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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Pažangioji specializacija. Patikimos sanglaudos politikos kompetencijos centrų tinklas
(2013/2094(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos XVII, XVIII ir 
XIX antraštines dalis,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą 2006/702/EB dėl Bendrijos 
sanglaudos politikos strateginių gairių2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m.3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl esamos padėties ir būsimųjų 
sąveikų siekiant didesnio ERPF ir kitų struktūrinių fondų veiksmingumo4,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl ES sanglaudos ir regionų 
politikos po 2013 m.5,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos indėlio 
siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų6,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms skirtų lėšų panaudojimo miestuose, regionuose, valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir 
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą7,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011) 0615),

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
2 OL L 291, 2006 10 21, p. 11.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0316.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0286.
5 OL C 371 E, 2011 12 20, p. 39.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0191.
7 OL C 161 E, 2011 5 31, p. 104.
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– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (COM(2011) 0614),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010) 0546),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Penktosios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ 
(COM(2010) 0642),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Regioninės politikos įnašas į 
pažangų augimą 2020 m. Europoje“ (COM(2010) 0553),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija” (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo mėn. Komisijos gaires „Pažangiosios specializacijos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos (RIS3) gairės“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio mėn. EBPO ataskaitą „Inovacijomis skatinamo augimo 
regionuose ataskaita. Pažangiosios specializacijos vaidmuo“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos vidaus politikos generalinio 
direktorato tyrimą „Sanglaudos politikos ex ante sąlygos“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 21 d. Komisijos komunikatą „Inovacijų sąjungos būklė 
2012 m. Pokyčių spartinimas“ (COM(2013) 149),

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 13 d. Komisijos komunikatą „Inovacijų rezultatų 
skaičiavimas Europoje. Naujo rodiklio kūrimas“ (COM(2013) 624 final),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. kadangi kaip tik dabar, ekonomikos krizės laikotarpiu, Europos Sąjungai būtina baigti 
kurti Inovacijų sąjungą ir didinti tvarų ekonomikos augimą ir kadangi dėl įtemptos 
biudžetų padėties daugelyje valstybių narių ir Europos Sąjungoje tam skirti ištekliai 
yra riboti ir todėl turi būti naudojami itin veiksmingai;

B. kadangi 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu regionai pirmą kartą įpareigojami 
parengti mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją, kuria turi būti stiprinama regioninė 
inovacijų galia, taip pat geriau koordinuojamos ir nukreipiamos MTTPI srities 
išlaidos1;

                                               
1 V priedo 1 lentelė, ex ante sąlygos, teisėkūros procedūra, 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl 
reglamento COM(2011) 0615.
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C. kadangi rengdami šią strategiją regionai daugiausia dėmesio turi skirti tik keliems 
prioritetams, kuriais turi būti atsižvelgiama į konkrečius jų pranašumus ir trūkumus ir 
kuriais kaip inovacijų skatinimo veiksniais turi būti tvariai remiama ir (arba) 
atnaujinama regioninė ekonomika;

D. kadangi tokią pažangiosios specializacijos strategiją (S3) regionai turi parengti 
kritiškai analizuodami savo padėtį ir glaudžiai bendradarbiaudami su regioniniais 
mokslinių tyrimų ir ekonomikos dalyviais, pvz., mokslinių tyrimų centrais, 
universitetais, aukštosiomis mokyklomis ir, pirmiausia, įmonėmis1;

E. kadangi strategija turi būti siekiama kuo didesnės visų mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų (MTTPI) srities priemonių ir investicijų sąveikos, 
bet pirmiausia ja turi būti didinama programos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų 
sąveika, ypač siekiant įveikti regionų inovacijų atotrūkį;

F. kadangi regionai turi užtikrinti ne tik didesnę vidinę sanglaudą, bet ir glaudžiau 
bendradarbiauti tarpusavyje, kad galėtų geriau konkuruoti pasaulyje;

1. pažymi, kad pažangiosios specializacijos strategija yra dinamiškas ir ilgalaikis 
procesas, kuris teikia jo dalyviams galimybę nuolat plėsti savo žinias ir kurį reikėtų 
taip pat tęsti būsimuoju programavimo laikotarpiu ir vėliau;

