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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas atlieka svarbų vaidmenį 
įgyvendinant Lisabonos tikslus, ypač naujovių srityje;

2. mano, kad struktūriniai fondai – tai esminė priemonė, skatinanti kurti naujoves, ypač 
siekiant sanglaudos ir norint sumažinti regionų skirtumus; siūlo labai padidinti 
struktūrinių fondų lėšas, skirtas tyrimams ir naujovėms;

3. pareiškia esąs susirūpinęs dėl to, kad tyrimams ir naujovėms numatyti finansiniai ištekliai 
netenkina tikrų ES poreikių siekiant padidinti konkurencingumą, nors ES institucijos ir 
pripažįsta, kad labai svarbu skatinti naujoves;

4. pripažįsta, kad naujovės būtinos siekiant kurti darbo vietas Europoje;

5. ragina sukurti didesnės apimties viešojo ir privataus sektorių partnerystės sistemą siekiant 
prisidėti prie valstybių narių ir ES įsteigtus visuomeninius fondus; pažymi, kad veiklos 
sėkmė daugiausia priklauso nuo ryšių tarp galimų veikėjų užmezgimo;

6. pabrėžia, kad svarbu palengvinti MVĮ prieigą prie struktūrinių fondų lėšų siekiant 
padidinti Europos išlaidų ekonominį efektyvumą piliečiams; atsižvelgiant į tai, reikėtų 
remti įvairių sričių  lėšų įvairinimą, o ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tolesniam 
rizikos kapitalo potencialo vystymui;

7. sutinka, kad svarbu steigti inovacijų centrus ir sritis regionų lygmeniu ir per tarpinius 
tinklus susieti juos su atitinkamomis kitų regionų ir valstybių narių arba trečiųjų šalių 
institucijomis.
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