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KOPSAVILKUMS 

Kad 2000. gadā tika pasludināts Lisabonas stratēģijas mērķis, tas jau bija augsts — Eiropas 
Savienība līdz 2010. gadam jākļūst par „viskonkurētspējīgāko, dinamiskāko uz zināšanām 
balstīto ekonomiku”. Sākotnējais uzdevums, kas 2005. gadā tika mainīts, arī bija grūti 
sasniedzams, un tā mērķis bija radīt vairāk labāku darbavietu, modernizējot Eiropas 
ekonomiku.  

Šos kopējos mērķus pārveidoja konkrētos mērķos: 3 % Eiropas iekšzemes kopprodukta 
(IKP) bija jāiegulda pētniecībā un izstrādē, un nodarbinātības līmenim bija jāaptver 70 % 
darbspējīgo iedzīvotāju, turklāt tas bija jāpanāk līdz 2010. gada beigām. Šiem apstākļiem ir 
nācis klāt papildu elements — pasaules ekonomikas lejupslīde, kas negatavi ietekmē 
nodarbinātību, patēriņu un ieguldījumus. ES atbalsts pētniecībai, tehniskajai attīstībai un 
jauninājumiem (RTDI) un to veicināšana ir viena no galvenajām politikas pieejām, ko 
izmanto šo mērķu sasniegšanai. 

Šajā Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas pasūtītajā pētījumā ir aplūkota 
visa šī joma saistībā ar „virzību uz Eiropas RTDI politikas teritorializāciju”. Tajā šis 
uzdevums ir risināts, plaši pārskatot dokumentus un publicētos pētījumus, kā arī analizējot 
23 reālas situācijas, kad Eiropas Savienībā ieviesti jauninājumi. Visā pētījumā ir minēti 
atbilstoši situāciju analīzes piemēri. Pilnīgs situāciju analīžu kopsavilkumu paraugs ir 
atrodams Pielikumā. 

2. nodaļa ieliek pētījumam pamatus, risinot būtisko, acīmredzamo, tomēr bieži vien 
nepietiekami pārrunāto jautājumu par to, kas īstenībā ir jauninājumi un kādi elementi 
nodrošina ekonomiski, tehniski un sociāli veiksmīgus jauninājumus. Tā nav akadēmiska 
zināšanu iegūšana pašu zināšanu dēļ. Lai varētu izvērtēt pašreizējās jauninājumu atbalsta 
politikas jomas un ierosināt veidus efektīvākām turpmākām darbībām, ir jābūt izpratnei par 
jauninājumu realitāti un elementiem, kas veicina jauninājumus. 

Pētījums liecina, ka valsts ieguldījums pētniecībā, tehniskajā attīstībā un jauninājumos 
pozitīvi ietekmē izaugsmi un nodarbinātību. Tomēr pozitīva ietekme ir vieglāk pamanāma 
ilgtermiņā. Valsts ieguldījumi veicina un stimulē jauninājumus, taču tas ir tikai viens 
šādiem faktoriem. Tāpēc šo faktoru pareizās kombinācijas atklāšana ir viena no panākumu 
atslēgām. 

Pēc tam, kad bija atrasta efektīva jauninājumu definīcija, nākamais uzdevums bija definēt 
RTDI. Termins patiesībā apzīmē tādu procesu kopumu, kas dažreiz, lai gan ne vienmēr, ir 
savstarpēji saistīti. Lielākos uzņēmumos vai ar progresīvo tehnoloģiju vairāk saistītās 
nozarēs jauninājumi bieži vien tiek ieviesti pēc klasiskas lineāras pieejas, kur pētniecības 
un izstrādes nodaļas izstrādā jaunus produktus, kuri pēc tam tiek testēti un nonāk ražošanā 
šajā uzņēmumā. Ar progresīvo tehnoloģiju mazāk saistītās nozarēs un daudzos mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU) jauninājumu avots bieži vien ir cits — neoficiāli tīkli, klientu un 
piegādātāju atsauksmes, jauninājumu institūcijas vai personāls. Tāpēc reģiona īstā 
ekonomiskā rakstura atklāšana ietekmēs jauninājumu atbalsta pasākumu izvēli. 

