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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 o inovacijų klausimas veiksmingiausiai gali būti sprendžiama regioniniu 
lygmeniu;

2. su pasitenkinimu pastebi, kad 2007–2013 m. laikotarpiui struktūriniais fondais 86 mlrd. 
eurų yra skiriama inovacijų skatinimui (25 % bendros sumos) iš kurios pagrindiniams 
moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (RD) numatoma iki 50 mlrd. eurų, kas yra 
lygu visam Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintosios bendrosios programos (FP7) biudžetui;

3. mano, kad šių paskirtų lėšų poveikio veiksmingumą dar būtų galima sustiprinti tiek ES, 
tiek ir regioniniu lygmeniu papildomai pasinaudojant ir geriau koordinuojant regionų, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities politiką;

4. Tuo pačiu metu pripažindamas, kad tokios Bendrijos programos kaip struktūriniai fondai, 
Septintoji bendroji programa ir CIP skiriasi savo pirmine užduotimi, mechanizmu ir 
administravimu mano, kad skirtingos taisyklės, procedūros ir praktika bereikalingai trukdo 
veiksmingam įgyvendinimui; ragina laikytis labiau suderinto požiūrio, geresnio 
koordinavimo ir intensyvesnio keitimosi informacija tarp skirtingų programų; ragina 
Komisiją veikti kaip tarpininkui ir išankstinių nurodymų bei gairių pagalba pateikti 
patarimus dėl galimybių gauti Bendrijos finansavimą;

5. ragina regionų valdžios institucijas geriau pasinaudoti struktūriniais fondais stiprinant 
mokslinius tyrimus, žinių bei inovacinius pajėgumus savo regionuose, sudarant galimybes 
dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje; ragina regionus nustatyti mokslinių 
tyrimų ir plėtros (R&D ) prioritetus, kurie papildytų Septintosios bendrosios programos 
prioritetus; 

6. remia aktyvesnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių Septintosios bendrosios programos 
kontaktinių taškų, R&D programų valdytojų ir regioninių inovacijų agentūrų, sudarant 
sąlygas skirtingus mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų aspektus arba fazes finansuoti iš 
skirtingų šaltinių; 

7. ragina valstybes nares iš struktūrinių fondų daugiau finansavimo skirti R&D, stiprinti 
mokslinių tyrimų pajėgumus, remti inovatyvius vienetus bei kurti ir įgyvendinti regionines 
inovacijų strategijas bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi;


