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PASIŪLYMAI

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

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad regionai būtų įtraukti į nacionalinių reformų programos 
rengimą ir vykdymą bei ragina valstybes nares užtikrinti tokį jų dalyvavimą;

2. pabrėžia, kad skatinant naujoves regioniniam lygmeniui tenka svarbiausias vaidmuo, 
kadangi naujovių strategijos ten gali būti įgyvendintos įmonėms, ypač MVĮ, 
bendradarbiaujant su mokslo ir technologijų centrais, ir kaip partnerę įtraukiant pilietinę 
visuomenę;

3. mano, kad reikia imtis priemonių, kad MVĮ aktyviau dalyvautų mokslinių tyrimų ir 
technologijų vystymo veikloje, ir apgailestauja, kad komunikate šiuo aspektu 
nepateikiama konkrečių pasiūlymų;

4. ragina regioninio lygmens atsakingus veikėjus skirti naujovių skatinimui svarbią vietą 
veiksmų programose ir nemažą struktūrinių fondų lėšų dalį numatyti investicijoms į žinias 
ir naujoves, siekiant, tarp kita ko, kurti darbo vietas ir sustabdyti emigracijos tendencijas;

5. sutinka su Komisija, kad verslo grupės politika tapo svarbiu valstybių narių naujovių 
politikos elementu, ir reikalauja, kad verslo grupės būtų skatinamos kurtis miestų 
centruose ir kaimo vietovėse bei tarptautiniu mastu;

6. primygtinai atkreipia dėmesį į mažiau išsivysčiusių regionų keblumus pritraukiant 
privataus kapitalo ir reikalauja naujovėms skirtų priemonių srityje intensyviau skatinti 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę;

7. namo, kad naujų bandomųjų rinkos iniciatyvų turėtų būti imamasi ypač tose srityse, 
kuriose vyrauja didelis paklausos potencialas mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

8. ragina atsakingus regioninio lygmens veikėjus eksperimentines ir dėl to rizikingas 
priemones finansuoti iš struktūrinių fondų;

9. mano, kad būtina geriau remti naujovėms skatinti skirtas priemones rengiant informacines 
kampanijas, ir ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad regionuose būtų geriau žinomos 
tokios iniciatyvos kaip Jeremie ir kitos;

10. mano, kad būtina imtis priemonių siekiant, kad padidėtų mokslinės arba techninės studijų 
pakraipos absolventų, ypač moterų, skaičius.


