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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. primena, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos ES yra itin svarbus veiksniai  siekiant 
išlaikyti bei stiprinti savo konkurencinę padėtį ir pabrėžia sanglaudos politikos svarbą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų vystymui regionuose; šiuo požiūriu pabrėžia, kad regioninės 
pagalbos inovacijoms, moksliniams tyrimams ir verslumui reikšmė dešimtmečiais 
pagrįstai didėjo; pažymi, kad per Sanglaudos fondą maždaug 86 mlrd. EUR, t. y. 25 proc. 
viso sanglaudos biudžeto, buvo skirta inovacijoms ir prašo Komisiją išanalizuoti, ar 
inovaciniams projektams, finansuojamiems struktūrinių fondų lėšomis, galėtų būti 
užtikrintas toks pat matomumas, kaip šiuo metu pagal bendrąsias programas 
finansuojamoms inovacijoms;  mano, kad šią tendenciją būtinai reikia išlaikyti remiantis 
strategijos „Europa 2020“ ir pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ principais ir 
tikslais, ir kad tvari plėtra, įskaitant aplinkosaugos požiūriu ir socialiniu požiūriu tvarią 
plėtrą, atsispindėtų skirstant lėšas, o šiuo tikslu tvirta ir ištekliais aprūpinta regioninė 
politika – tai būtina sąlyga; ragina siekti aiškaus esamų ir naujų strategijos „Europa 2020“ 
iniciatyvų koordinavimo, inter alia remiant inovacijas visuomenėje, pasitelkiant viešojo ir 
privačiojo sektorių bei žmonių partnerystes (angl. Public Private People Partnership 
(PPPP));

2. pabrėžia, jog būtina skatinti geresnį būsimos regioninės politikos bendros strateginės 
programos ir būsimos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendros strateginės programos 
koordinavimą ir sinergiją, siekiant sustiprinti Europos inovacijų ciklus; ragina Komisiją 
užtikrinti papildomumą bei nurodyti, kaip tai bus įgyvendinta praktiškai; šiuo klausimu 
pabrėžia šių dvejų politikos sričių teikiamas sinergijos galimybes, taip užtikrinant, kad 
viena politika padeda įgyvendinti kitą; pabrėžia, kad pagrindinis valstybėms narėms bei 
regionams iškilęs iššūkis yra sukurti įvairių mokslinių tyrimų ir inovacijų viešajame ir 
privačiame sektoriuose finansavimo priemonių sąveiką, taip pat parengti tolesnes 
finansavimo priemones  tokių projektų rezultatams skleisti bei užtikrinti jų matomumą; 
ragina valstybes nares skirti dėmesį šių politikos krypčių įgyvendinimui nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu, ypač kai atsakomybė už skirtingų ES fondų panaudojimą tenka 
įvairioms nacionalinėms institucijoms, kad būtų užtikrintas geresnis programų 
papildomumas;

3. primena, kad tokiu metu, kai finansiniai ištekliai riboti, labai svarbu lėšas paskirstyti pagal 
protingai atrinktus regionų prioritetus, siekiant sukurti kritinę masę; 

4. atsižvelgiant į būsimą sanglaudos politikos orientavimą į strategiją „Europa 2020“, ragina 
užtikrinti, kad prioritetas „inovacijos“ taptų privalomas 1 ir 2 tikslų regionams, ir tai turi 
atsispindėti skiriant finansavimą visais lygmenimis; vis dėlto pažymi, kad vien tik 
didesnio mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų finansavimo tikslų 
nustatymas neduos rezultatų, nebent kartu su tokiomis priemonėmis vyks ir bendri 
struktūriniai visuomenės pokyčiai; 

5. ragina ES Komisiją siūlyti kitas alternatyvias paskatas dėl struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimo inovacijų srityje;
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6. pritaria principui „iš apačios į viršų“ diegiant inovacijas ir pabrėžia aktyvesnio visų vietos 
ir regiono suinteresuotųjų šalių dalyvavimo bei įtraukimo rengiant ir vykdant regionų 
inovacijų strategijas poreikį;

