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PASKAIDROJUMS – FAKTU UN SECINĀJUMU KOPSAVILKUMS 

1. Procedūra un avoti 

 

1.1. Mērķi un ziņojuma sagatavošanas termiņš 

 

Referentei 2016. gada 24. maijā tika uzticēts uzdevums sagatavot ziņojumu par Pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” (turpmāk — pamatprogramma 

„Apvārsnis 2020”) īstenošanu. 

 

EP īstenošanas ziņojuma pieņemšanas termiņš tika pielāgots Komisijas darba grafikam 

(Komisija savu paziņojumu pieņems 2017. gada oktobrī un priekšlikumu par Devīto 

pamatprogrammu — 2018. gada pavasarī), lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā EP ieguldījums 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” starpposma novērtējuma un ieteikumu izstrādē attiecībā 

uz nākamo pētniecības pamatprogrammu. 

 

1.2. Avoti un metodes 

 

Izstrādājot šo ziņojumu, ITRE komitejas darba grupa jautājumos par pamatprogrammu 

„Apvārsnis 2020” kopš 2015. gada veica analītisko darbu — tā organizēja vairāk nekā 

18 tikšanās ar ekspertiem, ieinteresētajām personām un Komisijas pārstāvjiem un izstrādāja 

darba dokumentu par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”. EP uzrauga pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” īstenošanas pasākumus un no RTD ĢD saņem informāciju, kas sniegta 

Padomes Pētniecības darba grupai. Informācijas avots bija atbildes uz jautājumiem, uz kuriem 

Komisijai jāatbild rakstiski. 

 

Eiropas Parlamenta Izpētes dienests veica Eiropas Īstenošanas novērtējuma pētījumu un 

publicēja arī vairākus citus paziņojumus; vairākus pētījumus ir pasūtījis arī Eiropas 

Parlamenta IPOL ĢD politikas departaments. 

 

Tika organizēti divi faktu konstatēšanas braucieni — 2016. gada novembrī uz Portugāli un 

Spāniju un 2017. gada februārī uz Vāciju un Poliju, kā arī 2016. gada 29. novembrī notika 

atklāta uzklausīšana „ES pētniecības politikas nākotne: paveiktā izvērtējums un turpmākās 

ieceres”.  

 

Referente ir organizējusi tikšanās ar ieinteresētajām personām un saņēmusi no tām daudzus 

nostājas dokumentus. Vērtīgi informācijas avoti bija arī Komisijas oficiālie ziņojumi un 

paziņojumi. 

 

Paskaidrojuma 2., 3. un 4. punkts ir iekļauti pielikumā. 

5. Referentes redzējums 

 

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” ir lielākā pētniecības programma pasaulē, un tās 
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mērķis — rast risinājumu sociālajām un ekonomiskajām problēmām — ļauj sākt programmas 

izvērtēšanu, atzīstot tās panākumus un analizējot aspektus, kas jāuzlabo, lai varētu efektīvi un 

ilgtspējīgi sasniegt pamatprogrammas vērienīgos mērķus un pārvarēt īstenošanas grūtības, ko 

rada programmas sarežģītība. 

 

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” tiek īstenota saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 

mērķiem, un to jo īpaši nosaka ekonomikas krīze un Eiropas deindustrializācijas process, kurā 

liela nozīme ir inovācijai, konkurētspējas uzlabošanai, MVU dalības stiprināšanai un darbības 

izcilībai. Papildus budžeta palielinājumam aptuveni 30 % līmenī Septītajā pētniecības 

pamatprogrammā ir ieviesti vai nostiprināti tādi jauni aspekti kā triju pīlāru struktūra, 

vienkāršošana, atvērtā zinātne, jaunu mērķu ieviešana, sinerģiju meklēšana starp Eiropas 

fondiem, plašāka piemērošana, lai uzlabotu pētniecības un izstrādes rādītājus mazāk 

attīstītajos reģionos, kā arī dzimumu perspektīva. 

 

Tomēr straujās un dziļās pārmaiņas, ar kurām saskaras Eiropas sabiedrība (nacionālistu 

populisma teorija, ksenofobija, starptautiskais terorisms, nevienlīdzība, migrācijas plūsmas, 

tehnoloģiju attīstība, veselības aprūpes un sociālās aizsardzības problēmas, klimata pārmaiņas 

un dabas resursu ilgtspēja) liek meklēt jaunu paradigmu, lai rastu atbildes no sabiedrības 

viedokļa un sabiedrības interesēs, saglabājot ES raksturīgās vērtības un principus. 

 

Eiropa ir pasaules reģions, kurā augstais ekonomiskās un sociālās attīstības līmenis, tiesības, 

brīvības un labklājība apvienoti veidā, kāda nav nekur citur pasaulē, radot pievienoto vērtību, 

kas veido tās identitāti, tāpēc šīs vērtības ir jāsaglabā arī šajos jaunajos apstākļos. Pētniecība 

un izstrāde ir būtisks līdzeklis, kā to sasniegt. Zinātne ir jāizmanto, lai veidotu zināšanu 

sabiedrību, kas kalpo iedzīvotāju interesēm, proti, ilgtspējīgu un iekļaujošu sabiedrību, kurā 

zinātniskā kopiena un rūpniecība ir līdzekļi, lai sasniegtu galīgo mērķi — zinātni, ko veido 

sabiedrība un kas kalpo sabiedrībai.  

 

Šajā ziņā pamatprogramma „Apvārsnis 2020” ir atbilde uz mainīgo pasauli, un arī nākamā, 

Devītā pētniecības pamatprogramma ir jāveido, ņemot vērā šos aspektus. Tomēr ir jāstiprina 

visu ES pētniecībā un izstrādē iesaistīto dalībnieku apņemšanās. 

 

ES pētniecībā un izstrādē 2015. gadā vidēji ieguldīja 2,03 % no IKP (2014. gadā —2,04 %, 

bet 2005. gadā — 1,74 %; dažādās valstīs šis rādītājs bijis no 0,48 % līdz 3,26 %) — tas stipri 

atpaliek no 3 % mērķa, kas norādīts stratēģijā „Eiropa 2020” un kuru sasniegušas tikai Somija 

(3,2 %), Zviedrija (3,2 %), Dānija (3,1 %) un Austrija (3 %), kam cieši seko Vācija (2,9 %), 

bet kas ievērojami atpaliek no Dienvidkorejas (4,3 %), Izraēlas (4,1 %) un Japānas (3,6 %). 

 

Šie dati skaidri parāda konkurences apstākļus, kādos darbojas ES, un lielās atšķirības starp 

dalībvalstīm attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē. Tās ne vien jānovērš, lai līdz 

2020. gadam sasniegtu 3 % mērķi, bet arī jācenšas panākt vēl vairāk — spēt palielināt savu 

konkurētspēju pasaulē un tiekties uz 4 % mērķa sasniegšanu drīzā nākotnē. 

 

Lai pārvarētu atšķirības starp reģioniem, papildus budžeta palielinājumam ir jāorientējas uz 

progresīvu izglītību ieguvušu cilvēkkapitālu, tehnoloģiju infrastruktūras veidošanu un 

sadarbību starp universitātēm un uzņēmumiem. Valstīs, kurās ir vislielākais inovāciju apjoms, 

pastāv kvalitatīva un līdzsvarota pētniecības un izstrādes valsts sistēma, kurā akadēmiskās 

pētniecības nozare ir atvērta sadarbībai, kur pieejams kvalitatīvs cilvēkkapitāls un ir ieviesta 

programma pētniecības un izstrādes, un riska kapitāla finansēšanai, lai uzņēmumi varētu 
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izstrādāt jaunas tehnoloģijas. Augstā līmenī ir arī uzņēmējdarbības nozares ieguldījumi 

inovācijā, sadarbība un inovācijas tīkli starp uzņēmumiem un publisko sektoru.  

 

Tāpēc šajā saistībā ir būtiski attīstīt Eiropas Pētniecības telpu, panākt, lai visu dalībvalstu 

budžetos pētniecībai un izstrādei tiktu iedalīti 3 % no IKP, stiprināt paplašināšanu un sinerģiju 

starp Eiropas fondiem un pētniecības pamatprogrammu (vienkāršošana, noteikumu saderība, 

pētniecības un inovācijas stratēģiju saskaņošana, fondu papildināmības principa ievērošana), 

kā arī attīstīt un uzturēt tehnoloģiju infrastruktūru. Kopumā reģionu attīstības un kohēzijas 

pamatā jābūt pētniecības un izstrādes konverģencei, kas sekmētu Eiropas konkurētspēju. 

 

Finansējums inovācijai jānodrošina visos tās posmos, nevis tikai tirgum pietuvinātos 

gadījumos, turklāt jāattīsta inovāciju iekšējais tirgus, īstenojot atbilstošu tiesisko regulējumu 

un valsts politiku, lai uzņēmumi uzturētu un uzlabotu savu konkurētspēju.  

 

Par zemu nedrīkst novērtēt arī jauniešu nozīmi un revolucionāru inovāciju finansēšanu. 

