
PA\869521LT.doc PE467.030v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartsotojų apsaugos komitetas

2011/2107(INI)

8.6.2011

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl Žaliosios knygos „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“
(2011/2107(INI))

Nuomonės referentė: Lara Comi



PE467.030v01-00 2/3 PA\869521LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\869521LT.doc 3/3 PE467.030v01-00

LT

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 taikan bendrą strateginę programą pagalba skatinti koordinavimą tarp mokslinių 
tyrimų bei naujovių programų ir sanglaudos fondų;

2. pabrėžia, kad yra svarbu sukurti pažangos tikslus ir integruoti ES politiką bei valstybių 
narių pradėtas strategijas, sustiprinant regiono ir vietos valdžios institucijų vaidmenį;

3. pabrėžia, kad yra svarbu skatinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės kūrimą; ragina 
supaprastinti bendras technologijų iniciatyvas (BTI) siekiant išvengti didelių finansinių 
išteklių nukreipimo tik į keletą projektų ir taip pat ragina supaprastinti valstybės paramos 
teikimo taisykles pasinaudojant tokiais mechanizmais kaip „nebylus sutikimas“ bei 
bendrosiomis išimtimis, kad naujovės nebūtų stabdomos ilgai trunkančiomis 
procedūromis;

4. mano, kad Komisija dalį moksliniams tyrimams skirto biudžeto lėšų turėtų paskirti MVĮ, 
kurioms vadovauja jaunimas bei moterys, tuo apdovanojant už tinklų ar grupių sukūrimą;

5. ragina išbandyti naujus finansavimo metodus, tokius kaip čekiai už ES naujoves, kuriais 
verslui būtų sudarytos sąlygos šiuos išteklius tiesiogiai panaudoti pripažintuose mokslinių 
tyrimų centruose;

6. rekomenduoja apdovanoti už dalyvavimą rizikos kapitalo fondų ir ne ES vienetų 
projektuose;

7. pabrėžia poreikį užtikrinti, kad sistemoje būtų nustatyti lankstumo mechanizmai, siekiant 
prisiderinti prie pasaulinių pokyčių spartos ir sudaryti sąlygas politikos prioritetų 
atnaujinimui;

8. 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 į naujoves Pamatinėje programoje 
turėtų apimti glaudesnį bendradarbiavimą su pramonės atstovais.