2. ragina regionus įžvelgti ne tik teisinį įpareigojimą, bet ir šia strategija kiekvienam 
atskiram regionui teikiamas galimybes; todėl ragina visus regionus, jei to dar 
nepadarė, gerokai paspartinti pažangiosios specializacijos strategijos rengimą;

3. atkreipia dėmesį į Regioninės ir miestų plėtros generalinio direktorato, kitų 
specializuotų generalinių direktoratų ir Sevilijoje įsteigtos platformos konsultacinės 
veiklos svarbą2 ir ragina juos ateityje savo veiklą dar labiau sustiprinti; ragina regionus 
aktyviau naudotis šios platformos teikiamomis galimybėmis;

Tinkami prioritetai

4. atkreipia dėmesį į labai skirtingus regionų pranašumus ir trūkumus; todėl ragina 
regionus ne kopijuoti kitų regionų prioritetus, o plėtoti savo konkurencinius 
pranašumus;

5. pabrėžia, kad, siekiant atverti naujas rinkas, ne kiekvienam regionui reikia pirmauti 
išrandant naujas technologijas; todėl kaip alternatyvą siūlo investuoti į veiklą, susijusią 
su jau esamomis žiniomis, ir esamus gebėjimus, nes taip žinios perduodamos 
geriausiai (angl. related diversity);

6. ragina regionus, siekiant suteikti naudos kuo daugiau įmonių, įskaitant MVĮ, 
investuoti į kelis sektorius ir technologijas apimančią veiklą, kuria galima kurti sąsajas 
su kitomis viso regiono ekonomikos sritimis (angl. cross-cutting links)

                                               
1 Žr. pažangiosios specializacijos apibrėžtį, 2 straipsnio antros pastraipos 2b punktas (naujas), teisėkūros 
procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento COM(2011) 0615.
2 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home.
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7. mano, kad, rinkdamiesi prioritetus, regionai turėtų siekti ne tik stiprinti inovacijų 
sistemas, kad galėtų didinti konkurencingumą ir papildomą naudą, bet ir spręsti 
socialines problemas;

8. ragina regionus neapsiriboti vien į technologijas nukreiptomis inovacijomis, bet grįsti 
strategiją kuo platesne inovacijų sąvoka;

Glaudesnis dalyvių bendradarbiavimas regionuose

9. mano, kad kokybiškas administravimo institucijų ir atitinkamų regiono dalyvių 
bendradarbiavimas turi lemiamą įtaką RIS3 strategijos sėkmei ir labai sumažina 
netinkamų prioritetų nustatymo pavojų;

10. šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į konsultavimosi su įmonėmis – pirmiausia MVĮ –
svarbą, nes sėkmingai įgyvendinti inovacijų viziją galima tik įmonėms turint 
atitinkamų galimybių;

11. nurodo, kad plėtojant bendrą viziją labai svarbu kuo glaudžiau bendradarbiauti 
universitetams, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrams ir įmonėms;

12. mano, kad šiame procese administravimo įstaigos ir ministerijos turi sukurti visiškai 
naują bendradarbiavimo tarpusavyje, su įmonėmis ir kitais dalyviais kultūrą;

Finansavimo programų sąveikos užtikrinimas

13. palankiai vertina sėkmingas Komisijos ir ES įstatymų leidimo institucijos pastangas 
gerinti Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) ir kitų ES programų, pvz., 
COSME ir, pirmiausia, „Horizontas 2020“, sąveikos sąlygas, pvz., suderintais vienetų 
įkainiais arba derinant finansavimą1;

14. primygtinai ragina regionus naudotis visomis paramos, bendradarbiavimo, investicijų 
galimybėmis, taip pat ankstesniosios ir vėlesniosios grandies priemonėmis 
(angl. upstream and downstream actions)2, kad, skatinant – pirmiausia MVĮ –
investicijoms palankią aplinką ir sudarant sąlygas aktyviau dalyvauti programoje 
„Horizontas 2020“, būtų galima panaikinti regionų inovacijų atotrūkį;