Finansējums jāpiešķir ne tikai tehnoloģiskajām inovācijām — arī sociālajā jomā tiek radītas 

zināšanas, kuras var piemērot vidējā termiņā vai ilgtermiņā, taču kuras parasti netiek 

izmantotas, jo pārmērīga uzmanība tiek pievērsta tirgum un tūlītēju rezultātu sasniegšanai, 

neņemot vērā visaptverošu redzējumu. 

 

Tomēr, lai rastu atbildes uz nākotnes problēmām, zinātniskajai izcilībai un fundamentāliem 

pētījumiem jāturpina būt par galveno pētniecības pamatprogrammas prioritāti. Eiropā ir 

starptautiski atzīti izcilības centri, taču ir jāpalielina šādu ievērojamu centru un reģionu skaits. 

Ir svarīgi nodrošināt pētnieku mobilitāti, lai centrā piedāvātais atalgojums neradītu šķēršļus un 

lai tajā īstenoto projektu ietekme būtu svarīgs aspekts centra darbības plašākā izvērtēšanā, kā 

arī veicināt jaunu centru un struktūru izveidi un līdzdalību. 

 

Pētniecība un izstrāde ir jāsaprot kā strukturāls, nevis īstermiņa līdzeklis, lai risinātu 

sabiedrības problēmas. Šajā saistībā būtiskākā nozīme ir izglītībai. Ir svarīgi veidot saikni 

starp pētniecību, izstrādi un izglītību visā mācību procesā, sākot jau no agrīna posma. Ir 

jāveicina sabiedrības līdzdalība pētniecībā un tās rezultātu un pasākumu popularizēšana, 

iekļaujot zinātnes aspektus skolu mācību programmās. Šajā saistībā pētniecība un izstrāde ir 

vidēja termiņa un ilgtermiņa risinājums, kas palīdz tuvināt pētniecības programmu 

sabiedrībai, jo īpaši izglītības darbiniekiem, kuri strādā ar skolēniem pamatskolā un 

vidusskolā. Valstīs ar labākiem rezultātiem zinātnes un pētniecības jomā ir elastīgas izglītības 

sistēmas, kas sekmē radošumu, kritisko domāšanu un skolēnu aktīvu līdzdalību. Tāpēc 

Eiropas Pētniecības telpā EERA veidā ir jāiekļauj izglītības elements. 

 

Šāda izglītības sistēmu pārorientēšana, vairāk pievēršoties augsti kvalificēta cilvēkkapitāla 

veidošanai, ir būtiska, lai radītu jaunas darbvietas, ar kurām aizstāt tos nodarbinātības veidus 

rūpniecībā, kurus aizvieto tehnoloģijas.  

 

Universitātēm kā galvenajiem zināšanu avotiem joprojām ir izšķirīga nozīme, un ir 

jānodrošina apstākļi, lai mācības tajās būtu vairāk saistītas ar inovāciju. Ir jāpastiprina saikne 

starp universitātēm un rūpniecības nozari, lai uzlabotu uzņēmumu inovācijas spējas. Šajā ziņā 

būtu jāņem vērā tehnoloģiju parku starpnieka loma. 

 

Attiecībā uz publisko un privāto partnerību, ko nostiprina ar pamatprogrammu „Apvārsnis 

2020”, ir vērojami centieni sekmēt inovāciju uzlabojumus rūpniecības struktūrā un attīstīt 
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pētniecības interešu jomas. Tomēr būtu jāapsver iespēja nošķirt lielos uzņēmumus un MVU, 

kā arī analizēt, vai tiem ir līdzīgas resursu vajadzības, novērtēt to radīto ietekmi un kontrolēt, 

lai gūtās priekšrocības radītu taisnīgu sociālo ietekmi. Būtu jānoskaidro, vai, neskarot 

konkrētus projektus, kam nepieciešama apjomīga infrastruktūra, liels budžets un kas rada 

augstu pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotājiem kopumā, lielajiem uzņēmumiem būtu 

nepieciešams publiskais finansējums pētniecībai, vai arī, gluži pretēji, efektīvāks ieguldījums 

valsts politikas īstenošanā būtu inovatīva sistēma un inovāciju iekšējā tirgus attīstība. Ir 

jānodrošina resursu efektīva izmantošana un rezultātu efektivitāte. Attiecībā uz MVU 

līdzdalību referente atbalsta nostāju, ka Eiropas rūpniecības struktūras lielāko daļu veido 

MVU un tāpēc jāuzlabo to spējas pētniecības un izstrādes jomā, kā arī jāveicina to izaugsme. 

Tomēr ir arī jānodrošina tādu publisko ieguldījumu atdeve, kas nav tikai sociālie ieguvumi, 

kuri saistīti ar darbvietu radīšanu, — ir jāievieš sociālās atbildības un taisnīguma kritēriji, kas 

iedzīvotājiem ļautu piekļūt jauninājumiem, kuros ieguldījumus veic publiskais sektors. 

 

Ir jāstiprina pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” atbalstītais atvērtās zinātnes princips, jo tai ir 

potenciāls gan palielināt zināšanu apjomu, gan uzlabot ekonomiku kopumā. Tāpat atbalsta 

sniegšanā un piekļuves nodrošināšanā ir jāiesaista visas publiskās un privātās ieinteresētās 

personas, tādējādi panākot nepieciešamo līdzsvaru un atgriezenisko saiti, kas ļautu pilnvērtīgi 

izmantot zināšanu sniegto potenciālu. 

 

Sociālo problēmu risināšanā neatsverama nozīme ir sociālajām un humanitārajām zinātnēm, 

lai pētītu tādas jaunas problēmas kā terorisms, populisms, migrācijas plūsmas un 

nevienlīdzība. Tāpat šīs zinātnes ir transversāli jāatzīst pārējās zinātniskajās disciplīnās. 

 

Tomēr, lai risinātu veselības aprūpes un sociālās aizsardzības jautājumu, ir vajadzīgi plašāki 

centieni un visaptverošs redzējums. Ir vajadzīga skaidra reakcija uz demogrāfiskajām 

pārmaiņām un arvien plašāku hronisku slimību izplatību, kā arī pasākumi augstas precizitātes 

medicīnas jomā un tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanā, lai veselības aprūpes un sociālās 

aizsardzības sistēmas būtu ilgtspējīgas. Sabiedrības veselība, profilakse, vides veselība, 

tehnoloģijas, digitalizācija un saikne starp veselības un sociālajiem aspektiem ir jāietver 

vispārējā sistēmā, kas ļautu rast efektīvu, iedarbīgu un visaptverošu risinājumu saistībā ar 

Eiropas labklājības sistēmas reformām. 

 

Svarīgs uzdevums ir zināšanu iegūšana un cīņa pret vēzi, stiprinot programmas šajā jomā un 

vienlaikus ieviešot stingru un pārdomātu stratēģiju cīņai pret mikroorganismu rezistenci. 

Pētniecības un izstrādes jomā ir nepieciešams atbilstošs finansējums, labvēlīgs regulējums un 

Eiropas resursu koordinācija. 

 

Visbeidzot, ir jāstiprina pētniecība un inovācija lauksaimniecības nozarē, kuras dalībnieki 

saskaras ar pārpalikuma, konkurētspējas un sociālās un vides ilgtspējas problēmām, kā arī 

jāizstrādā atbilstoša sistēma inovāciju izstrādei un pielietošanai mazajos un vidējos 

uzņēmumos, kuriem nākas konkurēt ar ārvalstu starptautiskajām korporācijām. 

 

Lielāki centieni vajadzīgi dzimumu līdztiesības jomā. Izņemot konsultāciju pakalpojumu 

nozari, visās pārējās nozarēs sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs nesasniedz minimālo 

attiecību, kas ir 40 %. Vēl zemāks ir sieviešu īpatsvars ekspertu grupās un lielo projektu 

vadības vai koordinācijas struktūrās. Sieviešu līdzdalība dažādu sociālo uzdevumu risināšanā 

vai rūpniecības pīlārā neatbilst sieviešu karjeras rādītāju uzlabojumiem ar tehnoloģijām 

saistītās jomās. Kopumā dzimumu perspektīva ir jāpiemēro transversāli, jo īpaši attiecībā uz 
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projektu izstrādi, pētnieku grupu sastāvu un rezultātu novērtēšanas datu dalījumu, jo dzimumu 

līdztiesība ir nepieciešams priekšnosacījums vienlīdzīgākas un daudzpusīgākas sabiedrības 

veidošanai, iekļaujot plašākas zināšanas, citus skatupunktus un vajadzības. 

 

Attiecībā uz starptautisko sadarbību skaitļi liecina, ka aktivitāte šajā jomā ir samazinājusies, 

salīdzinot ar Septīto pētniecības pamatprogrammu, un tas ir jālabo. Vairāku nesenu sociālo 

problēmu risināšanā būtiska nozīme varētu būt zinātnes diplomātijai. Ir jāatzīst tādas 

iniciatīvas kā PRIMA, kas, meklējot atbildes uz tādiem izaicinājumiem kā pārtikas 

nodrošinājums vai ūdens resursu pietiekamība, var netiešā veidā sekmēt imigrācijas problēmu 

risināšanu, uzlabojot sadarbību starp valstīm un reģioniem un veicinot to attīstību. 

