
PA\856917LT.doc PE458.643v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Regioninės plėtros komitetas

2010/2245(INI)

11.2.2011

NUOMONĖS PROJEKTAS
Regioninės plėtros komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl Inovacijų sąjungos: pokyčiai Europoje pasibaigus krizei
(2010/2245(INI))

Nuomonės referentė: Danuta Maria Hübner



PE458.643v01-00 2/3 PA\856917LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\856917LT.doc 3/3 PE458.643v01-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad naujovių diegimas būtų veiksmingiausiai regionų lygmeniu, kur skatinama 
netoliese įsikūrusių veikėjų, t. y. universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų, MVĮ ir 
pramonės įmonių partnerystė; pažymi, kad dinamiškiausios technologinės pramonės šakos 
įsikūrė ne sostinėse arba šalia jų, bet netoli novatoriškų universitetų; 

2. pažymi, kad sprendimų priėmėjai regioniniu lygmeniu turi suvokti ekonomikos augimo 
potencialą, kurį moksliniai tyrimai ir naujovių diegimas skatina visuose regionuose; šiuo 
klausimu pažymi, kad net ir regionai be universitetų ir mokslinių tyrimų centrų turėtų 
turėti galimybę plėtoti savo inovacinius pajėgumus;

3. laikosi nuomonės, kad reikia dėti daugiau pastangų ne tik technologinių naujovių srityje, 
ir kad šiame kontekste pažangioji patirtis, susijusi su šia naujovių rūšimi, turėtų būti 
skleidžiama, taip pat reikėtų patikslinti ES finansavimo gavimo taisykles ir sąlygas;

4. pabrėžia poreikį nustatyti „miegančius novatorius“; pažymi svarbų tarpininkaujančių 
organizacijų vaidmenį nustatant „miegančius novatorius“ teikiant lengvatas, duodant 
patarimus ir remiant naujoves; laikosi nuomonės, kad reikėtų remti šias organizacijas ir 
parengti jiems skirtą mokymo, kvalifikacijos didinimo ir ekspertinių žinių tobulinimo 
programą;

5. pabrėžia poreikį stiprinti ryšius tarp ES biudžeto priemonių ir EIB lėšų; pripažįsta šių 
finansavimo priemonių investicijų svertinio efekto potencialą ir prašo jas stiprinti, ypač 
JEREMIE ir JESSICA priemones;

6. pritaria pasiūlymui pradėti Europos inovacijų partnerystes kaip priemonę suvienyti 
suinteresuotas šalis per visas politikas sritis, sektorius ir sienas siekiant paspartinti 
inovacijas sprendžiant svarbias visuomenines problemas; pažymi, kad partnerystės ir 
regioninės politikos priemonės, skirtos šioms problemoms spręsti turėtų būti geriau 
derinamos, ir kad partnerystės turėtų pasinaudoti panašių dabartinių nacionalinių ir 
regioninių iniciatyvų patirtimi;

7. pabrėžia, kad siekiant Europa 2020 tikslų, įskaitant pažangų, tvarų ir visa apimantį 
augimą, reikia mobilizuoti visą ES regionų inovacinį potencialą, ir atkreipia dėmesį į tai, 
kad busimoji regioninė politika turėtų šią problemą spręsti pirmenybės tvarka.


