įnašas kuriant įnovacijas pagal Pamatinę 
programą turėtų apimti glaudesnį bendradarbiavimą su pramonės atstovais;

19. atsižvelgdamas į tai, kad ES – didžiausia rinka pasaulyje ir kad pasaulio ekonomika tampa 
vis intensyvesnė žinių požiūriu, mano, jog įvairios ES priemonės, skirtos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, turėtų būti nuolat pritaikomos prie rinkos pokyčių ir, 
atsižvelgiant į vartotojų poreikius, jas taikant turėtų būti sprendžiamos problemos, 
susidariusios dėl šių rinkos pokyčių;

20. siūlo Komisijai nustatyti konkrečius kriterijus, kuriais remiantis būtų vertinamas inovacijų 
diegimo veiksmingumas ir visų skirtingų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonių 
pažanga; mano, kad reikia gerinti informacijos ir rezultatų, gaunamų iš skirtingų 
finansavimo programų ir projektų, sklaidą siekiant tobulinti suvokimą apie inovacijų 
procesą ir sumažinti Europos piliečių ir mokslo bei technologijų vystymosi atotrūkį;

21. ragina supaprastinti ir racionalizuoti taisykles ir procedūras Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje, atsižvelgiant į tai, kad yra daug įvairių priemonių;

22. primena, kad 3 proc. BVP, skirtų MTTP tikslui, sudaro 2 proc. privačių ir 1 proc. viešųjų 
išlaidų dalis; pažymi, kad vis dar susiduriama su konkrečiais trūkumais privačių mokslinių 
tyrimų išlaidų srityje, ir šie trūkumai gali būti pašalinti tik pritaikius reguliavimo sąlygas 
įmonėms, įskaitant MVĮ; ypač remia Komisijos darbą siekiant sukurti naują pagrindinį 
rodiklį, pagrįstą naujoviškų paslaugų teikimu, nes taip būtų gaunama daugiau informacijos 
negu vertinant veiklą pagal kiekybinius tikslus;

23. palankiai vertina Europos Sąjungos smulkaus verslo mokslinių tyrimų iniciatyvos (angl. 
SBIR) programą, kuria siekiama nustatyti technologijoms skirto viešojo sektoriaus 
iššūkius ir finansuoti MTTP projektus kuriant naujus sprendimus ir senoms, ir naujoms 
problemoms spręsti;
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