 

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” starpposma pārskatīšana ļauj izdarīt secinājumus un 

sniegt ieteikumus attiecībā uz gaidāmo Devīto pētniecības pamatprogrammu, no kuriem 

būtiski ņemt vērā tādus aspektus kā zinātnes aprindu un projektu nepārtrauktība, paredzamība 

un stabilitāte. Papildus grozījumiem, kas jāievieš, lai reaģētu uz jaunajiem izaicinājumiem, ir 

jāstiprina pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” struktūra un pamats, to īstenojot pārredzamāk, 

skaidrāk un vienkāršāk. Ir jānovērš tās sadrumstalotība, jāuzlabo novērtēšana un atgriezeniskā 

saite ar pētniekiem, kā arī turpmāka uzraudzība un publisko resursu ietekmes novērtēšana. 

 

Devītajā pētniecības pamatprogrammā ir jāgarantē pietiekami resursi un jānovērš iespējami 

budžeta samazinājumi visā tās īstenošanas gaitā. Devītā pētniecības pamatprogramma ir 

jāstiprina kā vērienīga pētniecības un izstrādes programma, tāpēc tai sākotnēji jānodrošina 

EUR 100 miljardus liels budžets. 

 

Kopumā zināšanas var sekmēt un tām jāsekmē sabiedrības labklājības uzlabošana un Eiropas 

konkurētspēja pasaulē, lai programmu „Apvārsnis 2020” varētu atzīt par izdevušos un varētu 

stiprināt Devīto pētniecības pamatprogrammu. 
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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās 

starpposma novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai 

(2016/2147(INI)) 

Eiropas Parlaments,  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 

2020” (2014.–2020. gads)1, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (Euratom) Nr. 1314/2013 par 

Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2014.–

2018. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 

2020”2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas „Apvārsnis 

2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus3, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 3. decembra Lēmumu, ar ko izveido īpašo programmu, 

ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 

„Apvārsnis 2020”, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu 

(ES) Nr. 1292/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un 

tehnoloģiju institūta izveidi4, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Lēmumu 

Nr. 1312/2013/ES par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko 

inovāciju programmu: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā5, 

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulas (ES) Nr. 557/2014, (ES) 

Nr. 558/2014, (ES) Nr. 559/2014, (ES) Nr. 560/2014 un (ES) Nr. 561/20146 un 

Padomes 2014. gada 16. jūnija Regulas (ES) Nr. 642/20147 un (ES) Nr. 721/20148, ar 

ko izveido kopuzņēmumus saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Lēmumus 

Nr. 553/2014/ES, Nr. 554/2014/ES, Nr. 555/2014/ES un Nr. 556/2014/ES, ar ko izveido 

185. pantā paredzētās publiskā un privātā sektora partnerības, ko finansē saskaņā ar 

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp. 
2 OV L 347, 20.12.2013., 948. lpp. 
3 OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp. 
4 OV L 347, 20.12.2013., 174. lpp. 
5 OV L 347, 20.12.2013., 892. lpp. 
6 OV L 169, 7.6.2014., 54.–178. lpp. 
7 OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp. 
8 OV L 192, 1.7.2014., 1. lpp 
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pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”1, 

– ņemot vērā Augsta līmeņa grupas jautājumos par ES pētniecības un inovācijas 

programmu ietekmes maksimālu palielināšanu 2017. gada 3. februāra jautājumu 

dokumentus2, 

– ņemot vērā Komisijas 2014. un 2015. gada uzraudzības ziņojumus par 

pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Eiropas 

Pētniecības telpa — laiks to īstenot un sekot līdzi panāktajam” (COM(2017)0035), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas 

Aizsardzības rīcības plāns” (COM(2016)0950), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Stratēģijas starptautiskajai sadarbībai 

pētniecības un inovācijas jomā īstenošana” (COM(2016)0657), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: 

konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā” (COM(2016)0178) 

un pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu (SWD(2016)0106), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Par atbildi uz ziņojumu, ko izstrādājusi 

Septītās pamatprogrammas ex post novērtējuma augsta līmeņa ekspertu grupa” 

(COM(2016)0005), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Gada ziņojums 

par Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju izstrādes pasākumiem 2014. gadā” 

(COM(2015)0401), 

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2014. un 2015. gada ziņojumus „Sociālo zinātņu un 

humanitāro zinātņu integrēšana pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”:  dalībnieki, 

budžets un disciplīnas”, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Labāks regulējums uz inovāciju 

vērstiem ieguldījumiem ES līmenī” (SWD(2015)0298), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Eiropas 

Pētniecības telpa — 2014. gada progresa ziņojums” (COM(2014)0575),  

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Pētniecība un inovācija kā jaunas 

izaugsmes avoti” (COM(2014)0339), 

                                                 
1 OV L 169, 7.6.2014., 1.–53. lpp. 
2 http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf
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– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Otrais operatīvais ziņojums par 

izglītību un apmācību kodolenerģētikas jomā Eiropas Savienībā” (SWD(2014)0299), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „NJT pamatiniciatīvas — jauna 

partnerības pieeja, lai risinātu vērienīgus uzdevumus zinātnes jomā un veicinātu 

inovācijas Eiropā” (SWD(2014)0283), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kopīgo tehnoloģiju ierosmju „Clean 

Sky”, „Kurināmā elementi un ūdeņradis” un „Novatorisku zāļu ierosme” kopuzņēmumu 

otrais starpposma novērtējums” (COM(2014)0252), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par kopīgo 

tehnoloģiju ierosmju (KTI) un publiskā un privātā sektora partnerību nozīmi un ietekmi 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanā, lai panāktu ilgtspējīgas pārmaiņas 

rūpniecībā (CCMI/142), 

– ņemot vērā 2017. gada 16. februāra rezolūciju par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu1, 

– ņemot vērā 2017. gada 14. marta rezolūciju par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības 

jomā2, 

– ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par inovāciju sinerģiju — Eiropas strukturālie 

un investīciju fondi, pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un citi Eiropas inovāciju fondi 

un ES programmas3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. septembra rezolūciju par kohēzijas 

politiku un pētniecības un inovācijas stratēģijām pārdomātai specializācijai (RIS3)4, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, kā arī 1. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 

3. pielikumu Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmumā par 

procedūru patstāvīgo ziņojumu sagatavošanas atļaujas piešķiršanai, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta 

komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 

komitejas atzinumus (A8-0209/2017), 

A. tā kā pamatprogramma „Apvārsnis 2020” ir ES vērienīgākā centralizēti pārvaldītā 

pētniecības un inovācijas programma un pasaulē vērienīgākā pētniecības un inovācijas 

programma, ko finansē no publiskajiem līdzekļiem; 

B. tā kā sarunās par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un pašreizējo daudzgadu finanšu 

shēmu (DFS) Parlaments pieprasīja EUR 100 miljardus, nevis EUR 77 miljardus, par ko 

bija sākotnēji panākta vienošanās; tā kā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžets 

šķiet ļoti ierobežots, lai pilnībā izpētītu izcilības potenciālu un pienācīgi reaģētu uz 

sabiedrības problēmām, ar ko saskaras Eiropas un pasaules sabiedrība; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0052. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0075. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0311. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0320. 
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C. tā kā Augsta līmeņa grupas pētniecības un inovācijas programmu ietekmes 

palielināšanas jautājumos ziņojums un starpposma novērtējums, kas paredzēts 

2017. gada 3. ceturksnī, veidos pamatu Devītās pamatprogrammas struktūrai un 

saturam, un priekšlikums par to tiks publicēts 2018. gada pirmajā pusē; 

D. tā kā ekonomikas un finanšu krīze bija noteicošais faktors, izstrādājot pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020”; tā kā jaunas problēmas, jaunas politiskās un sociāli ekonomiskās 

paradigmas un ieilgušās globālās tendences, ļoti iespējams, noteiks, kāda būs nākamā 

pamatprogramma; 

E. tā kā pamatprogrammas pamatā jābūt Eiropas vērtībām, zinātnes neatkarībai, atvērtībai, 

daudzveidībai, augstiem Eiropas ētiskajiem standartiem, sociālajai kohēzijai un 

iedzīvotāju vienlīdzīgai piekļuvei risinājumiem un atbildēm, ko tā sniedz; 

F. tā kā ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ir svarīgi Eiropas ekonomikas un sociālajai 

attīstībai un konkurētspējai pasaules līmenī; tā kā zinātnes izcilības nozīme jauninājumu 

un ilgtermiņa konkurētspējas priekšrocību veicināšanā ir jāatspoguļo Devītās 

pamatprogrammas finansējumā; 

 

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” struktūra, filozofija un īstenošana 

 

1. uzskata, ka vairāk nekā trīs gadus pēc pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas 

uzsākšanas ir pienācis laiks, lai Parlaments izstrādātu savu nostāju par tās starpposma 

novērtējumu un redzējumu attiecībā uz jauno Devīto pamatprogrammu; 

