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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi novērtē Komisijas viedokli, ka valsts reformu programmu izstrādāšanā un 
īstenošanā jāiesaista reģioni, un aicina dalībvalstis nodrošināt reģionu līdzdalību šajos 
procesos;

2. uzsver, ka reģioniem inovāciju veicināšanā ir sevišķi svarīga nozīme, jo inovāciju 
stratēģiju reģionos var īstenot uzņēmumi, jo īpaši MVU, sadarbībā ar izglītības un 
tehnoloģiju centriem, kā partneri piesaistot pilsonisko sabiedrību;

3. uzskata, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai veicinātu MVU līdzdalību zinātniskās 
pētniecības un attīstības aktivitātēs, un pauž nožēlu, ka paziņojumā nav iekļauti konkrēti 
priekšlikumi šajā sakarā;

4. atgādina reģionu līmenī atbildīgajām personām, ka inovāciju veicināšana ir viens no 
operacionālajās programmās ietvertajiem pamatjautājumiem un ka nozīmīga struktūrfondu 
līdzekļu daļa ir paredzēta investīcijām zinātnē un inovācijās, cita starpā, ar mērķi izveidot 
jaunas darba vietas un pretoties emigrācijas tendencēm;

5. piekrīt Komisijas viedoklim, ka svarīga dalībvalstu inovāciju politikas sastāvdaļa ir 
„puduru (klasteru) politika”, un aicina veicināt puduru (klasteru) veidošanu gan pilsētās, 
gan lauku reģionos, un tiem piešķirt pārrobežu virzību;

6. norāda, ka vājāk attīstītajiem reģioniem ir grūtības piesaistīt privātā kapitāla investīcijas 
un aicina pastiprināti veicināt valsts un privāto partnerību inovatīvo pasākumu jomā;

7. uzskata, ka jauno vadoša tirgus iniciatīvu uzsāk it īpaši tajās jomās, kurām vājāk 
attīstītajos reģionos raksturīgs augsts pieprasījuma potenciāls;

8. aicina reģionu līmenī atbildīgās personas ar struktūrfondu palīdzību finansēt arī 
eksperimentālus un tādēļ ar augstu risku saistītus pasākumus;

9. uzskata par nepieciešamu uzlabot ar inovāciju pasākumiem saistītās informācijas 
kampaņas un aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai reģionos popularizētu tādas 
iniciatīvas kā Jeremie un citas;

10. uzskata par nepieciešamu veikt pasākumus, kas palielinātu absolventu, jo īpaši sieviešu, 
skaitu akadēmiskajās un tehniskajās studiju programmās.