Jauninājumi rodas tur, kur notiek gan mijiedarbība starp zināšanu radīšanu un izplatīšanu, 
gan mijiedarbība starp zināšanu praktisku piemērošanu un izmantošanu. Šī mijiedarbība 
notiek uz vietas un reģionā, kur to bieži dēvē par „vietējo sajūsmas iemeslu”, bet tām arī 
būtu jānotiek globālajos informācijas un jauninājumu kanālos. MVU dažkārt ir nošķirti no 
reģionālā līmeņa, bet daudz biežāk tiem nav saiknes ar pasaules mēroga kanāliem. 
Reģionālās politikas dalībniekiem ir būtiska loma „reģionālo jauninājumu sistēmu” 
veicināšanā, kurās tiek konstatēti potenciālie ieguvēji un pēc tam integrēti „jauninājumiem 
labvēlīgā” vidē. 
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Jauninājumi gandrīz vienmēr ietver vajadzību pēc liela darbaspēka, kā arī bieži vien 
vajadzību pēc liela kapitāla. Tāpēc apjomradītiem ietaupījumiem un piekļuvei darbības un 
kapitāla finansējumam ir noteicošā loma uzņēmumu pārliecināšanā riskēt veikt 
nepieciešamos ieguldījumus, kā arī to atbalstīšanā šādas rīcības gadījumā. Tādējādi 
jauninājumi ir uzskatāmi par „valsts preci”. Valsts rīcība ir būtiska, kad ir jāizlīdzsvaro 
tirgus nepilnības. Pretējā gadījumā jauninājumi turpinās koncentrēties tajos reģionos, kur 
tie jau pastāvīgi dod rezultātus. 

Šāds atbalsts var aptvert plaša spektra darbības, sākot ar infrastruktūras attīstību, finanšu 
stimuliem un beidzot ar apmācību, norādījumiem un daudz ko citu. Organizatoriskie un 
sociālie atbalsta elementi var izrādīties tikpat svarīgi kā tehniski jauninājumi, veicinot uz 
zināšanām balstītu ekonomiku visā Eiropas Savienībā. 

3. nodaļā aplūkots pašreizējo Eiropas RTDI politikas jomu teritoriālais aspekts. Šeit 
dažādi instrumenti izmanto ievērojamus līdzekļus, lai atbalstītu Lisabonas mērķus 
pašreizējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Galvenie instrumenti ir struktūrfondi, 
Pamatprogramma pētniecības jomā (FP 7) un Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogramma (CIP). 

60 % no Kohēzijas fondiem konverģencei un 75% no šiem fondiem konkurencei ir piešķirti 
ar Lisabonas stratēģiju saistītiem mērķiem. Šādi rādītāji ir obligāti vecajām dalībvalstīm 
(ES 15), bet nav obligāti jaunajām dalībvalstīm (ES 12). Struktūrfondu darba programmās 
aptuveni EUR 26 miljardi paredzēti RTDI pasākumiem. Ja ietver plašāku ar jauninājumiem 
saistītu pasākumu kopumu, šis skaitlis pieaug pat līdz EUR 86 miljoniem. Septītajai 
pamatprogrammai ir EUR 53,2 miljardu liels budžets, un CIP to papildina vēl ar 
EUR 3,6 miljardiem. 

Šiem instrumentiem tagad ir kopīgs plānošanas periods, taču tas, ka tie bija paredzēti 
atšķirīgiem jauninājumu mērķiem un mērķauditorijām, vēl joprojām ietekmē lēmumus par 
to finansējumu.  

Struktūrfondu līdzekļi lielākoties nonāk jauninājumu infrastruktūrā, un vislielāko 
finansējumu saņem zināšanu radītāji. Salīdzinoši maz saņem tā daļa, ko var saukt par 
jauninājumu pārvaldību. Šāds līdzekļu sadalījums daļēji izskaidro un gandrīz noteikti 
paildzina situāciju, kad struktūrfondu RDTI finansējums visbiežāk nonāk veiksmīgākos 
jauninājumu reģionos.  