2. atgādina, ka pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” mērķis ir veicināt tādas sabiedrības 

un ekonomikas izveidi, kas balstīta uz zināšanām un inovāciju, un stiprināt zinātnisko 

un tehnoloģisko bāzi un visbeidzot Eiropas konkurētspēju, piesaistot papildu gan 

publisko, gan privāto finansējumu pētniecībai un attīstībai un palīdzot sasniegt mērķi — 

līdz 2020. gadam pētniecībai un attīstībai novirzīt 3 % no IKP; pauž nožēlu par to, ka 

2015. gadā ES pētniecībā un attīstībā ieguldīja tikai 2,03 % no IKP, — atsevišķi rādītāji 

dažādām valstīm ir no 0,46 % līdz 3,26 %1, toties galvenie konkurenti pasaulē 

pētniecības un attīstības izdevumu ziņā apsteidz ES; 

3. atgādina, ka Eiropas Pētniecības telpas (EPT) tiešie konkurenti ir pasaules pētniecības 

reģioni, kuriem ir visaugstākie rādītāji, un ka tālab EPT stiprināšana ir Eiropas kopīgs 

pienākums; mudina attiecīgās dalībvalstis sniegt pienācīgu ieguldījumu, lai sasniegtu 

ES mērķi — pētniecībai un attīstībai novirzīt 3 % no IKP; norāda, ka kopējais 

palielinājums 3 % apmērā Eiropas pētniecībai un inovācijai gadā papildus nodrošinātu 

vairāk nekā EUR 100 miljardus; 

4. uzsver, ka Septītās pamatprogrammas novērtējums un pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” uzraudzība norāda uz to, ka ES pētniecības un inovācijas 

pamatprogramma ir sekmīga un neapšaubāmi rada ES pievienoto vērtību2; atzīst, ka 

                                                 
1 EPRS 2017. gada februāra pētījums „ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma „Apvārsnis 2020”. Eiropas 

Īstenošanas novērtējums”. 
2 Saņemts vairāk nekā 130 000 priekšlikumu, parakstīts 9000 dotāciju līgumu, īstenota līdzdalība 

50 000 projektu un piešķirti EUR 15,9 miljardi ES finansējuma. 
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joprojām pastāv iespējas uzlabot pamatprogrammu un turpmākās programmas; 

5. uzskata, ka tās sekmīgu īstenošanu nodrošina daudznozaru un uz sadarbību vērsta 

struktūra, kā arī prasības attiecībā uz izcilību un ietekmi; 

6. apzinās, ka pamatprogrammas mērķis ir stimulēt rūpniecības nozares pārstāvju dalību, 

lai palielinātu rūpniecības nozares ieguldījumus pētniecībā un attīstībā1; norāda, ka 

rūpniecības nozares, tostarp MVU, dalība ir ievērojami plašāka nekā Septītajā 

pamatprogrammā; tomēr atgādina, ka rūpniecība kopumā nav pietiekami palielinājusi 

savu pētniecības un attīstības izdevumu daļu, par ko tika panākta vienošanās Barselonas 

Eiropadomes secinājumos2a; prasa Komisijai izvērtēt finansējuma Eiropas pievienoto 

vērtību un nozīmi sabiedrībai attiecībā uz rūpniecības virzītiem instrumentiem, 

piemēram, kopīgām tehnoloģiju ierosmēm (KTI)3, kā arī visu kopīgo ierosmju 

saskaņotību, atvērtību un pārredzamību4; 

7. norāda, ka par programmas budžetu, pārvaldību un īstenošanu ir atbildīgas vairāk nekā 

20 dažādas ES struktūras; jautā, vai tādējādi netiek īstenoti pārmērīgi koordinēšanas 

centieni, sarežģītas administratīvās procedūras un nenotiek dublēšanās; aicina Komisiju 

rīkoties, lai panāktu racionalizāciju un vienkāršošanu; 

8. norāda, ka 2. un 3. pīlārs galvenokārt ir vērsts uz augstākiem tehnoloģiju gatavības 

līmeņiem (TGL), tādējādi, iespējams, ierobežojot tādu novatorisku inovāciju apguvi 

nākotnē, kuras ietver vēl neīstenotie pētniecības projekti ar zemākiem TGL; prasa 

panākt līdzsvaru starp TGL, lai veicinātu visu vērtības ķēdi; uzskata, ka TGL var izslēgt 

inovāciju veidus, kas nav saistīti ar tehnoloģijām un ko rada fundamentālos vai lietišķos 

pētījumos, jo īpaši sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu jomā; 

9. aicina Komisiju piedāvāt mazo, vidējo un lielo projektu līdzsvarotu kopumu; norāda, ka 

ir palielinājies vidējais finansējums projektiem pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un 

ka lielāki projekti sastopas ar lielākām grūtībām attiecībā uz priekšlikuma sagatavošanu 

un projektu pārvaldību, kas dod priekšrocības dalībniekiem ar lielāku pieredzi ar 

pamatprogrammām, rada šķēršļus jaunpienācējiem un koncentrē finansējumu nelielā 

skaitā iestāžu; 

 

Budžets 

 

10. uzsver, ka pašreizējais satraucoši zemais sekmības līmenis, kas nepārsniedz 14 %5, ir 

negatīva tendence salīdzinājumā ar Septīto pamatprogrammu; uzsver, ka pārmērīgi liela 

skaita priekšlikumu iesniegšana padara finansējumu nepieejamu lielam skaitam ļoti 

                                                 
1 Divas trešdaļas no pētniecībai un attīstībai piešķirtajiem 3 % no IKP būtu jānodrošina rūpniecības nozarei. 

Skatīt Eurostat datus par privātajiem izdevumiem pētniecībai un attīstībai: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1 
2 http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf 
3 Kopumā 7 KTI ir piešķirti vairāk nekā EUR 7 miljardi no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansējuma, 

aptuveni 10 % no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta un vairāk nekā 13 % no faktiski pieejamā 

finansējuma uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (aptuveni 

EUR 8 miljardi gadā 7 gadu laikposmā). 
4 Skatīt Padomes 2015. gada 29. maija sanāksmes secinājumus. 
5 EPRS 2017. gada februāra pētījums „ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma „Apvārsnis 2020”. Eiropas 

Īstenošanas novērtējums”. 
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augstas kvalitātes projektu, un pauž nožēlu par to, ka Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonda (ESIF) samazinājumi ir padziļinājuši šo problēmu; aicina Komisiju pārtraukt 

samazinājumus pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžetā; 

11. uzsver budžeta spiedienu, ar ko saskaras Savienības pētniecības un inovāciju 

pamatprogrammas; pauž nožēlu par negatīvajām sekām, ko ES budžeta maksājumu 

krīze atstājusi uz programmas īstenošanu pašreizējās DFS pirmo gadu laikā; cita starpā 

norāda uz mākslīgu kavējumu, kas aptver uzaicinājumus EUR 1 miljarda apmērā 2014. 

gadā, un ievērojamo priekšfinansējuma līmeņa samazinājumu jaunajām programmām; 

šajā sakarībā uzsver, ka saskaņā ar DFS regulas 15. pantu 2014.–2015. gadā uz 

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” tika pārnesti līdzekļi; uzsver, ka šie pārnestie 

līdzekļi tika pilnībā apgūti, apliecinot spēcīgu sniegumu un spēju apgūt pat vēl vairāk 

līdzekļu; uzsver, ka šī līdzekļu pārnešana nemaina kopējo programmu finansējumu, kas 

nozīmē attiecīgi mazāku apropriāciju apjomu DFS otrajā pusē; aicina abas budžeta 

lēmējiestādes un Komisiju nodrošināt atbilstošu maksājumu apropriāciju līmeni 

turpmākajos gados un darīt visu iespējamo, lai nepieļautu jaunu maksājumu krīzi 

pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas pēdējos gados;  

12. uzsver, ka programma “Apvārsnis 2020” ir galvenokārt balstīta uz dotācijām un jo īpaši 

vērsta uz fundamentālas un uz sadarbību balstītas pētniecības finansēšanu; uzstāj, ka 

ieguldījumi pētniecībā var būt ļoti riskanti ieguldītājiem un ka ir jāfinansē pētniecība, 

izmantojot dotācijas; šajā sakarībā uzsver, ka jebkurā gadījumā daudzām publiskajām 

iestādēm bieži vien ir juridiski liegts uzņemties aizdevumus; pauž nožēlu par tendenci 

dažos gadījumos atteikties no dotācijām un izmantot aizdevumus; atzīst, ka augstam 

TGL, kas ir tuvs komerciālai darbībai, vajadzētu būt pieejamiem finanšu instrumentiem, 

izmantojot InnovFin finanšu instrumentus un ārpus pamatprogrammas (piemēram, EIB, 

EIF shēmas); 

13. uzsver, ka vairākas dalībvalstis nepilda savas valsts līmenī uzņemtās saistības attiecībā 

uz ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā; uzsver, ka 3 % no IKP mērķis ir jāsasniedz un 

pauž cerību, ka šo mērķi ir iespējams palielināt līdz lielāko ES konkurentu pasaulē 

līmenim cik drīz vien iespējams; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis virzīt valsts 

stratēģijas tā, lai sasniegtu šo mērķi, un prasa paredzēt struktūrfondu daļu pētniecības un 

attīstības darbībām un programmām, jo īpaši ieguldījumiem resursu palielināšanā un 

pētniecības infrastruktūras un algu jomā, kā arī atbalstīt pamatprogrammas 

priekšlikumu sagatavošanas un projektu pārvaldības darbības; 