15. kartu ragina regionus, smarkiai vėluojančius plėtoti mokslinių tyrimų gebėjimus ir 
infrastruktūrą, skatinti bendradarbiauti ir (arba) įgyvendinti porinius projektus su 
pažangiomis mokslinių tyrimų institucijomis (angl. teaming / twinning for excellence), 
kad ateityje būtų plėtojami visai regiono ekonomikai naudingi kompetencijos centrai;

16. ragina visus regioninius ir nacionalinius dalyvius, kuriems patikėta rengti ir 
įgyvendinti RIS3 strategiją, Europos strateginį mokslinių tyrimų infrastruktūros 

                                               
1 55 straipsnio 8 dalis ir 57 straipsnis, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl 
reglamento COM(2011) 0615; Reglamento Nr. XX 17a straipsnis, teisėkūros procedūra 2011/0401(COD), 
remiantis pasiūlymu dėl reglamento COM(2011) 0809; ir 31 straipsnis, teisėkūros procedūra 2011/0399 (COD), 
remiantis pasiūlymu dėl reglamento COM(2011) 0810.
2 I priedo 4.3.2 punktas, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
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forumo (angl. ESFRI) mokslinių tyrimų infrastruktūros planą, ESIF ir programą 
„Horizontas 2020“, glaudžiau bendradarbiauti planuojant ir koordinuojant veiklą; 
mano, kad tam reikia atitinkamų struktūrinių darinių, jungiančių valstybės veiksmų 
lygmenis;

17. palankiai vertina ES teisės aktų leidėjo užduotį konsultuoti valstybes nares ir regionus 
galimos sąveikos klausimais1; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją skubiai parengti 
atitinkamas gaires ir pateikti dalyvavimo mokslinių tyrimų bendrosiose programose ir 
jų poveikio regionams duomenis;

18. mano, kad į šiuos mainus taip pat reikėtų tinkamai įtraukti galimus programos 
„Horizontas 2020“ paramos gavėjus ir atitinkamas konsultacines įstaigas, pvz., 
Europos įmonių tinklą (EĮT);

19. mano, kad žinios, perduodamos bendradarbiaujant įvairiems regionams, gali būti labai 
naudingos regionams ekonominės galios vietoje požiūriu ir Europos Sąjungai 
konkuruojant pasaulyje; šiuo atžvilgiu nurodo labai sėkmingą bendradarbiavimą, pvz., 
įgyvendinant iniciatyvą „Žinių regionai“;

20. palankiai vertina bendroje strateginėje teritorinio bendradarbiavimo programoje2

numatytas galimybes; taip pat palankiai vertina visą kitą regionų ir jų dalyvių 
vykdomą internacionalizavimą mikrolygmeniu;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.

                                               
1 I priedo 4.3.3 punktas, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
2 I priedo 7.2 punktas, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Politinės pranešimo aplinkybės

Ekonomikos nuosmukio, riboto biudžeto ir didėjančios pasaulinės konkurencijos laikotarpiu 
Europos Sąjungai labai svarbu nuolat stiprinti inovacijų galią.
Praeitis parodė, kad, netaikant išsamios bendros strategijos, ES investicijomis, taip pat ir į 
mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas (MTTPI), dažnai nepasiekta 
pageidaujamų rezultatų: parama teikta pernelyg plačiai sričiai, politikų sprendimai buvo 
pernelyg nutolę nuo konkrečios padėties tam tikroje vietoje, o dalyviai ir administracinių 
lygmenų atstovai – per mažai susiję. Dėl įtemtos biudžeto ir ekonomikos padėties daugybės 
dažnai nesusijusių sričių nebeįmanoma remti plačiai, tarsi iš gausybės rago. Todėl ateityje 
reikės itin kruopščiai atrinkti remtinus tikslus. Bus labai svarbus visų dalyvių 
bendradarbiavimas visais lygmenimis.

Siekdamas užtikrinti veiksmingesnį struktūrinių fondų naudojimą ateityje, teisės aktų leidėjas 
nustatė 11 teminių tikslų („teminė koncentracija“) ir įvairias ex ante sąlygas. Ateityje, 
norėdami gauti ERPF paramą 1-ajam teminiam tikslui, regionai savo investicijas į MTTPI 
turės skirti vadinamosios pažangiosios specializacijos strategijos (S3) pagrindu. 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu tokios strategijos parengimas bus būtina išankstinė ERPF 
paramos gavimo moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sąlyga (ex ante
sąlyga).

