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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka inovāciju var visefektīvāk risināt reģionālā līmenī, kur fiziskais tuvums var 
veicināt partnerību starp dalībniekiem, tādiem kā universitātes, pētniecības organizācijas 
un nozare; norāda, ka visdinamiskākās tehnoloģijas nozares neatrodas galvaspilsētās vai to 
tuvumā, bet visinovatīvāko universitāšu tuvumā;

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās ekonomiskās 
izaugsmes potenciāls, ko pētniecības un inovācijas darbības piedāvā visiem reģioniem; šai 
sakarā norāda, ka pat reģionos, kuros nav universitāšu un pētniecības centru, jābūt iespējai 
attīstīt pašiem savas inovācijas spējas;

3. uzskata, ka ir jāstiprina netehnoloģiskas inovācijas centieni un ka šajā kontekstā ir 
jāizplata labā prakse attiecībā uz šī veida inovāciju un jāprecizē noteikumi un nosacījumi, 
kas reglamentē piekļuvi ES finansējumam;

4. uzsver, ka ir jāatklāj pasīvi novatori; norāda uz starpnieku organizāciju svarīgo lomu 
pasīvu novatoru atklāšanā, stimulējot inovāciju, sniedzot padomus un atbalstot inovāciju; 
uzskata, ka šīs organizācijas būtu jāstiprina un tām jāizstrādā programma, kas vērsta uz 
apmācību, kvalifikāciju un zināšanu uzlabošanu;

5. uzsver, ka ir jāstiprina saikne starp ES budžeta instrumentiem un EIB finansējumu; atzīst 
šo finansējuma avotu investīciju līdzekļu potenciālu un lūdz tos stiprināt, īpaši attiecībā uz 
JEREMIE un JESSICA; 

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt Eiropas inovācijas partnerības kā instrumentu, kas 
apvieno ieinteresētās personas dažādās politikās, nozarēs un robežās, lai paātrinātu 
inovācijas un lai risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; norāda, ka būtu labāk 
jāpielāgo partnerības un reģionālās politikas instrumenti, kas risina šīs problēmas, un ka 
partnerībām būtu jāgūst labums no zināšanām, kas iegūtas no esošajām valsts un 
reģionālajām iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm;

7. uzsver, ka, lai sasniegtu Eiropa 2020 mērķi par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, 
ir pilnībā jāmobilizē ES reģionu inovācijas potenciāls, un norāda, ka nākotnes reģionālajā 
politikā šī problēma ir jānosaka par galveno prioritāti.