Vērtēšana 

 

14. apstiprina, ka “izcilībai” būtu jāpaliek visbūtiskākajam vērtēšanas kritērijam visos trijos 

pamatprogrammas pīlāros, ņemot pašreizējos “ietekmes” un “īstenošanas kvalitātes un 

efektivitātes” kritērijus, kas varētu palīdzēt norādīt uz projekta pievienoto vērtību ES; 

tāpēc aicina Komisiju izpētīt veidus, kā ņemt vērā “ietekmes” un “īstenošanas kvalitātes 

un efektivitātes” kritērijus: nepietiekami pārstāvēto ES reģionu līdzdalības trūkumu, 

nepietiekami pārstāvēto zinātnes nozaru, piemēram, sociālo zinātņu un humanitāro 

zinātņu, iekļaušanu un infrastruktūras, ko finansē no Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem (ESI fondi), izmantošanu, kas šķiet būtiski, lai sekmīgi īstenotu 

Eiropas Pētniecības telpu un nodrošinātu sinerģijas starp pamatprogrammu un ESIF; 
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15. aicina vērtētājus labāk un pārredzamāk veikt izvērtējumu un kvalitātes pārbaudi; uzsver 

vajadzību uzlabot atgriezenisko saiti ar dalībniekiem visā izvērtēšanas procesā un prasa 

ņemt vērā neveiksmīgo pieteikumu iesniedzēju sūdzības par to, ka vērtēšanas 

kopsavilkuma ziņojumi (ERS) nav pietiekami izvērsti un ka tajos trūkst skaidrības par 

to, kas būtu darāms citādi, lai pieteikums būtu veiksmīgs; tādēļ aicina Komisiju līdz ar 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēt sīki izstrādātus vērtēšanas kritērijus, lai 

sniegtu dalībniekiem detalizētākus un informatīvākus ERS, un organizēt uzaicinājumus 

iesniegt priekšlikumus tā, lai nepieļautu pārmērīgi liela skaita priekšlikumu iesniegšanu, 

kas negatīvi ietekmē pētnieku motivāciju un programmas reputāciju; 

16. aicina Komisiju sniegt plašāku “ietekmes” definīciju, ņemot vērā gan ekonomiskās, gan 

sociālās sekas; uzsver, ka pamata pētniecības projektu ietekmes novērtēšanai arī 

turpmāk jābūt elastīgai; aicina Komisiju saglabāt līdzsvaru starp augšupējiem un 

lejupējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kā arī analizēt, kura novērtējuma 

procedūra (viena vai divu posmu) ir lietderīgāka, lai izvairītos no pārmērīgi liela skaita 

priekšlikumu iesniegšanas, un veikt kvalitatīvus pētījumus; 

17. prasa Komisijai, ņemot vērā ietekmi uz ilgtspēju, izvērtēt, cik lielā mērā būtu lietderīgi 

lielāku uzmanību pievērst konkrētiem tematiem; 

18. aicina Komisiju padarīt pieejamāku dalībnieku portālu, kā arī paplašināt valstu 

kontaktpunktu tīklu un piešķirt tam vairāk līdzekļu, lai īpaši mikrouzņēmumiem un 

mazajiem uzņēmumiem nodrošinātu efektīvu pakalpojumu projektu priekšlikumu 

iesniegšanas un izvērtēšanas laikā; 

19. uzskata, ka Eiropas Pētniecības padomei būtu jāiesaistās projektos, kas veicina 

sadarbību Eiropā, jo īpaši jāiesaista reģioni un iestādes ar zemākām spējām, lai ES 

pētniecības un inovācijas politiku un zinātību izplatītu visā ES teritorijā; 

 

Transversāli jautājumi 

 

20. norāda, ka ieinteresētās personas kopumā ļoti atzinīgi vērtē pamatprogrammas 

„Apvārsnis 20202” struktūru, jo īpaši uz sabiedrības problēmu risināšanu vērsto pieeju; 

aicina Komisiju turpināt atbalstīt uz sabiedrības problēmu risināšanu vērstu pieeju un 

uzsver, cik būtiska nozīme ir augstskolu, pētniecības organizāciju, rūpniecības nozares 

(īpaši MVU) un citu dalībnieku kopīgiem pētījumiem; aicina Komisiju apsvērt iespēju 

novērtēt sabiedrības problēmu risināšanas atbilstību un to atsevišķos budžetus, 

pamatojoties uz pašreizējo ekonomisko, sociālo un politisko kontekstu 

pamatprogrammas īstenošanas laikā un ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu; 

21. atzīst Komisijas centienus vienkāršot pārvaldību un saīsināt laikposmu no uzaicinājuma 

publicēšanas līdz dotācijas piešķiršanai; aicina Komisiju turpināt centienus samazināt 

birokrātiju un vienkāršot pārvaldību; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ieviest 

vienreizēju maksājumu, lai vienkāršotu pārvaldību un revīzijas; 

22. prasa Komisijai novērtēt, vai pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” jaunieviestie, 

vienkāršotie finansēšanas modeļi, kā paredzēts, ir palielinājuši rūpniecības nozares 

līdzdalību; aicina šajā ziņā izvērtēt finansēšanas modeļa efektivitāti; 
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23. prasa Komisijai izvērtēt, cik lielā mērā valsts vai īpašu norēķinu sistēmu izmantošana 

noteikumos, kas reglamentē līdzdalību sistēmā, paredzētās  sistēmas vietā, varētu 

samazināt Eiropas finansēto projektu izvērtēšanas procesu un tādējādi samazināt kļūdu 

daudzumu; šajā sakarībā aicina veidot ciešāku sadarbību ar Eiropas Revīzijas palātu un 

veikt vienotu revīziju; 

24. norāda, ka fondu sinerģijai ir izšķiroša nozīme, lai palielinātu ieguldījumu efektivitāti; 

uzsver, ka RIS3 ir būtisks instruments, lai veicinātu sinerģiju, izstrādājot valsts un 

reģionālā līmeņa satvaru ieguldījumiem pētniecībā, attīstībā un inovācijā, un šajā nolūkā 

tas būtu jāatbalsta un jāstiprina; pauž nožēlu par to, ka pastāv būtiski šķēršļi sinerģijas 

pilnīgai īstenošanai1; tādēļ cenšas panākt, lai tiktu saskaņoti noteikumi un procedūras 

attiecībā uz pētniecības, attīstības un inovācijas projektiem, ko finansē no ESI fondiem 

un pamatprogrammas līdzekļiem, un norāda, ka izcilības zīmoga sistēmas efektīva 

izmantošana būs iespējama tikai tad, ja tiks izpildīti iepriekš minētie nosacījumi; prasa 

Komisijai daļu no ESI fondiem paredzēt RIS3 sinerģijai ar pamatprogrammu 

„Apvārsnis 2020”; aicina Komisiju pārskatīt valsts atbalsta noteikumus un atļaut 

struktūrfondu projektus pētniecības un attīstības jomā pamatot ar pamatprogrammas 

noteikumiem, vienlaikus garantējot to pārredzamību; aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt pareizu papildināmības principa piemērošanu, kas praksē nozīmē to, ka 

iemaksas no Eiropas fondiem nedrīkst aizstāt valsts vai līdzvērtīgus izdevumus, ko veic 

dalībvalsts reģionos, uz kuriem šis princips attiecas; 

25. norāda, ka veiksmīgai EPT īstenošanai ir vajadzīga pilnīga pētniecības, attīstības un 

inovācijas potenciāla izmantošana visās dalībvalstīs; atzīst problēmu saistībā ar 

līdzdalības atšķirībām programmā “Apvārsnis 2020” un uzskata, ka šī problēma ir 

jārisina gan ES, gan valstu līmenī, tostarp ar ESIF starpniecību; aicina Komisiju un 

dalībvalstis pielāgot esošos rīkus vai pieņemt jaunus pasākumus, lai mazinātu šīs 

atšķirības, piemēram, ar tīklošanas rīku izveidi pētniekiem; atzinīgi vērtē izcilības 

izplatīšanas un dalības paplašināšanas politiku; aicina Komisiju izvērtēt, vai trīs 

paplašināšanas instrumenti ir sasnieguši savus konkrētos mērķus: nodrošināt 

pietiekamus budžeta līdzekļus un līdzsvarotu instrumentu kopumu, kas palīdz novērst 

atšķirības ES pētniecības un inovācijas jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 

skaidrus noteikumus, kas ļautu pilnībā īstenot izcilības zīmoga sistēmu un izpētīt 

finansēšanas sinerģijas; aicina Komisiju izveidot mehānismus, kas ļautu ietvert 

pamatprogrammā pētniecības infrastruktūras projektus, kas finansēti no ESIF; prasa 

pārskatīt rādītājus, ko izmanto, lai noteiktu „nepietiekami pārstāvētās” valstis un 

reģionus, un regulāri pārbaudīt minēto valstu un reģionu sarakstu pamatprogrammas 

īstenošanas laikā; 

26. norāda, ka Komisijas gada ziņojumos par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 

