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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Bendrijos inovacijų politikos peržiūros besikeičiančiame pasaulyje
(2009/2227(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendrijos inovacijų politikos peržiūra 
besikeičiančiame pasaulyje“ (COM(2009)0442),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pasirenkime ateičiai. Bendrosios didelio 
poveikio technologijų strategijos plėtotė ES“ (COM(2009)0512/3),

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvadas „Siekiant konkurencingos, 
novatoriškos ir ekologiniu požiūriu veiksmingos Europos. Konkurencingumo tarybos 
pranešimas dėl Lisabonos darbotvarkės po 2010 m.“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl pramonės 
politikos laikotarpio vidurio peržiūros. Europos Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo strategijos dalis1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 22 d. Tarybos išvadas dėl kūrybingumo ir inovacijų 
skatinimo pasitelkiant švietimą ir mokymą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl žinių taikymo 
praktikoje: įvairialypė Europos naujovių strategija3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Bendrijos 
Lisabonos programos įgyvendinimo: Daugiau mokslinių tyrimų ir inovacijų. Investavimas 
ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti. Bendras požiūris4,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.)5,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo 
(2007–2013 m.)6,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos patento 
(COM(2000)0412),

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0226.
2 OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
3 OL C 103E, 2008 4 24, p. 455.
4 OL C 303E, 2006 12 13, p. 640.
5 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
6 OL L 310, 2006 11 9, p. 15.
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– atsižvelgdamas į Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai 
ir naujovių diegimui sistemą ir į Komisijos komunikatą „Dėl veiksmingesnio MTTP 
mokesčių paskatų naudojimo“ (COM(2006)0728),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos tarnybų dokumentą „Bendrijos 2005–2009 m. 
inovacijų politikos vertinimas“ (SEC(2009)1194),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos tarnybų dokumentą „Europos IKT mokslinių tyrimų 
bei plėtros ir naujovių diegimo strategija. Daugiau pastangų“(SEC(2009)0289),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Regioninės plėtros komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi ES Komisija savo komunikate „Bendrijos inovacijų politikos peržiūra 
besikeičiančiame pasaulyje“ paskelbė persvarstytą inovacijų strategiją ir sudarė veiksmų 
planą,

B. kadangi ši būsima inovacijų strategija turi būti glaudžiai susijusi su 2020 m. ES strategija,

C. kadangi įmonių gebėjimas diegti inovacijas labai priklauso nuo galimybės gauti 
pakankamą finansavimą ir kadangi dėl dabartinės ekonomikos krizės atsirado kreditų 
krizė, todėl įmonių inovacijų diegimo pajėgumai gali drastiškai sumažėti,

D. kadangi inovacijos yra svarbiausia sudėtinė dalis siekiant išspręsti aktualias visuomenės 
problemas ir įgyvendinti ES strateginius politinius tikslus, pavyzdžiui, konkurencingumo, 
užimtumo, demografinių pokyčių ir klimato kaitos tikslus,

E. kadangi skatinti ir plėtoti ilgalaikes technologijas būtina ne tik norint pasiekti ES klimato 
tikslų, bet ir dėl to, kad tai bus labai naudinga ES kuriant naujas darbo vietas ir skatinant 
ekonomikos augimą,

F. kadangi mažėjant ištekliams ilgalaikių ir energetiniu požiūriu taupių technologijų 
skatinimas didina ES energijos tiekimo saugumą,

G. kadangi demografiniai pokyčiai yra viena iš svarbiausių ateities problemų, kurią 
sprendžiant reikia ieškoti naujų technologinių galimybių,

H. kadangi ES turi sukoncentruoti savo jėgas ir „sustiprinti savo stipriąją pusę“ tose 
pramonės srityse, kuriose ji dar užima gerą konkurencinę padėtį,

Plati inovacijų koncepcija

1. primena ES Komisijai, kad būsimoji ES inovacijų politika turi būti plataus masto ir iš 
esmės apimti visas inovacijų formas – ne tik technologines naujoves (produktų ir procesų 
inovacijas), bet ir administracines, organizacines ir socialines bei visuomenines naujoves, 
įskaitant naujus inovacinius verslo modelius bei paslaugų inovacijas;
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2. ryžtingai pritaria ES Komisijos teiginiui, kad pagrindinės technologijos yra būtina sąlyga 
norint tvariai stiprinti ES konkurencingumą pasaulyje;