Septītās pamatprogrammas fondā vislielākā uzmanība tiek pievērsta pētījumu izcilībai, 
tāpēc tie, kas piesakās uz septītās pamatprogrammas finansējumu, parasti ir ar 
visaugstāko izcilības potenciālu pētniecībā. Septītās pamatprogrammas fondā pirmo reizi ir 
ietverts reģionālās veiktspējas aspekts, un apvienojumā ar zināšanu reģionu iniciatīvu tas 
tagad veido 8,35 % šīs programmas finansējuma. Pieteikumi šajā izdevumu kategorijā ir 
ievērojami pārsnieguši (ierobežotos) pieejamos līdzekļus. 

Rodas jautājums par pārmērīgu koncentrēšanos uz piedāvājuma aspektu pretēji 
jauninājumiem, ko virza pieprasījums. RIS/RITTS 1994–2006 bija unikāla iniciatīva, kas 
bija vērsta uz vietējām ieinteresētajām personām un palīdzēja tām analizēt to jauninājumu 
vajadzības un iespējas. 

Jautājums par „trīskāršas spirāles” pieejas biežāku piemērošanu jauninājumiem, kas ietver 
zināšanu radīšanas centrus, zināšanu izmantošanas centrus un vietējās administrācijas 
centrus, bieži vien netiek uzdots, bet vēl retāk uz to tiek atbildēts. 

Pētījumā secināts, ka ievērojami, kaut arī nepietiekami līdzekļi ir pieejami ar dažādu 
instrumentu starpniecību. Neviens no šiem instrumentiem nebija paredzēts tieši 
reģionālajiem jauninājumiem kā tādiem, un tie koncentrējas uz atsevišķiem jauninājumu 
aspektiem, nevis jauninājumiem kā vienotu procesu. 
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Tas, protams, ir iemesls diskutēt par pārvaldības lomu jauninājumu politikā, kas ir 
4. nodaļas temats. Pārvaldībai ir būtiska loma uz zināšanām balstītā ekonomikā. Aizvien 
pieaug tendence pārvaldībā izmantot tīklus, iesaistot visas dažādās ieinteresētās puses. 

Ir novērojama saprotama tendence valstu RTDI politikas jomām koncentrēties uz zonām, 
kas jau ir veiksmīgas, it īpaši uz centrālajām pilsētu zonām. Tāpēc nelabvēlīgāki reģioni 
meklē palīdzību Eiropas iniciatīvās, lai palīdzētu tām novērst šo līdzsvara trūkumu. Tas 
pastiprina vajadzību pēc daudzlīmeņu pārvaldības tīkliem jauninājumu jomā. 
Ieinteresētajām personām ir jāstrādā kopā vietējā līmenī (horizontāli) un valsts un Eiropas 
līmenī (vertikāli). 

Jauninājumu politikai nepieciešama evolūcija no jauninājumu procesa izpratnes līdz 
politikai, kurā tiek apgūts pārvaldības modelis. Šāda pāreja nav ne homogēna, ne 
universāla, jo zināma inerce pastāv visās pārvaldības struktūrās. Patiesais līdzsvars starp 
izmaiņām jauninājumu politikā un dažu ieinteresēto pušu inerci gandrīz katrā gadījumā ir 
atšķirīgs. 

Lai reģionālā jauninājumu politika būtu veiksmīga, ir vajadzīgas organizatoriskās, 
institucionālās un finanšu iespējas, kas veicinātu un atbalstītu reģionālā uzņēmējdarbības 
sektora iekļaušanu plašākos tīklos. Lai gan šī nepieciešamība ir plaši atzīta, šādu reģionālu 
cilvēkresursu un materiālo resursu radīšanai ir pieejams maz līdzekļu, salīdzinot ar 
projektiem pieejamajiem līdzekļiem. 