7. ragina regionus, vadovaujantis „pažangiosios specializacijos“ principu, rengti konkretiems 
poreikiams pritaikytas inovacijų strategijas, kurios būtų pagrįstos regionų kompetencija, 
turimomis stipriosiomis pusėmis ir pranašumais; pataria regionams išsamiau nurodyti, 
kaip galimą struktūrinių fondų paramos ir būsimų mokslinių tyrimų ir inovacijų programų 
sąveikos efektą panaudoti praktikoje siekiant suformuoti stiprias, konkurencingas 
tarptautines grupes ir regioninius kompetencijos centrus bei  spartinti kitų regionų 
pasivijimo procesą ir taip stiprinti regionų ekonomiką; 

8. tačiau pabrėžia, kad, be atskirų regionų ekonomikos augimo interesų, kartu į ES reikėtų 
žiūrėti kaip į bendrą inovacijų erdvę, kad regionai geriau vienas kitą papildytų siekiant 
didinti konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu; Šiuo tikslu ragina geriau susieti ir 
koordinuoti ne tik vietos ir regionų veikėjų bei valdžios įstaigų veiklą, bet taip pat ir 
nacionalinių ir ES institucijų veiklą; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina ES Komisijos 
pagalbą, kuria regionams galima duoti vertingos paramos ir gali būti užtikrinta aukšta 
strategijų kokybė, nepažeidžiant subsidiarumo principo; Šiuo klausimu pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti teritorinį bendradarbiavimą ir teikti jam finansavimą; 

9. ragina užtikrinti aktyvesnį tarpvyriausybinį dalyvavimą įgyvendinant bendro 
programavimo priemones ir priemones pagal INTERREG III B programą, skirtą stiprinti 
bendradarbiavimui visoje Europoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 
srityje, taip pat ir siekiant padidinti ir sustiprinti naujųjų valstybių narių dalyvavimą visose 
Europos mokslinių tyrimų programose;

10. mano, kad vietos ir regioninės institucijos turėtų būti skatinamos diegti naujoves, ypač 
toliau vykdant ir stiprinant tokias iniciatyvas kaip „Žinių regionai“ (Regions of 
Knowledge), „Realybės laboratorijos“ (Living labs) ir „Pažangieji miestai“ (Smart Cities), 
kuriose puoselėjami teritoriniai mokslinių tyrimų ir plėtros aspektai;

11. pabrėžia, kad pagrindinė tokios sąveiką skatinančios integruotos strategijos sąlyga yra tai, 
kad suinteresuotosios valdžios institucijos žinotų apie visas paramos galimybes; nurodo, 
kad tokios informavimo galimybės finansuojamos ir iš struktūrinių fondų lėšų;

12. pažymi, kad inovacija – tai plati sąvoka, visų pirma susijusi su paklausą ir orientuota į 
vartotojų poreikius, kadangi atsiranda dėl sąveikos su rinka; supranta, kad egzistuoja 
naujų žinių mokslinių tyrimų srityje ir jų įgyvendinimo praktiškai atotrūkis; taigi siekiant 
gerinti į technologijas nukreiptą kompetenciją mokslinių tyrimų srityje būtinai 
rekomenduoja regionų paramos programose daugiau dėmesio skirti ne tik regionų 
kompetencijos vystymui, ypač universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose, bet ir 
papildomai inovacijų pritaikymui, kad raginti įmones vystyti metodų inovacijas, kad jos 
būtų paklausios rinkoje, taip pat perduoti technologijas ir keistis žiniomis bendruomenės 
labui;

13. pabrėžia, kad būtina sukurti kompetencijos siekimo koncepciją ir kad šios koncepcijos 
dalis turi būti mokslinių tyrimų institutų, universitetų, MVĮ ir kitų svarbių veikėjų 
regioninių tinklų gerinimas, taip siekiant sukurti grupes ir regionines technologijų 
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platformas bei nustatyti kompetencijos aspektus, kad išvardyti veikėjai galėtų dalyvauti 
ES bendradarbiavimo projektuose ir mokslinių tyrimų ir inovacijų programose;