īstenošanu 2014. un 2015. gadā konstatēts, ka ES-15 dalībvalstis saņēmušas 88,6 % no 

finansējuma, savukārt ES-13 dalībvalstīm tie bija tikai 4,5 % no finansējuma, tādējādi 

tas ir mazāk par asociācijas valstīm piešķirto finansējumu (6,4 %); 

27. atzinīgi vērtē centienus uzlabot saikni starp Eiropas Pētniecības telpu un Eiropas 

augstākās izglītības telpu, lai atvieglotu nākamās pētnieku paaudzes apmācības iespējas; 

                                                 
1 Vērienīga pētniecības infrastruktūra atbilst ERAF tvērumam un mērķiem, taču ERAF finansējumu, ko piešķir 

valsts līmenī, nevar izmantot, lai to līdzfinansētu; būvniecības izmaksas, kas saistītas ar jaunu pētniecības 

infrastruktūru, ir attiecināmas izmaksas saskaņā ar ERAF, taču darbības un personāla izmaksas tādas nav. 
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atzīst, ka ir svarīgi integrēt zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas 

(STEM) un pētniecības un uzņēmējdarbības prasmes dalībvalstu izglītības sistēmās 

agrīnā posmā, lai rosinātu jauniešus attīstīt šīs prasmes, jo pētniecības un attīstības 

jautājums būtu jārisina strukturāli, nevis cikliski vai īslaicīgi; aicina dalībvalstis un 

Komisiju uzlabot jauno pētnieku nodarbinātības stabilitāti un pievilcību; 

28. uzsver, ka ir svarīga ciešāka sadarbība starp rūpniecības nozarēm un universitāšu un 

zinātnisko iestāžu sistēmām, lai universitātēs un zinātniskajos centros veicinātu 

specializētu struktūru izveidi nolūkā stiprināt saikni ar ražošanas nozari; 

29. uzsver, ka starptautiskā sadarbība ir svarīgs Eiropas pētniecības jomas stiprināšanas 

līdzeklis; apstiprina, ka starptautiskās līdzdalības līmenis ir pazeminājies no 5 % 

Septītās pamatprogrammas īstenošanas laikā līdz 2,8 % pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā; atgādina, ka pamatprogrammai būtu jāpalīdz 

nodrošināt, ka Eiropa saglabā galvenā globālo norišu dalībnieka statusu, apzinoties arī 

zinātnes diplomātijas nozīmi; aicina Komisiju pārskatīt pamatprogrammu attiecībā uz 

starptautisko sadarbību un izstrādāt konkrētus tūlītējus pasākumus un ilgtermiņa 

stratēģisku redzējumu un struktūru, lai sasniegtu šo mērķi; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 

tādas iniciatīvas kā BONUS un PRIMA; 

30. uzsver, ka ir jāstiprina sadarbība Devītās pamatprogrammas ietvaros un  jāizplata 

zinātnes diplomātija; 

31. atgādina, ka sociālo un humanitāro zinātņu integrācija nozīmē sociālo un humanitāro 

zinātņu pētījumus starpnozaru projektos, nevis ex post papildinājumu citādi 

tehnoloģiskiem projektiem, un ka aktuālākajām problēmām, ar kurām saskaras ES, 

vajadzīgi metodiski pētījumi, kas konceptuāli lielākā mērā vērsti uz sociālajām un 

humanitārajām zinātnēm; norāda, ka sociālās un humanitārās zinātnes ir nepietiekami 

pārstāvētas pašreizējā pamatprogrammā; aicina Komisiju stiprināt sociālo un 

humanitāro zinātņu pētnieku iespējas piedalīties starpdisciplināros pamatprogrammas 

projektos un nodrošināt pietiekamu finansējumu sociālo un humanitāro zinātņu 

tematiem; 

32. uzsver līdzsvarotas pētniecības un inovācijas nozīmi pamatprogrammā 

„Apvārsnis 2020” un prasa īstenot līdzīgu pieeju nākamajā pamatprogrammā; atzinīgi 

vērtē EIC1 izveidi, taču uzstāj, ka tam nevajadzētu atkal novest pie tā, ka pētniecība tiek 

nošķirta no inovācijas vai finansējums tiek vēl vairāk sadrumstalots; uzsver, ka 

pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” nav pietiekami vērsta uzmanība uz tā dēvētās 

„nāves ielejas” pārvarēšanu , kas ir galvenais šķērslis, lai no prototipiem uzsāktu 

masveida ražošanu; 

33. aicina Komisiju precizēt EIC mērķus, instrumentus un funkcijas un uzsver, ka ir 

jāizvērtē EIC izmēģinājuma projekta rezultāti; aicina Komisiju nākt klajā ar līdzsvarotu 

instrumentu apvienojumu EIC portfelim; uzsver, ka EIC nekādā gadījumā nevajadzētu 

aizstāt otro pīlāru un ka otro pīlāru nevajadzētu padarīt par instrumentu atsevišķu 

pasākumu atbalstam, — tam arī turpmāk jābūt vērstam uz kopīgu pētniecību; uzsver, ka 

jāsaglabā un jāstiprina MVU instruments un programma „Ātrais ceļš uz inovāciju”; 

                                                 
1 Komisijas paziņojums „Eiropas topošie līderi.  Jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalsta iniciatīva” 

(COM(2016)0733). 
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aicina Komisiju izstrādāt mehānismus nolūkā iesaistīt MVU lielākos Devītās 

pamatprogrammas starpdisciplīnu projektos, lai tie varētu pilnībā izmantot savu 

potenciālu; aicina Komisiju saglabāt ZIK pašreizējā EIT struktūrā, uzsverot, cik svarīga 

ir pārredzamība un plaša ieinteresēto personu iesaiste, un analizēt to, kā EIT un ZIK var 

mijiedarboties ar EIC; aicina Komisiju izstrādāt regulējumu privāta riska kapitāla 

ieguldījumiem sadarbībā ar EIC, lai tādējādi veicinātu riska kapitāla ieguldījumus 

Eiropā; 

34. atzinīgi vērtē iniciatīvas, kuras tuvina privāto un publisko sektoru, lai veicinātu 

pētniecību un inovāciju; uzsver, ka ir jāpalielina ES vadošā loma, piešķirot prioritāti 

publiskās pētniecības vajadzībām un pietiekamai pārredzamībai, izsekojamībai un 

taisnīgai atdeves sabiedrībai līmenim no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

ieguldījumiem attiecībā uz galaproduktu pieņemamām cenām, pieejamību un 

piemērotību, jo īpaši dažās sensitīvās jomās, piemēram, veselības jomā, aizsargājot 

sabiedrības intereses un taisnīgu sociālo ietekmi; aicina Komisiju turpināt pētīt 

mehānismus, īpaši saistībā ar visu tādu projektu, ilgtermiņa izmantošanu, kurus finansē 

ar dotācijām, ko piešķir pamatprogrammas ietvaros, apvienojot  taisnīgu atdevi 

sabiedrībai un stimulus rūpniecības nozares līdzdalībai;  

35. atzinīgi vērtē to, ka atvērtā piekļuve patlaban ir vispārēji piemērojams princips, īstenojot 

pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”; vērš uzmanību uz to, ka virkne nozīmīgu 

publikāciju, kas saistītas ar projektiem līdz 2016. gada decembrim1, apliecina, ka ir 

vajadzīga jauna politika par datu un zināšanu apmaiņas atzīšanu, lai nodrošinātu, ka 

pētniecības rezultāti un zinātniskie dati ir maksimāli pieejami; aicina Komisiju pārskatīt 

elastīguma kritērijus, kas varētu būt šķērslis šā mērķa sasniegšanai, un padziļināt 

zināšanas un attīstību; 

36. atzinīgi vērtē finansējumu „atvērto pētniecības datu izmēģinājuma projektam” kā pirmo 

soli, lai izveidotu „atvērtās zinātnes mākoni”; atzīst e-infrastruktūras un 

superskaitļošanas būtisko nozīmi un potenciālu, vajadzību iesaistīt publiskā un privātā 

sektora ieinteresētās personas un pilsonisko sabiedrību, kā arī iedzīvotāju zinātniskās 

darbības nozīmi, lai nodrošinātu, ka sabiedrība aktīvāk piedalās problēmu noteikšanā un 

risināšanā, kā arī risinājumu līdzradīšanā; aicina Komisiju un publisko un privāto 

pētniecības kopienu izvērtēt jaunus modeļus, kas integrē privātos mākoņu un tīklošanas 

resursus un publisko e-infrastruktūru, kā arī palīdz ieviest iedzīvotāju programmas 

zinātnes un inovācijas jomā; 

37. atzinīgi vērtē Komisijas jaunieviestos inovācijas centrus, kas vēl vairāk stiprinās 

Eiropas inovācijas vidi, palīdzot uzņēmumiem, jo īpaši MVU, uzlabot to 

uzņēmējdarbības modeļus un ražošanas procesus; 

38. mudina valsts kontaktpunktus vairāk iesaistīties to projektu popularizēšanā, kuriem 

piešķir izcilības zīmogu, kā arī palīdzēt minētajiem projektiem rast citus valsts vai 

starptautiskus publiskā vai privātā finansējuma avotus, valstu kontaktpunktu tīkla 

ietvaros stiprinot sadarbību šajā jomā; 