Dažādo Eiropas politikas jomu un instrumentu pieejā un īstenošanā 
pārvaldības/īstenošanas/izmantošanas loma lielākoties piešķirta vietējām un reģionālajām 
ieinteresētajām personām. Efektīvas daudzlīmeņu pārvaldības RTDI sistēmas izstrādē būtu 
jāpiešķir lielāka loma vietējām ieinteresētajām personām, plānojot un nosakot daudzus no 
aspektiem. 

Kopienas iniciatīvas LEADER un EQUAL tomēr atbalstīja jaunu pārvaldības modeļu rašanos, 
it īpaši vietējo ieinteresēto personu aktīvu iesaistīšanos, un atbalstīja jauninājumus 
netehniskā, taču sabiedriskā un pārvaldības kontekstā. Iniciatīvai LEADER+ arī bija būtiska 
loma, palīdzot rasties vietējiem/teritoriāliem projektiem. 

Pieredze liecina, ka reģionālo iestāžu spējām atbalstīt un veidot operatīvos tīklus, iesaistot 
ieinteresētās personas, piemēram, vietējās izglītības iestādes un ekonomikas dalībniekus, ir 
vismaz tikpat liela loma kā attiecīgās reģionālās iestādes oficiālajam statusam. 

5. nodaļā ir mēģināts apvienot visas šīs dažādās un atšķirīgās daļas kopā relatīvi 
saskaņotā secinājumu un ieteikumu kopumā. 

Pieeja un izpratne par jauninājumiem kā dinamisku un sarežģītu procesu, kur iesaistītas to 
ieinteresētās personas un ko ietekmē to vide, ir priekšnoteikums Eiropas ekonomikas 
modernizēšanai. Tāpēc Lisabonas stratēģijai ir jāstiprina reģionālo jauninājumu loma, jo tie 
ir virzītājspēks pārmaiņām un izaugsmei uz modernāku Eiropas ekonomiku.   

Uz reģionālajām realitātēm, it īpaši to atšķirībām, ir jāraugās kā uz labvēlīgu faktoru, nevis 
attīstības šķēršļiem. Tas liecina, ka politikas veidotājiem vajadzētu izvairīties plānot un 
aizstāvēt standarta pieeju jauninājumiem, proti, kur „viens izmērs der visam”. Ir jāstiprina 
pētniecība šajā politikas jomā, lai izprastu jauninājumu vajadzības un šķēršļus dažādās 
nozaru un reģionālās vidēs. Būtu jāpiedāvā vietējām ieinteresētajām personām skaidri un 
praktiski izmantojami padomi. Var būt nepieciešams izveidot materiālus ar padomiem 
valstu valodās. 

Reģioni ir jāiesaista visā procesā. Lai gan ir noteikti nepieciešami papildu līdzekļi, 
diferencētas vietējās un reģionālās stratēģijas uzlabotu pašreizējo ieguldījumu rezultātus. 
Reģionu loma, plānojot un īstenojot šādas stratēģijas, būtu jāpastiprina. Tas ir jautājums 
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ne tik daudz par formālām kompetences jomām, bet gan drīzāk par elastīgiem līdzekļiem 
un atbalstu veiktspējas palielināšanai. 

Jauninājumiem vajadzētu būt kohēzijas politikas centrā, un tiem vajadzētu pastiprināt 
jauninājumu procesus reģionālajās vidēs. Jauninājumiem nepieciešams plašāks jomu 
spektrs — it īpaši vājākos reģionos. Jaunām politikas pieejām, kur iesaistīti attiecīgie 
dalībnieki, kas kopīgi izstrādā stratēģijas, ievieš un izvērtē tās, nepieciešams, lai Eiropas 
politika tās atbalstītu un stiprinātu, kā arī tām palīdzētu. Jauninājumu jomu spektra 
paplašināšana no tehniskā uz sabiedrisko un organizatorisko, „trīskāršās spirāles” (valsts 
iestādes–pētniecība–rūpniecība) pamata pieņemšana un pievienošanās valsts un 
starptautiskajiem dalībniekiem un sistēmām ir pieeja, kam jāvelta lielāka uzmanība. Ir 
jāpieliek sistemātiski pūliņi, lai veicinātu un atvieglotu starpreģionālo komunikāciju un 
sadarbību. Šādi pūliņi būtu veltīgi, ja tie neietvertu pietiekamus finanšu līdzekļus.  