II. RIS3 strategijos teisinis pagrindas

Jei nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategija apskritai neparengta arba priimant veiksmų programas nėra veiksmų plano, kuriuo 
užtikrinamas strategijos įgyvendinimas iki 2016 m., ERPF lėšų mokėjimas MTTPI teminiam 
tikslui neatliekamas1. 

Be to, būtina įvykdyti šias išankstines sąlygas:

 strategija pagrįsta vadinamąja SWOT (angl. strengths – pranašumų, weaknesses –
trūkumų, opportunities – galimybių, threats – grėsmių) analize, kad išteklius būtų 
galima sutelkti ribotam skaičiui mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetų;

 į strategiją įtrauktos priemonės, kuriomis skatinamos privačios investicijos į MTTP;
 į strategiją įtraukta kontrolės ir stebėsenos sistema2.
 valstybės narės nustato pagrindą, kuriuo remiantis nustatomi MTTPI skiriami biudžeto 

ištekliai, įskaitant daugiamečius planus, susijusius su prioritetiniais ES projektais 
(Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros strategijos forumas, angl. ESFRI).

ES teisės aktų leidėjas šiuo metu baigia derybas. Dabartinis 2014–2020 m. paramos teikimo 
sąlygų įvykdymo etapas regionams yra lemiamas. Valstybės narės ir regionai jau keletą 
                                               
1 V priedo 1 lentelė, ex ante sąlygos, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
2 V priedo 1 lentelė, ex ante sąlygos, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
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mėnesių derasi su Komisija dėl partnerystės susitarimų ir veiksmų programų turinio. Jau 
dabar ryškėja ne tik šio plataus užmojo proceso dalyvių galimybės, bet ir pirmieji sunkumai. 
Pranešime pristatomi pirmieji tarpiniai rezultatai, o įvairūs dalyviai atitinkamai raginami 
įgyvendinti būsimo 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ir vėlesnius tikslus.

III. Pranešėjo požiūriu svarbiausi strategijos aspektai

a) Tinkamas prioritetų nustatymas taikant plačią inovacijų sąvoką

Rengdamas sumaniąją specializaciją regionas, nustatydamas MTTPI finansavimo prioritetus, 
turi atsižvelgti į savo stipriąsias puses ir lyginamuosius pranašumus. Taip pat reikia patikrinti 
esamus išteklius.

Vis dėlto, nustatant prioritetus, gali kilti pavojų. Pavyzdžiui, gali būti pasirenkami netinkami 
tikslai, t. y. rinkos pokyčiai gali būti ne tokie, kokie numatyti, arba didžioji dalis regionų 
ekonomikos dalyvių gali prarasti sąsają. To būti negali.

Kiekvienas regionas yra savitas. Kad ir kaip būtų, sumaniosios specializacijos strategija 
suteikiama galimybių kiekvienam regionui. Kai kurie regionai yra inovacijų lyderiai, pvz., jie 
pirmauja svarbių technologijų srityje. Daugeliui kitų regionų tiktų, pvz., nustatyti ir skatinti 
susijusios veiklos įvairovę (angl. related diversity). Tai įmanoma pradėjus kurti technologijas, 
produktus ir paslaugas, susijusius su regione jau įdiegtomis sėkmingomis technologijomis ir 
turimos kompetencijos sritimis, nes taip žinios perduodamos geriausiai. Taigi plėtojamos 
regioninės žinių ir gebėjimų galimybės, daugiausia dėmesio skiriama ekonominę pridėtinę 
vertę turinčioms sritims ir kartu atveriamos naujos rinkos.

Geriausia būtų sutelkti pastangas į veiklą, apimančią kelis sektorius ir technologijų sritis ir 
turinčią įtakos visai (regioninei) ekonomikai, įskaitant MVĮ (angl. cross-cutting links). Kartu 
regionai turėtų nepamiršti socialinių uždavinių, pvz., sveiko senėjimo, demografinės kaitos, 
energetikos sistemos pokyčių arba reindustrializacijos.