                                                 
1 OpenAIRE ziņojums: Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” no projektu kopskaita (10684) ir pabeigti 19 % 

projektu, savukārt 8667 projekti vēl tiek īstenoti. OpenAIRE ir konstatētas 6133 publikācijas, kuras saistītas ar 

1375 pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” projektiem. 
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Ieteikumi attiecībā uz Devīto pamatprogrammu 

 

39. uzskata, ka ES ir iespējas kļūt par vadošu pasaules līmeņa centru pasaulē  pētniecības un 

zinātnes jomā; turklāt uzskata, ka tāpēc Devītajai pamatprogrammai ir jākļūst par 

Eiropas galveno prioritāti, lai veicinātu izaugsmi, darbvietu izveidi un inovāciju; 

40. atzinīgi vērtē pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” panākumus un sviras faktoru 1:11; 

aicina Komisiju ierosināt palielināt Devītās pamatprogrammas kopējo budžetu EUR 120 

miljardu apmērā; uzskata, ka papildus budžeta palielinājumam ir vajadzīga sistēma, 

kura ietver inovāciju, un tādēļ aicina Komisiju skaidrāk precizētu inovācijas jēdzienu un 

tās dažādos veidus; 

41. norāda, ka ES saskaras ar vairākām būtiskām un dinamiskām problēmām, un aicina 

Komisiju kopā ar Eiropas Parlamentu trešajā pīlārā nodrošināt līdzsvarotu un elastīgu 

instrumentu kopumu, kas atbilstu jauno problēmu dinamiskumam; uzsver, ka ir 

jānodrošina pietiekami elastīgs budžets īpašajām trešā pīlāra problēmām un regulāri 

jāpārskata minēto problēmu atbilstība; 

42. aicina Komisiju saglabāt līdzsvaru starp fundamentāliem pētījumiem un inovāciju 

Devītajā pamatprogrammā; norāda uz nepieciešamību stiprināt kopīgu pētniecību; 

uzsver, ka ir svarīgi uzlabot MVU līdzdalību kopīgos projektos un inovācijās; 

43. mudina Komisiju pastiprināt sinerģijas starp Devīto pamatprogrammu un citu īpašu 

Eiropas finansējumu pētniecībai un inovācijai, un izveidot saskaņotus instrumentus un 

noteikumus attiecībā uz šiem fondiem gan ES, gan valstu līmenī un ciešā sadarbībā ar 

dalībvalstīm; aicina Komisiju arī nākamajā pamatprogrammā ņemt vērā to, ka 

standartizācijai ir svarīga nozīme inovācijas jomā; 

44. norāda, ka Devītajā pamatprogrammā būtu jārisina iespējamā problēma, kas saistīta ar 

pārmērīgi liela priekšlikumu skaita iesniegšanu un zemo panākumu līmeni 

pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”; ierosina apsvērt iespēju atkārtoti ieviest divposmu 

novērtēšanas procedūru, paredzot vienotu pirmo posmu un īpaši veidotu otro posmu, 

kas paredzēts izvēlētajiem pretendentiem; aicina Komisiju nodrošināt pietiekami 

visaptverošus ESR ar norādījumiem par to, kādā veidā priekšlikumu varētu pilnveidot; 

45. uzsver, ka arī turpmāk pētniecības pamatprogrammas centrā neapstrīdami ir jābūt 

Eiropas pievienotajai vērtībai; 

46. aicina Komisiju nākamajā DFS nošķirt aizsardzības pētniecību no civilās pētniecības un 

nodrošināt šīm divām atšķirīgajām programmām divus atsevišķus budžetus, kuri neskar 

ar Devīto pamatprogrammu saistītās civilās pētniecības ieceres attiecībā uz budžetu; 

tādēļ aicina Komisiju iepazīstināt Parlamentu ar iespējamiem veidiem, kā finansēt 

gaidāmo aizsardzības pētniecības programmu saskaņā ar Līgumiem un no īpaša budžeta 

ar jauniem līdzekļiem un atbilstīgi īpašiem noteikumiem; uzsver to, cik šajā sakarībā 

svarīga ir parlamentārā uzraudzība; 

47. uzskata, ka programmai „Nākotnes un jaunās tehnoloģijas” ir liels nākotnes potenciāls 

un ka tā ir labs instruments, ko var izmantot, lai valsts un reģionālā līmenī izplatītu 

inovatīvas idejas un zinātību; 
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48. uzsver, ka, ņemot vērā Parīzes nolīgumu un ES klimata mērķus, ir prioritāri jānodrošina 

finansējums pētījumiem klimata pārmaiņu jomā un klimata datu vākšanas 

infrastruktūrai — jo īpaši tāpēc, ka Amerikas Savienotās Valstis apsver iespēju 

ievērojami samazināt ASV vides pētniecības iestāžu budžetu; ir jānodrošina, ka 100 % 

no enerģētikas jomas problēmu risināšanai paredzētā finansējuma tiek piešķirti 

atjaunojamiem energoresursiem, enerģijas galapatēriņa efektivitātes tehnoloģijām, 

viedajiem tīkliem un uzglabāšanai; ir jānodrošina pietiekams finansējums pētniecībai 

tādās jomās kā zema ražošanas resursu patēriņa lauksaimniecība, veselīga pārtika un 

daudzveidība, transporta, ūdens apsaimniekošanas un bioloģiskās daudzveidības 

ilgtspējas dimensija; 

49. uzsver, ka Devītās pamatprogrammas galvenajiem mērķiem pētniecības un inovāciju 

jomā arī turpmāk vajadzētu būt šādiem: stiprināt ES konkurētspēju, radīt izaugsmi un 

darbvietas, sniegt jaunas zināšanas un inovāciju, lai risinātu būtiskās problēmas, ar 

kurām saskaras Eiropa, kā arī turpināt progresu attiecībā uz ilgtspējīgas Eiropas 

Pētniecības telpas izveidi; šajā saistībā atzinīgi vērtē pamatprogrammas pašreizējo 

pīlāru struktūru un aicina Komisiju saglabāt šo struktūru, lai nodrošinātu nepārtrauktību 

un prognozējamību; tādēļ aicina Komisiju turpināt darbu, lai panāktu programmas 

saskaņotību, vienkāršošanu, pārredzamību un skaidrību, kā arī vērtēšanas procesa 

uzlabošanu, sadrumstalotības un dublēšanās mazināšanu, kā arī nevajadzīga 

administratīvā sloga novēršanu; 

50. atzīst, ka administratīvie uzdevumi un pētniecība lielā mērā izslēdz cits citu; tādēļ 

uzsver, ka ir svarīgi ierobežot ziņošanas pienākumus līdz minimumam, lai novērstu, ka 

birokrātija kavē inovācijas, un nodrošināt to, lai tiktu efektīvi izmantots Devītās 

pamatprogrammas finansējums, vienlaikus nodrošinot pētniecības autonomiju; mudina 

Komisiju šajā sakarībā pielikt lielākas pūles attiecībā uz vienkāršošanu; 

51. norāda, ka Komisija arvien vairāk runā par atbalstu, kas ir atkarīgs no rezultātiem; 

aicina Komisiju precīzāk definēt terminu „rezultāti”; 

52. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt sinerģiju starp pamatprogrammu un citiem 

fondiem, lai atrisinātu pētniecības nepietiekamības problēmu, ar ko saskaras 

konverģences reģioni dažās dalībvalstīs, piemērojot papildināmības principu; pauž 

nožēlu par to, ka finanšu piešķīrumi no struktūrfondiem un ieguldījumu fondiem var 

samazināt valsts pētniecības un attīstības izdevumus reģionos, kuros šos līdzekļus var 

izmantot, un uzstāj, ka šādiem finanšu piešķīrumiem jāpapildina valstu publiskie 

izdevumi; aicina Komisiju un dalībvalstis arī nodrošināt, ka publiskais finansējums 

pētniecībai un inovācijai tiek uzskatīts par ieguldījumu nākotnē, nevis izmaksām; 

53. norāda, ka ieguldījumus pētniecībā un inovācijā no struktūrfondiem var veikt tikai tad, 

ja dalībvalstīs ir tam pienācīgi radīts labvēlīgs pamats; tādēļ aicina izveidot ciešāku 

saikni starp konkrētām valstīm paredzētiem ieteikumiem attiecībā uz strukturālām 

reformām un ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā; 

54. uzsver, ka vajadzīgi jauni augstākās izcilības centi un reģioni, kā arī uzsver, cik būtiski 

ir turpināt attīstīt Eiropas Pētniecības telpu (EPT); uzsver nepieciešamību nodrošināt 

lielāku sinerģiju starp pamatprogrammu, ESIF un ESI fondiem, lai sasniegtu šo mērķi; 

aicina izstrādāt politiku, lai likvidētu šķēršļus, ar ko saskaras austrumu un dienvidu 

valstis, piemēram, zemāka atalgojuma problēmu, lai tādējādi izvairītos no intelektuālā 
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darbaspēka emigrācijas; prasa projekta izcilību atzīt par prioritāru salīdzinājumā ar tā 

dēvēto vadošo elites iestāžu izcilību; 