3. primena, kad atrenkant konkrečius sektorius, kuriems turėtų būti skirtos inovacijas 
skatinančios priemonės, reikia bendradarbiauti su ūkio subjektais, įskaitant MVĮ, be to, 
reikia atsižvelgti į regioninius ekonominius ir politinius tikslus; 

4. džiaugiasi šiomis inovacijų politikos priemonėmis, ypač atsižvelgdamas į vystytiną bei 
įvairias sritis apimančią Bendrijos pramonės politikos strategiją, ir primygtinai ragina ES 
Komisiją tęsti pradėtus veiksmus;

5. pabrėžia, kad inovacijų diegimo grupės atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant būsimą ES 
inovacijų politiką; 

6. pabrėžia, kad reikia toliau plėsti ES, valstybių narių ir regionų sutelktomis pastangomis 
sukurtas grupės, kad pastarosios išsaugotų savo iš dalies vyraujančią padėtį pasaulyje ir 
toliau ją stiprintų; 

7. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad bet kokios grupių politinės veiklos pagrindą turėtų 
sudaryti įmonių, įskaitant MVĮ, poreikiai;

8. ragina atitinkamus valstybių narių ir Bendrijos veikėjus pagerinti pagrindines grupių 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo sąlygas;

9. pabrėžia, kad MVĮ atlieka pagrindinį partnerio vertės grandinėse ir savarankiško 
inovacinių produktų teikėjo vaidmenį;

Inovacijoms skirtų ES lėšų didinimas ir koncentracija

10. mano, kad pakankamas finansavimas yra neatsiejama inovacijų plėtros dalis, todėl iš ES 
biudžeto inovacijoms reikėtų skirti daug daugiau lėšų;

11. pabrėžia, kad taip pat svarbu ne tik surinkti lėšų, bet ir pasiekti kritinę masę; ypač 
pabrėžia, kad, siekiant sukurti Europos pridėtinę vertę, lėšos turėtų būti skirtos toms 
sritims, kuriose vadinamojo sverto poveikis yra didžiausias;

Programų valdymo struktūros gerinimas 

12. mano, kad siekiant parankumo ir skaidrumo, reikėtų užkirsti kelią paramos programų 
dubliavimuisi, atsirandančiam dėl nepakankamo įvairių lygmenų veiksmų koordinavimo;

13. atsižvelgdamas į tai ragina ES Komisiją užtikrinti glaudesnį ir geresnį susijusių ES 
Komisijos Generalinių direktoratų bendradarbiavimą;

14. pažymi, kad ES veikėjai turėtų dėti bendrų pastangų, kad panaikintų atotrūkį tarp 
mokslinių tyrimų bei inovacijų ir rinkos brandumo bei prekyba produktais;

Privataus finansavimo skatinimas
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15. pabrėžia, kad reikia labiau skatinti ne tik valstybės, bet ir privatų finansavimą;

16. ragina ES Komisiją kartu su inovacijų veiksmų planu pateikti konkrečių priemonių, 
kuriomis būtų galima pagerinti naujoves diegiančių įmonių galimybes gauti finansavimą;

17. pabrėžia, kad būtina sukurti geresnes naudojimosi rizikos kapitalu sąlygas ir išplėsti EIB 
Rizikos pasidalijimo finansinę priemonės (RPFP) galimybes;

18. ragina atitinkamus valstybių narių ir Bendrijos veikėjus patobulinti patikimas smulkiojo 
ir vidutinio verslo finansavimo priemones, pavyzdžiui, mikrokreditus, paskolas ir 
garantijas, ir sukurti mokestinių paskatų investicijoms;

Pagrindinių įmonių, ypač MVĮ, veiklos sąlygų gerinimas

19. ragina Komisiją, vadovaujantis vidaus rinkos principais, patobulinti galiojančias 
Bendrijos nuostatas dėl valstybės pagalbos taip, kad būtų galima remti investicijas į 
skubiai reikalingas naujas technologijas, ir taip užtikrinti ilgalaikį ES konkurencingumą;