Todėl, atsižvelgiant į šiuos aspektus, visiškai aišku, kad strategija turėtų būti grindžiama 
plačia inovacijų sąvoka. Regionai negali sutelkti viso dėmesio vien į technologines 
inovacijas – jie turėtų taip pat atsižvelgti į nematomąsias, žemesniųjų technologijų arba 
netechnologines inovacijas.

b) Glaudus visų susijusių dalyvių bendradarbiavimas

Pranešėjo nuomone, mokslinių tyrimų ir švietimo sistemos dalyvių ir įmonių 
bendradarbiavimas tarpusavyje ir su administravimo institucijomis kaip sėkmingos strategijos 
pagrindas turi būti visiškai kitoks.

Šiuo atžvilgiu labai svarbu bendradarbiauti su įmonėmis, pirmiausia su MVĮ, siekiant 
nustatyti, ar regionų įmonių galimybės atitinka prioritetus. Pavyzdžiui, tam tikrų technologijų 
prioritetai regionui netinka, jei įmonės jų negali įgyvendinti. Svarbu žinoti ir įmonių 
galimybes, taip pat atsižvelgiant į galimybes dalyvauti programoje „Horizontas 2020“ vėliau.
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Pranešėjo nuomone, siekiant nepraleisti naujų inovacijų srities pokyčių teikiamų galimybių, 
taip pat svarbu patikrinti įprastus konsultavimosi būdus. Todėl reikia sukurti šiuolaikišką 
institucijų bendravimo tarpusavyje ir su atitinkamais dalyviais kultūrą

c) Ypatingas dėmesys galimai visų paramos galimybių sąveikai visais politiniais lygmenimis

Šia strategija siekiama užtikrinti įvairių regioninių, nacionalinių ir ES koncepcijų ir priemonių 
sąveiką ir kartu labiau paskatinti privačiojo sektoriaus, vietos, regionų ir tarptautines 
investicijas. Todėl į strategiją taip pat turi būti įtrauktos priemonės, kaip skatinti privatųjį 
kapitalą, t. y. rasti privačių tarptautinių investuotojų. Šiuo atžvilgiu daugelį S3 strategijos 
dokumentų dar reikia labai patobulinti.

Ateityje, taikant bendrą pagrindų reglamentą, turėtų būti lengviau naudotis įvairiais Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais (ESIF)1. Taip pat turėtų būti lengviau kartu naudotis ESIF 
ir programa „Horizontas 2020“, be kita ko, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti 
programoje „Horizontas 2020“ regionams, kuriems dar reikia platesnės mokslinių tyrimų 
infrastruktūros, ir kartu siekiant įveikti geresnėje ir prastesnėje padėtyje esančių regionų 
atotrūkį (angl. widening participation / stairways to excellence)2.

Bendrojoje strateginėje programoje (BSP) ir programos „Horizontas 2020“ reglamentuose 
šiuo tikslu numatytos vadinamosios ankstesniosios grandies ir vėlesniosios grandies 
priemonės3. Pavyzdžiui, struktūrinių fondų lėšomis turėtų būti plėtojami gebėjimai siekiant 
sudaryti sąlygas dalyvauti programoje „Horizontas 2020“, o vėliau struktūrinių fondų lėšomis 
reikėtų sudaryti sąlygas pateikti programos rezultatus rinkai. Šiuo atžvilgiu pranešėjas taip pat 
norėtų paminėti teaming / twinning for excellence and innovation principą, kurį būtų pravartu 
taikyti pirmiausia plėtojant mokslinių tyrimų infrastruktūrą daugelyje Rytų Europos valstybių. 
Būtų galima sukurti kompetencijos centrus, iš kurių būtų galima tikėtis itin teigiamo poveikio 
visai regiono ekonomikai.

Apskritai koordinuoti visiškai skirtingus struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ 
metodus sunku. Kad būtų galima užtikrinti jų sąveiką techniniu požiūriu, dabar finansinėse 
nuostatose, be kita ko, numatyta, kad tam tikromis sąlygomis vieną projektą galima finansuoti 
iš įvairių fondų4. Šioje srityje generaliniams direktoratams dar reikia suderinti daugelį 
aspektų, pvz., apibrėžti sąnaudas.

