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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka struktūrfondiem un Kohēzijas fondam ir būtiska nozīme Lisabonas mērķu 
īstenošanā, it īpaši inovāciju jomā;

2. uzskata struktūrfondus par svarīgu instrumentu, lai atbalstītu inovāciju spēju un, it īpaši, 
lai panāktu kohēziju un samazinātu ekonomiskās atšķirības starp reģioniem; ierosina 
ievērojami palielināt pētniecībai un inovācijām paredzēto struktūrfondu finansējuma 
apjomu;

3. pauž bažas par to, ka pētniecībai un attīstībai paredzētās apropriācijas nav pietiekamas, lai 
apmierinātu Eiropas Savienības faktiskās vajadzības konkurētspējas nodrošināšanas jomā;

4. atzīst, ka inovācijas ir nepieciešamas darba vietu radīšanai Eiropā;

5. uzstāj, ka nepieciešama detalizēta sabiedriskā un privātā sektora partnerības sistēma, lai 
papildinātu dalībvalstu un Eiropas Savienības nodrošināto sabiedrisko finansējumu;
atzīmē, ka panākumi šajā jomā galvenokārt būs atkarīgi no kontaktu nodibināšanas starp 
potenciālajiem dalībniekiem;

6. uzsver, cik svarīgi ir uzlabot MVU piekļuvi struktūrfondu finansējumam, lai Eiropas 
pilsonim palielinātu ar Eiropas Savienības izdevumiem saistīto izmaksu efektivitāti; tāpēc 
uzskata, ka jāatbalsta finansējuma plašāka diversifikācija un īpaši centieni jāīsteno, lai 
attīstītu riska kapitāla potenciālu;

7. atzīst, ka reģionālā līmenī jāizveido inovāciju centri un zonas un ar tīklu palīdzību tie 
jāsavieno ar citu reģionu, dalībvalstu vai trešo valstu atbilstīgajām struktūrām.
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