20. atsižvelgdamas į tai džiaugiasi, kad 2010 m. bus peržiūrėta Bendrijos valstybės pagalbos 
moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistema; 

21. mano, kad gerinant paramos inovacijoms galimybes visada reikia numatyti mažesnę 
biurokratinę naštą paramos prašytojui;

23. ragina ES veikėjus, atsižvelgiant į MVĮ, pagerinti pagrindines sąlygas (ypač dėl patiriamų 
išlaidų) intelektinės nuosavybės apsaugos srityje, nes tai yra pagrindinis inovacijų 
elementas;

24. pabrėžia Bendrijos patento svarbą ES ekonomikai;

25. pabrėžia, kad būtina ES kurti kuo patrauklesnę aplinką mokslininkams ir mokslo 
darbuotojams, ypač užtikrinant jų judumą;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2009 m. rugsėjo 2 d. komunikate „Bendrijos inovacijų politikos peržiūra besikeičiančiame 
pasaulyje“ trumpai apžvelgiama ES inovacijos politikos pažanga nuo 2005 m. ir nurodomos 
būsimosios veiksmų sritys, kurias turėtų apimti ir konkrečiau apibrėžti numatomas inovacijų 
veiksmų planas.

Pranešėjas sieja dideles viltis su pasiūlymu dėl šio tikėtina ambicingo, į įmones orientuoto ir 
ateities gaires nustatančio Europos inovacijų plano. Pranešimu tikimasi paskatinti nuomonių 
formavimo procesą ir pateikti Komisijai minėtojo veiksmų plano pagrindines gaires.

Pranešimas parengtas tuo metu, kai ES turi pradėti veikti pagal naują strategiją, kad paskatintų 
Europą keistis ir tapti pasaulio mastu konkurencinga, žiniomis pagrįsta, novatoriška, socialine 
ir tvaria ekonomikos vystymosi vieta. 

Ir būsimojoje 2020 m. ES strategijoje ir inovacijų veiksmų plane turi būti numatytos 
priemonės, kurios padėtų įveikti būsimas dideles visuomenės problemas.

Europos ekonomikai virstant tvaria ekonomika, turi padidėti ES įmonių konkurencingumas ir 
sprendžiant ekonomines bei ekologines problemas atsirasti naujų galimybių mūsų šalių 
ekonomikai.

Plati inovacijų koncepcija

Inovacijų veiksmų planas turėtų apimti visas viešojo ir privataus sektorių inovacijų formas, 
įskaitant netechnologines inovacijas.

Siekiant kovoti su naujų formų socialinės nelygybės atsiradimu, ateityje inovacijos turėtų būti 
vertinamos ne tik atsižvelgiant įjų ekologinį ir ekonominį pelną, bet ir į jų socialinę pridėtinę 
vertę. Būsimosios inovacijų politikos pagrindinis akcentas turėtų būti ne tik technologinė, bet 
ir ypač visuomeninė inovacijų pridėtinė vertė.

Pranešėjas pritaria ES Komisijos komunikate pateikiamiems teiginiams dėl pagrindinių 
technologijų, t. y., kad pastarosios yra labai svarbios siekiant minėtųjų tikslų.

Pasaulinė konkurencija dėl vietos lėmė tai, kad į trečiąsias šalis perkeliama ne tik tam tikra 
gamybos įranga, bet ir su ja susiję mokslinių tyrimų bei plėtros pajėgumai. Tokia raida kelia iš 
esmės grėsmę Europos kaip patrauklaus pramonei regiono padėčiai. Šį procesą, kol jis netapo 
negrįžtamas, reikia sustabdyti nuosekliai skatinant inovacijų diegimo galimybes.

ES turi ne tik siekti konkurencingumo politinio tikslo, bet ir spręsti kitas aktualias dideles 
visuomenės problemas, pavyzdžiui, klimato kaitos ar demografinių pokyčių problemas.