Regionams reikia nemenkos konsultacinės pagalbos. Pavyzdžiui, Komisijos gairės šiais 
klausimais bus paskelbtos tik 2013 m. rudenį. Akivaizdu, kad šiuo atžvilgiu generaliniams 
direktoratams bendradarbiauti nebuvo lengva. Šią padėtį reikia itin pagerinti, pirmiausia 
atsižvelgiant į numatytą konsultacinę įstaigą5.

                                               
1 I priedo 3.2.a punktas, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
2 I priedo 4.1 punktas, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
3 I priedo 4.3.2 punktas, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
4 55 straipsnio 8 dalis ir 57 straipsnis, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), pagrįsta pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
5 I priedo 4.3.4 punktas, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
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Be to, reikės visiškai kitokio horizontaliojo ir vertikaliojo už veiksmų programų parengimą ir 
programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimą valstybėse narėse ir regionuose atsakingų 
dalyvių bendradarbiavimo. Norint užtikrinti tikrą sąveiką, reikia ne tik derinti finansavimo 
prioritetus vienus su kitais, bet ir užtikrinti tinkamą informacijos srautą tarp regionų, 
nacionalinių kontaktinių centrų ir galimų programos „Horizontas“ paramos gavėjų. Reikėtų 
atitinkamai plėtoti jau esamas konsultacines įstaigas, pvz., Europos įmonių tinklą 
(angl. EEN).

d) Bendradarbiavimas su kitais regionais

Svarbu ne tik gerinti universitetų, aukštųjų mokyklų, įmonių vidaus ryšius ir inovacijų 
politiką, bet ir pasiekti, kad regionai, kaip numatyta strategijoje, imtųsi į išorę nukreiptų 
veiksmų. Jie galėtų naudotis kitų regionų žiniomis ir kartu didinti ES konkurencingumą 
pasaulyje.

Jau dabar būtų galima paminėti kelis labai sėkmingus svarbių technologijų srities projektus, 
parengtus įgyvendinant iniciatyvą „Žinių regionai”, pvz., „Silicon Europe".

Vis dėlto tokie sėkmingi modeliai įgyvendinami tik labai nedaugelyje regionų.

Šiuo atžvilgiu bendrojoje strateginėje programoje numatytos kelios teritorinio 
bendradarbiavimo galimybės, iš dalies pagrįstos Septintosios bendrosios programos patirtimi, 
pvz., aktyviai mokslinius tyrimus atliekančių novatoriškų grupių bendradarbiavimas ir 
mokslinių tyrimų institucijų mainai1. Taip pat būtų galima apsvarstyti galimybę 
bendradarbiauti makroregionų lygmeniu. Atitinkamos techninės galimybės numatytos 
sudarant sąlygas vieną projektą finansuoti pagal dvi veiksmų programas, o dalį lėšų naudoti 
ne pagal programą2.
Ar numatytą paramą bus įmanoma teikti praktiškai, dar neaišku. Bet kuriuo atveju procesas 
yra tikrai sudėtingas. Vis dėlto daugelis regionų vis dar vengia išsamių analizių ir derinimo. 
Todėl kai kuriuose regionuose konsultuojantis bendradarbiaujančioms pavienėms įmonėms, 
kaip jau daroma Europos įmonių tinkle, gali būti naudinga siekti didesnio 
internacionalizavimo mikrolygmeniu.

Bet kuriuo atveju, remiant Komisijai, gali būti lengviau rasti galimus bendradarbiavimo 
partnerius, netrukdant regionams savarankiškai pasirinkti prioritetus ir bendradarbiavimą.

e) Gerai apsvarstyti poveikio vertinimo, stebėsenos ir rezultatų įvertinimo duomenys ir 
rodikliai

Regioninė strategija turėtų būti pagrįsta faktais ir apimti gerai apsvarstytas stebėsenos ir 
vertinimo sistemas. Ir šiuo atžvilgiu dar reikia didelės pažangos ir paramos.

                                                                                                                                                  
COM(2011) 0615.
1 I priedo 7.2.1 punktas, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
2 55 straipsnio 8 dalis, teisėkūros procedūra 2011/0276(COD), remiantis pasiūlymu dėl reglamento 
COM(2011) 0615.
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