Būtu jāatbalsta darbības, kas stiprina attīstības reģionālās kompetences jomas.  Tas varētu 
nozīmēt, ka jāparedz stimuli un līdzekļi reģionālo jauninājumu stratēģiju izstrādei. Ir 
jāpieliek pūliņi, lai samazinātu vai atvieglotu šķēršļus reģioniem un MVU, kuri gūst labumu 
no jauninājumu pieejām saskaņā ar dažādām Eiropas nozaru politikas jomām. 

Ir jāizvērtē, cik efektīvi tiek novirzīti līdzekļi īpašiem mērķiem. Īpaša uzmanība ir jāpievērš 
pasākumiem, lai uzlabotu reģionālās absorbcijas spēju, palielinot veiktspēju. Lielāka 
veiktspēja un plašāka līdzdalība, iespējams, radītu atšķirīgas pieejas dažādos reģionos. Pēc 
tam finansēšanas sistēmām būtu vajadzīga pietiekami liela elastība, lai uz šīm dažādajām 
pieejām varētu reaģēt, tostarp lielāks uzņēmējdarbības kapitāls un citi finansēšanas 
mehānismi uzņēmumiem. 

RIS/RITTS ir vienīgais Eiropas politikas instruments, kas atbalsta politikas attīstību, 
pamatojoties uz reģionālo jauninājumu sistēmu analīzi, veiktspēju un īstenošanu, tostarp 
vienota informācijas tīkla izveidi un pieredzes apmaiņu. Vajadzētu atkārtoti ieviest 
programmu ar līdzīgu jomu spektru. RIS/RITTS pieejas veiksmīgie aspekti, it īpaši 
sadarbība starp dažādu dalībvalstu reģionālajiem dalībniekiem un reģioniem, ir jāpastiprina 
visās programmas daļās. Eiropas politikas jomām ir ļoti svarīga nozīme, sniedzot 
norādījumus, nostādnes un atbalstu šādām pieejām. Pastiprinot jauninājumu politikas 
pieejas, kā RIS/RITTS, Leader un EQUAL, rodas risks likvidēt šīs „nišu pieejas”, jo bieži vien 
tās neiederas vispārējā politikā. Eiropas politikas jomām politikas veidošanas procesā ir 
jāstimulē jauninājumi.  

Lai gan Eiropas pētniecības politikai būtu jāturpina atbalstīt izcilību, lielāka uzmanība ir 
jāpievērš labākai septītās pamatprogrammas projektu iestrādāšanai reģionos, kur šos 
projektus īsteno. Iniciatīvas, kas saista septīto pamatprogrammu ar reģionālajiem 
dalībniekiem un politikas veidotājiem, ir veicinājušas daudzus interesantus projektus. Tā kā 
pieprasījums pārsniedza pieejamo finansējumu, šajā jomā ir steidzami nepieciešami lielāki 
līdzekļi. 

Dažādo ierobežojumu un trūkumu būtība, kuri konstatēti šajā pētījumā, un tajā pausto 
ieteikumu būtība attiecībā uz to likvidēšanu vai vismaz atvieglošanu ir tā, ka kopējai 
politikas pieejai ir jābūt vairāk vērstai uz reģioniem. Šā paplašinātā spektra galvenajam 
elementam ir jābūt lielākai reģionālo ieinteresēto personu līdzdalībai šo tik svarīgo politikas 
virzienu plānošanā un īstenošanā. 

Ņemot vērā to, ar cik lieliem pārbaudījumiem saskaras jauninājumi Eiropā, un ekonomiskās 
lejupslīdes dziļumu, noteikti būs nepieciešami lielāki līdzekļi. To izlietojums būtu daudz 
efektīvāks, ja gala lietotāju prasmes, ieskati un idejas tiktu ņemtas vērā lēmumu 
pieņemšanā par to, kā šos līdzekļus varētu izmantot vislabāk. 

 