Pagrindinės technologijos – mikro- bei nanoelektronika, fotonika, bio- bei nanotechnologijos 
ir naujos medžiagos – šiame kontekste atveria naujų galimybių diegti inovacijas procesų ir 
produktų srityse. Kadangi pagrindinės technologijos vystosi itin sparčiai, jos daro didelę įtaką 
konkurencingumui. Ypač IRT, chemijos, energijos tiekimo pvz., (anglies dioksido surinkimo 
bei saugojimo ir energetinio efektyvumo technologijos), automobilių (ypač elektrinių 



PE438.406v02-00 8/10 PR\804812LT.doc

LT

automobilių) gamybos, medicinos technikos, puslaidininkių pramonės, aviacijos bei 
kosmonautikos srityse atsiranda galimybių gerinti kokybę ir produktyvumą. Žinoma, 
išvardytas sričių sąrašas dėl ekonominių įvykių kompleksiškumo ir būsimosios raidos negali 
būti baigtinis. 

Mažosios ir vidutinės įmonės yra svarbūs partneriai vertės grandinėse, taip pat ir atlikdami 
savarankiški naujoviškų produktų teikėjų vaidmenį, pavyzdžiui, aplinkos inžinerijos ir 
atsinaujinančios energijos srityse. MVĮ dėl savo artumo rinkai ir lankstuma pateikia ypač 
daug inovacinių produktų ir paslaugų ir yra techninės pažangos variklis.

Todėl nereikėtų pamiršti MVĮ ir atsižvelgiant į jų poreikius teisės aktuose turėtų būti 
nustatytos atitinkamos pagrindinės sąlygas.

Pranešėjo nuomone taip pat neįmanoma per daug sureikšminti ir inovacinių grupių svarbą. 
Sutelkiant įvairių lygmenų veiksmus reikia toliau plėsti pasaulinio lygio iš dalies ES 
veikiančias grupes, kad jos galėtų išsaugoti savo vyraujančią padėtį ir, jei įmanoma, toliau ją 
stiprinti. Glaudžiai bendradarbiaujant didelėms bei mažosioms įmonėms ir universitetams bei 
mokslinių tyrimų įstaigoms grupės galėtų padėti sukurti naujus socialinės bei ekonominės ir 
pramoninės svarbos sektorius, kurie Europos regionus padarytų patrauklesniais. Todėl 
pranešėjas mano, kad būtina, jog atnaujinta ES inovacijų strategija apimtų esamų ir naujų 
grupių skatinimo koncepcijas. Ypač reikėtų pagerinti pagrindines grupių tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo sąlygas, pavyzdžiui, skleidžiant gerosios patirties pavyzdžius.

Inovacijoms skirtų ES lėšų didinimas ir koncentracija

Pasak ES Komisijos šiuo metu tiesiogiai inovacijų diegimo priemonėms naudojama mažiau 
kaip 1 proc. ES biudžeto. Atsižvelgiant į ateityje spręstinas visuomenės problemas, šių lėšų 
nepakanka. Todėl pranešėjas ragina padidinti inovacijoms iš ES biudžeto skiriamų lėšų dalį. 

Į tai turėtų būti atsižvelgta rengiant 2014–2020 m. finansinę perspektyvą, kurią ketinama 
pradėti rengti šių metų metų pabaigoje. 

Taip pat ir atsižvelgiant į finansų ir kreditų krizę svarbu skirti daugiau lėšų ir Bendrijos, ir 
nacionaliniais lygmenimis bei sukurti naudoti parankias finansavimo priemones, kad būtų 
padidintas įmonių gebėjimas diegti inovacijas.

Bet kuriuo atveju reikėtų tikslingiau teikti paramą. Lėšų išskaidymas daygybei tikslų ir 
specialioms ES iniciatyvoms nepasiteisino. Taigi reikia rasti ir (arba) sustiprinti inovacijų 
finansavimo priemonių sąveiką.  Lėšos turėtų būti skirtos toms sritims, kuriose vadinamojo 
sverto poveikis yra didžiausias. Pagrindinis kriterijus turi būti Europos pridėtinės vertės 
kūrimas.

Programų valdymo struktūros gerinimas

Pranešėjas mano, kad siekiant padidinti inovacijų politikos veiksmingumą reikia geriau 
koordinuoti, veiksmingiau susieti ir griežčiau valdyti įvairias paramos priemones. 

