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PASIŪLYMAI

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

1. mano, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos turi lemiamos svarbos sprendžiant pasaulinio 
masto iššūkius, ir kad inovacijų klausimas gali būti veiksmingiau sprendžiamas 
regioniniu ar vietos lygmeniu;

2. yra įsitikinęs, kad politinis vadovavimas yra būtina išankstinė mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikos nuoseklumo sąlyga ir priemonė šį nuoseklumą padidinti; 
atsižvelgdamas į tai, ragina parengti strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos 
sistemą, kuri būtų pakoreguota atsižvelgiant į padarytą pažangą, naują informaciją ir 
besikeičiančias aplinkybes ir atitiktų nacionalinius tikslus bei ekonominio ir socialinio 
vystymosi prioritetus;

3. su pasitenkinimu pastebi, kad 2007–2013 m. laikotarpiui iš struktūrinių fondų skirta 
86 mlrd. eurų inovacijų skatinimui (25 % bendros sumos), iš kurių pagrindiniams 
moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (MTTP) numatyta suma siekia 50 mlrd. 
eurų ir tai prilygsta visam Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (BP7) 
biudžetui;

4. mano, kad šių numatytų lėšų poveikį dar būtų galima sustiprinti ES, regioniniu ir vietos 
lygmenimis papildomai pasinaudojant ir geriau koordinuojant regionų, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srities politiką; ragina Komisiją šiam koordinavimui skirti ypatingą dėmesį ir 
ragina valstybes nares imtis tolesnių veiksmingo tarpvalstybiniam bendradarbiavimo 
priemonių ir parengti nuoseklias regionines ir nacionalines strategijas, kurios padėtų 
pasiekti sąveiką;

5. mano, kad sektorių bendradarbiavimą ir nuolatinį skirtingų politinių bendruomenių 
dialogą padedanti skatinti valdymo kultūra prisideda prie politikos nuoseklumo 
stiprinimo;

6. pripažindamas, kad tokios Bendrijos programos kaip struktūriniai fondai, Septintoji 
bendroji mokslinių tyrimų programa (BP7) ir Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programa (KIP) skiriasi savo pirmine užduotimi, mechanizmu ir administravimu, mano, 
kad skirtingos taisyklės, procedūros ir praktika nereikalingai trukdo veiksmingai jas 
įgyvendinti; ragina laikytis labiau suderinto požiūrio (į reikalavimų finansinei paramai 
gauti atitikimo taisykles, standartinę vieneto kainą, vienkartines išmokas ir kt.), geresnio 
koordinavimo (kvietimų teikti pasiūlymus grafikų, konkursų temų ir tipų požiūriu) ir 
intensyvesnio keitimosi informacija tarp skirtingų programų; mano, kad regionų mastu 
akivaizdžiai reikia daugiau žinių apie Bendrijos lėšų taikymą, administracines ir 
finansines procedūras, lėšų valdymą ir finansų inžineriją; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją veikti kaip tarpininkui ir išankstinių nurodymų bei gairių pagalba teikti bendrus 
patarimus dėl galimybių gauti Bendrijos finansavimą;

7. kadangi aptariamų ES priemonių įgyvendinimo organai yra skirtingų lygmenų 
(supranacionaliai, nacionaliai ir subnacionaliniai) ir jie veikia vadovaudamiesi skirtingais 
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principais (sanglauda prieš pažangumą), mano, kad užtikrinti dabartinės politikos 
nuoseklumą yra didžiulis iššūkis, ypač aplinkybėmis, kai ES priemonės susiduria su 
nacionaline ir regionine politika;

8. pažymi, kad tikroji sąveika tiesioginio finansavimo gavėjo požiūriu priklauso nuo gavėjo 
organizacinių ir strateginių gebėjimų suderinti pagal skirtingas ES priemones gaunamą 
paramą; ragina regioninius veikėjus sukurti regionines strategijas, kurios palengvintų 
finansavimo derinimą; todėl prašo Komisijos įvertinti galimybę suteikti papildomą 
specialistų paramą parengiant „vartotojo vadovą“ ir nustatyti priemones dalytis gerąja 
patirtimi;

9. ragina regionų ir vietos valdžios institucijas geriau pasinaudoti struktūriniais fondais 
stiprinant mokslinius tyrimus, žinių bei inovacinius pajėgumus savo regionuose, pvz., 
sukurti mokslinių tyrimų infrastruktūrą, sudarant galimybes dalyvauti ES mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikloje; ragina regionus nustatyti mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros (MTTP ) prioritetus, kurie papildytų Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų 
programos prioritetus;

10. ragina Komisiją sumažinti biurokratiją, susijusią su Septintąja bendrąja mokslinių tyrimų 
ir Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programomis, kad sustiprėtų sąveikos su 
struktūriniais fondais poveikis, ir užtikrinti regioninio masto mokslinių tyrimų ir 
inovacijų potencialo analizę ir visų trijų finansavimo priemonių ryšių su kitomis 
priemonėmis vertinimo tyrimų analizę, kad būtų galima teikti bendras gaires;

11. remia aktyvesnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių Septintosios bendrosios mokslinių 
tyrimų programos kontaktinių taškų, MTTP programų valdytojų ir inovacijų agentūrų, 
sudarant sąlygas skirtingus mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų aspektus arba fazes 
finansuoti iš skirtingų šaltinių; rekomenduoja glaudesnį Europos įmonių tinklo ir 
struktūrinių fondų valdymo institucijų bendradarbiavimą ir pataria glaudžiau susieti 
pirmaujančios rinkos iniciatyvą, technologijų platformas ir regioninius technologijų 
planus;

12. ragina valstybes nares ir Komisiją iš struktūrinių fondų daugiau finansavimo skirti 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, ypač tvarioms inovacijoms, stiprinti mokslinių 
tyrimų pajėgumus ir remti ypač intensyviai žinias naudojančias regionines inovatyvias 
grupes ir naujas žinių ir inovacijų bendrijas; ragina skatinti tvarų regioninių mokslinių 
tyrimų ir strateginių inovacijų programų vystymą bendradarbiaujant su privačiu 
sektoriumi, universitetais ir mokslinių tyrimų institutais;

13. pažymi, kad moksliai tyrimai ir inovacijos, ypač susiję su mažai anglies dioksido 
išskiriančiomis arba visai jo neišskiriančiomis technologijomis ir energijos taupymu, yra 
itin svarbūs siekiant atremti visuotinius iššūkius, kaip antai klimato kaita ir energijos 
tiekimo saugumas, taip pat norint padidinti konkurencingumą regioniniu ir vietos 
lygmenimis;

14. ragina Komisiją užtikrinti, kad būsimasis Mokslinių tyrimų ir inovacijų aktas būtų 
rengiamas siekiant padidinti struktūrinių fondų ir bendrųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programų (BP7, KIP) sąveiką;
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15. mano, kad tai, jog neleidžiamas mišrus struktūrinių fondų ir bendrųjų programų 
finansavimas, regionai negali naudotis bendrosios programos ir struktūrinių fondų 
finansavimu vienu metu ir kad veiksmingi vadinamieji iš apačios į viršų regioniniu ir 
nacionaliniu mastu vykstantys strateginiai procesai galėtų padėti panaikinti atotrūkį ir 
išvengti finansavimo pagal tris ES priemones (struktūrinius fondus, BP7 ir KIP) 
dubliavimosi; be to, ragina vykdyti ilgalaikį planavimą regioniniu lygmeniu siekiant 
sukurti sąveiką, kuri kiltų iš teminio programų papildomumo.
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