14. ragina parengti kompetencijos siekimo veiksmų planą, kad pagal Sanglaudos fondą ir 
ERPF būtų steigiama mokslinių tyrimų infrastruktūra, siekiant padidinti susijusių šalių 
dalyvavimą kitoje bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindų programoje;

15. pabrėžia MVĮ svarbą ES regionų it vietos vystimuisi, ekonomikai bei visos ES pramonės 
konkurencingumui, ir kad šios įmonės yra pagrindinės darbo vietų kūrėjos Europos 
Sąjungoje; atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti, kad MVĮ gautų daugiau naudos iš 
mokslinių tyrimų ir inovacijų paramos programų, mano, kad regioninė parama 
inovacijoms turėtų susikoncentruoti į MVĮ, ir kad reikia mažinti biurokratinę naštą 
paramos gavėjams, darančią neigiamą įtaką, ir parengti lankstesnes finansavimo 
programas; todėl ypač pabrėžia pridėtinę sanglaudos politikos vertę kalbant apie MVĮ, 
orientuotų į regionus ir veikiančių tradicinėse srityse, novatoriškumo didinimą teikiant 
geresnes galimybes vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, perduoti technologijas bei 
inovacijas, skatinti įgūdžių ugdymą bei inovacijų kultūrą, ypač jos tarptautinę dimensiją ir 
verslumą visais būdais, pavyzdžiui, teikiant daugiau konsultacinių pasiūlymų ir lengvai 
prieinamą paramą, įskaitant pagal vieno langelio principą parengtas iniciatyvas, skirtas 
skatinti MVĮ apsvarstyti naujas galimybes ir geriau panaudoti turimus regioninius 
išteklius; Šiuo požiūriu taip pat pabrėžia potencialią aktyvesnio MVĮ dalyvavimo žinių ir 
inovacijos bendrijose (ŽIB) pridėtinę vertę;

16. pabrėžia, kad siekiant stiprinti sanglaudą ir padidinti Europos ekonomikos 
konkurencingumą reikia diegti atitinkamas priemones, inter alia, skirtas supaprastinti 
dalyvavimo procedūroms ir didinti informuotumui, kurios padėtų pagerinti MVĮ 
galimybes dalyvauti mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje, įskaitant mažiau 
išsivysčiusiuose, kaimo ir atokiuose regionuose;

17. pripažįsta, kad yra pagrįsti ir centralizuotas Septintosios bendrosios programos ir KIBP 
požiūris, ir decentralizuotas struktūrinių fondų požiūris; tačiau pabrėžia, kad būtina kuo 
labiau suderinti taisykles, procesus ir metodus užtikrinant būtiną lankstumą ir nepaisant 
skirtingų valdymo sistemų; pabrėžia, jog turi būti siekiama veiksmingesnio ir efektyvesnio 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo nacionaliniu ir ES lygmenimis ir kad būtina 
įsipareigoti gerinti finansavimą, kad būtų parengta Europos strateginė mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkė; mano, kad neproporcingi administraciniai reikalavimai yra didelė 
kliūtis pasiekti sanglaudos politikos tikslus, todėl ragina imtis efektyvių priemonių 
siekiant supaprastinti paramos procedūras ir kontrolės sistemas;

18. palankiai vertina ES Komisijos užmojus kartu su EIB, be rizikos pasidalijimo priemonių, 
ir toliau naudotis moderniomis finansavimo priemonėmis, pavyzdžiui, atnaujinamųjų lėšų 
fondais, siekiant pritraukti daugiau privačių investuotojų ir veiksmingiau naudoti turimas 
viešojo sektoriaus lėšas; rekomenduoja regionų veikėjams būtinai pasinaudoti šia 
galimybe;

19. ragina Komisiją stiprinti skirtingų priemonių ir fondų sąveiką bei parengti įvairių fondų 
naudojimo koncepciją, ištirti mišraus finansavimo galimybes ir išplėsti kryžminį 
finansavimą iš struktūrinių fondų.
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