Naudotojų požiūriu daugelis ES lygmeniu veikiančių subjektų veiksmai prieštarauja vieni 
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kitiems. Naudotojams reikalinga aiški informacija, kokias paramos priemones, kokiais 
lygmenimis ir kokioms priemonėms galima naudoti.

ES lygmeniu taip pat reikia geriau koordinuoti veikėjų veiksmus. Inovacijų politiką ES 
Komisija turėtų traktuoti kaip Bendrijai reikšmingą klausimą. Todėl būtina horizontaliu 
lygmeniu koordinuoti veiksmus ES Komisijoje, kad būtų užtikrintas glaudus Mokslinių 
tyrimų ir Įmonių generalinių direktoratų bendradarbiavimas. Tai itin svarbu atsižvelgiant į 
sričių pasidalijimą ES Komisijoje ir į pagrindų programų peržiūrą ateityje.

Privataus finansavimo skatinimas

Be valstybės finansavimo reikėtų skatinti ir privačias investicijas į inovacijas. Ypač rizikos 
kapitalas ankstyvuoju ir plėtros etapu atlieka ypatingą vaidmenį ne tik didelėms įmonėms 
siekiant gerų inovacijų kūrimo rezultatų. Sukūrus tinkamą rizikos kapitalo finansavimo 
struktūrą, taip pat ir mažoms įmonėms papildomai prie subsidijų paramos bus galima sukurti 
kitų paskatų diegti inovacijos.

Pagrindinių įmonių, ypač MVĮ, veiklos sąlygų gerinimas

Nors parengus Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą buvo iš dalies nustatytos lengvatinės 
sąlygos, tačiau reikėtų pasinaudoti artėjančia šio pagalbos teikimo pagrindų dokumento 
peržiūra, kad būtų išnaudotos visos šios priemonės galimybės, taip pat ir netechnologinių 
inovacijų atžvilgiu.

Taip pat reikėtų patikrinti, ar galiojanti pagalbos teikimo sistema nekels kliūčių pagrindinių 
technologijų finansavimui. Būtina išvengti įmonių veiklos perkėlimo dėl blogų pagalbos 
teikimą reglamentuojančių pagrindinių sąlygų.

Be to, pranešėjas mano, kad gerinant MVĮ inovacijų finansavimo galimybes visada reikia 
numatyti mažesnę biurokratinę naštą. Be kalbinių problemų, didžiausios problemos dažnai 
susijusios su itin didelėmis personalo sąnaudomis norint pateikti paraišką ir dideliu klaidų 
skaičiumi bei atitinkamai didele finansine rizika. Taigi reikėtų supaprastinti paraiškų teikimo 
procedūrą ir, prireikus, sumažinti ataskaitų teikimo įsipareigojimus.

Siekiant užtikrinti gebėjimą diegti inovacijas, lemiamą reikšmę turi intelektinės nuosavybės 
apsauga, tačiau įmonių pagrindinės sąlygos, ypač atsižvelgiant į atsirandančias išlaidas, dar 
nėra patenkinamos. Bendrijos patentas yra svarbus žingsnis šia linkme ir reikėtų kuo greičiau 
jį įvesti. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad reikėtų papildomai ieškoti kitų, trumpalaikių 
įgyvendinamų priemonių.

Taip pat dėl gebėjimo diegti inovacijas reikšmės ES konkurencingumui svarbu investuoti į 
kvalifikuoto personalo mokymą bei kvalifikacijos kėlimą ir šios investicijos neturėtų būti 
mažinamos. Siekdama išlikti pasaulinėje konkurencinėje kovoje, ES turėtų dėti visas 
pastangas, kad sukurtų kuo patrauklesnę aplinką mokslininkams ir mokslo darbuotojams, 
ypač užtikrindama jų judumą.

Mokslinių tyrimų sričių žinių trikampis – moksliniai tyrimai, inovacijos ir švietimas – turi 
būti suvokiami kaip visuma ir negali būti išskaidytas, nes priešingu atveju nukentės inovacijų 
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diegimo tvarumas, taigi ir gamybos tvarumas.


