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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia mokslinių tyrimų ir plėtros svarbą sprendžiant svarbiausius Europos Sąjungai 
tenkančius uždavinius, ypač įgyvendinant strategiją „ES 2020“; primena, kad sanglaudos 
politika labai prisidedama prie mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos regionuose 
finansavimo;

2. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus, kuriais siekiama supaprastinti administracinius 
mokslinių tyrimų bendrųjų programų formalumus, susijusius su sudėtinga ir brangia 
konkursų ir vykdymo tvarka, ypač pradėti laipsniškai teikti rezultatais pagrįstą 
finansavimą ir nustatytus tam tikro dydžio mokėjimus susijusiuose projektuose 
dirbantiems darbuotojams; siūlo persvarstyti vadinamąją „viena tema – vienas projektas“ 
taisyklę ir ragina pradėti taikyti lankstesnį bendrą teminį požiūrį siekiant paspartinti 
inovatyvių idėjų įgyvendinimo procesą; vis dėlto pabrėžia, kad dėl moksliniams tyrimams 
būdingo nenuspėjamumo, kai kurie projektai, kurių rezultatų naudingumą iš pradžių 
sudėtinga nustatyti, taip pat yra vertingi; taip pat pareiškia, kad turi būti aišku, kaip 
nedviprasmiškai interpretuoti audito taisykles siekiant aiškiai atskirti galimus pažeidimus 
nuo tyčinio sukčiavimo;

3. palankiai vertina ES institucijų svarstymus apie būtiną regioninės politikos supaprastinimą 
siekiant užtikrinti naudos gavėjams didesnį jos skaidrumą, didesnes galimybes dalyvauti 
joje finansiškai silpniems dalyviams, didesnį jos veiksmingumą ir teisinį aiškumą; mano, 
kad šiame procese įgyta geroji patirtis gali būti naudinga supaprastinant Septintosios 
bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos įgyvendinimą;

4. pabrėžia, kad tam, kad naudos gavėjai galėtų dalyvauti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
projektuose, jie privalo turėti didelius techninius pajėgumus ir gerai išmanyti 
administracines ir finansines procedūras, todėl dalyvauti labai sunku mažo dydžio 
kandidatams, pvz., MVĮ ir nedideliems mokslinių tyrimų institutams, esantiems atokiuose 
regionuose; primena, kad MVĮ sudaro apie 90 proc. Europos įmonių ir kad būtina 
užtikrinti jų aktyvų ir veiksmingą dalyvavimą naudojant Septintosios bendrosios 
programos išteklius;

5. mano, kad įvairios Europos Sąjungos priemonės sanglaudos, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje turėtų būti įgyvendinamos integruotai siekiant užtikrinti veiksmingumą; todėl 
pabrėžia, kad būtina siekti šių priemonių sąveikos ir panaikinti šios sąveikos kliūtis, visų 
pirma suderinant audito ir išlaidų tinkamumo finansuoti taisykles, siekiant naudos 
gavėjams supaprastinti įgyvendinimą;

6. mano, kad regionai – tinkamiausias lygmuo siekiant skatinti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas dėl universitetų, valstybinių mokslinių tyrimų organizacijų, didelių įmonių, 
MVĮ ir regionų bei vietos valdžios institucijų artumo, pvz., tam tikrose grupėse; taip pat 
pažymi, kad skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas regionų lygmeniu galima sumažinti 
socialinius ir regioninius skirtumus; vis dėlto ragina skirtingais lygmenimis (regioniniu, 
nacionaliniu ir Bendrijos) veiksmingiau koordinuoti Europos lygmens mokslinių tyrimų ir 
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plėtros veiklos planavimo veiksmus; taip pat pabrėžia, kad būtina pagerinti universitetų ir 
pramonės subjektų santykius; 

7. primena, kad Septintoji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa, kaip 
ir regioninės plėtros politika, grindžiama partnerystės ir bendro finansavimo principais; 
teigia, kad vertina šiuos tinkamo valdymo principus, ir prašo juos ir toliau taikyti 
nepaisant viešųjų išlaidų apribojimo dėl ekonomikos krizės;

8. primena, kad Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoje 
daugiausia dėmesio skiriama didelės apimties projektams, kurie galėtų turėti konkretų 
poveikį ekonominei veiklai, inovacijoms planuojant produktus ir būsimos gamybos, 
turinčios didelę pridėtinę vertę, užtikrinimui, ir tokiu būdu skatintų darbo vietų kūrimą bei 
Europos Sąjungos konkurencingumo pasaulyje gerinimą; teigia, kad dinamiški aukštos 
kokybės projektai ir taikomųjų mokslinių tyrimų, ir fundamentinių mokslinių tyrimų 
srityse yra naudingi visoms ES teritorijoms nepriklausomai nuo dabartinio jų mokslinio 
išsivystymo lygio, ypač kai sąveika sukuriama naudojant regioninei politikai skirtas lėšas, 
ir veiksmingai papildo sanglaudos politikos priemonių suartinimo tikslą, kuris yra labai 
svarbus, tuo pačiu metu siekiant užtikrinti ir subalansuotą vystymąsi, ir konkurencingumą; 
vis dėlto pažymi, kad reikėtų skirti ypatingą dėmesį ir mažesniems projektams, kurie gali 
daryti realų poveikį, pvz., stiprindami inovacijų ir socialinės integracijos ryšį;

9. prašo Komisiją skelbti skirtingų valstybių narių dalyvavimo Septintojoje bendrojoje 
programoje analizę;

10. pabrėžia, kad regioninių skirtumų didėjimas mokslinių tyrimų ir plėtros potencialo srityje 
yra problema, kurią reikia spręsti ne tik įgyvendinant sanglaudos politiką, bet ir 
įgyvendinant mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką;

11. mano, kad reikėtų skatinti specialistų mainus, tačiau nedidinti Europos Sąjungos „protų 
nutekėjimo“ į kitas pasaulio dalis, o pačioje Sąjungoje – iš skurdesnių į turtingesnes šalis, 
nes tai kenktų Europos sanglaudos politikai.
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