55. uzskata, ka ir nepieciešams iekļaut spēcīgākus stimulus izmantot ESI fondus 

investīcijām pētniecībā un inovācijā gadījumos, kad pastāv konkrētām valstīm adresēti 

ieteikumi šajā sakarībā vai kad ir atklāti trūkumi; secina, ka ESI fondu investīcijas 

pētniecībā un inovācijā 2014.–2020. gada laikposmā sasniegs EUR 65 miljardus; tādēļ 

ierosina, lai izveidotā ESI fondu izpildes rezerve dalībvalstīs tiek izmantota, ieguldot 

pētniecībā un inovācijā ievērojamu daļu ieņēmumu no strukturālajiem fondiem; 

56. atzinīgi vērtē izcilības zīmoga principu un potenciālu kā kvalitātes apliecinājumu 

sinerģijai starp ESI fondiem un pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, taču norāda, ka tas 

nav pietiekami piemērots praksē, jo dalībvalstīs nav pietiekamu finanšu resursu; 

uzskata, ka projekti, kuri iesniegti finansējuma saņemšanai saskaņā ar pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020” un atbilst stingriem atlases un piešķiršanas kritērijiem ar pozitīvu 

iznākumu, bet kurus nevar finansēt budžeta ierobežojumu dēļ, būtu jāfinansē no 

ESI fondu līdzekļiem, ja šādi līdzekļi ir pieejami minētajam nolūkam; norāda, ka līdzīgs 

mehānisms būtu arī jānosaka attiecībā uz kopīgiem pētniecības projektiem; 

57. aicina Komisiju nodrošināt Devītajā pamatprogrammā augstāka līmeņa atbalstu jauniem 

pētniekiem, piemēram, Eiropas mēroga tīkla veidošanas instrumentus, un pastiprināt 

finansēšanas shēmas pētniekiem iesācējiem, kuriem ir mazāk nekā divu gadu pieredze 

pēc zinātņu doktora grāda iegūšanas; 

58. ņem vērā, ka Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības ir plaši atzīts 

finansējuma avots, kas veicina pētnieku mobilitāti un jauno zinātnieku pilnveidi; 

uzskata, ka nepārtrauktības nolūkos būtu vēlams nodrošināt, ka Marijas Sklodovskas-

Kirī vārdā nosauktās darbības tiek finansētas arī Devītajā pamatprogrammā; 

59. aicina Komisiju un dalībvalstis arī turpmāk veicināt privātā sektora ieguldījumus 

pētniecībā, attīstībā un inovācijā, kuriem ir jāpapildina, nevis jāaizstāj publiskā sektora 

ieguldījumi; atgādina, ka divām trešdaļām no mērķa veltīt pētniecības un attīstībai 3 % 

no IKP ir jānāk no privātā sektora1; atzinīgi vērtē nozares līdz šim īstenotos centienus, 

ņemot vērā kopumā ierobežotos resursus publiskā sektora izdevumiem pētniecības un 

attīstības jomā, un aicina privāto sektoru vairāk ieguldīt pētniecībā un attīstībā, kā arī 

atklātajā piekļuvē un atvērtajā zinātnē; aicina Komisiju noteikt lielo rūpniecības 

uzņēmumu līdzdalības līmeni (ar aizdevumiem, dotācijām vai uz sava rēķina) atkarībā 

no projekta Eiropas pievienotā vērtības mēroga un tā potenciāla būt MVU 

virzītājspēkam, vienlaikus ņemot vērā katras nozares īpatnības un vajadzības; aicina 

Komisiju uzraudzīt iemaksas natūrā, lai nodrošinātu, ka ieguldījumi ir jauni un patiesi; 

60. aicina Komisiju uzlabot to noteikumu pārredzamību un skaidrību, kurus piemēro 

publiskā un privātā sektora sadarbībai Devītās pamatprogrammas projektos, ņemot vērā 

novērtējumā ietvertos rezultātus un ieteikumus; aicina Komisiju pārbaudīt un novērtēt 

pašreizējos publiskā un privātā sektora partnerību instrumentus; 

61. uzsver, ka uzņēmumu līdzdalība būtu jāturpina veicināt neatkarīgi no MVU 

instrumenta, jo daudzās jomās uzņēmumiem ir nepieciešamās zināšanas un tie sniedz 

                                                 
1 Skatīt Padomes 2015. gada 29. maija sanāksmes secinājumus. 
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būtisku finansiālo ieguldījumu; 

62. pauž nožēlu par pretrunīgajiem rezultātiem, kas panākti pamatprogrammā 

„Apvārsnis 2020”, pievēršot vērību dzimumu līdztiesības aspektam, jo vienīgais 

sasniegtais mērķis ir sieviešu īpatsvars konsultantu grupās, savukārt sieviešu īpatsvars 

projektu vērtēšanas komitejās un projektu koordinatoru vidū, kā arī dzimumu aspekts 

pētniecības un inovācijas saturā joprojām ir zem mērķa līmeņa; uzsver nepieciešamību 

uzlabot līdzdalību un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu Devītajā 

pamatprogrammā un sasniegt mērķa līmeņus, kas noteikti regulā par pamatprogrammu 

„Apvārsnis 2020”, un aicina Komisiju veikt izpēti, lai atklātu šķēršļus vai grūtības, kas 

var izraisīt sieviešu nepietiekamu pārstāvību šajā programmā; mudina dalībvalstis 

saskaņā ar EPT mērķiem izveidot dzimumu pārstāvības ziņā līdzsvarotu tiesisko un 

politisko vidi un nodrošināt stimulus pārmaiņām; atzinīgi vērtē Komisijas norādījumus 

par dzimumu līdztiesību programmā “Apvārsnis 2020”1; atgādina, ka saskaņā ar šiem 

norādījumiem dzimumu līdzsvars ir viens no faktoriem, ko ņem vērā, piešķirot prioritāti 

priekšlikumiem ar tādu pašu vērtējumu, kuri pārsniedz robežvērtību; 

63. norāda, ka nākamajā pamatprogrammā būs jāņem vērā Apvienotās Karalistes izstāšanās 

no ES un tās ietekme; norāda, ka pētniecību un inovāciju pozitīvi ietekmē skaidrs un 

stabils ilgtermiņa satvars un tas ka Apvienotā Karaliste ir līdere zinātnes jomā; pauž 

cerību, ka tīkli un sadarbība starp Apvienoto Karalisti un ES varētu turpināties 

pētniecības jomā un, ka, ievērojot zināmus nosacījumus, varētu ātri rast stabilu un 

pieņemamu risinājumu, lai nodrošinātu, ka ES nezaudē iespējas saistībā ar programmā 

“Apvārsnis 2020” un Devītajā pamatprogrammā radītajiem zinātniskajiem rezultātiem; 

o 

o o 

64. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

                                                 
1 Skatīt Komisijas norādījumus par dzimumu līdztiesību programmā “Apvārsnis 

2020”.http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf
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PIELIKUMS 

 
2. Origin, structure and purpose of the Horizon 2020 Framework Programme 

 

2.1. Main issues to understand about the research framework programmes 

 

European research policy has a legal base in the Treaty of Lisbon1 which also introduced a legal basis 

for the creation of a European Research Area2. So far, the European Commission has not taken 

legislative action in this domain and European research policy implementation has until now relied on 

soft law approaches. With the Research Framework Programmes, the EU started to become a player in 

research funding, with the main initial focus being on financing collaborative projects involving 

several Member States. Broadly speaking, only about 5% of the overall available European 

GBAORD3 is funded by the FP. Around 80% of the GBAORD is confined to Member States, and 

15% is implemented by longstanding European intergovernmental organisations such as ESA, CERN, 

etc.4 

Still, the GDP allocated to R&D is still comparatively low in the EU-28 in relation to Japan or the US. 

Moreover, most of the EU Member States, especially those in which the Excessive Deficit Procedure 

was launched, have cut their spending on R&D&I due to the economic crisis. The EU’s share of world 

gross expenditure on research and innovation fell by 5% in the years from 2000 to 2013. 

 

The first framework programme was established in 1983 for a four-year period. During the subsequent 

30 years, successive FPs have provided financial support for the implementation of European research 

and innovation policies. 

 

With the introduction of the European Research Area (ERA), the Open Method of Coordination and 

many other soft law approaches, the Union has started to coordinate national research policies (and 

eventually also national research programmes) since 2000. The FPs have always of course had a 

structuring effect on the national research systems, with the main idea of EU funding being to 

incentivise and leverage more national research funding. It was only with the introduction of ‘ERA 

instruments’ as of FP 6 (ERA-NETs, Article 185 initiatives), however, that this structuring influence 

became more evident and moved from the project level (at researcher and/or research unit level) to the 

Member State/funding bodies – or programme – level5. 

 

The introduction of the ERA was accompanied by the launch of the Lisbon process and the definition 

of the Barcelona goal for national research funding to reach 3% of GDP in 2010. This goal was 

renewed by another call for research funding to reach 3% by 2020 – the so called Europe 2020 

Strategy (A strategy for smart, sustainable and inclusive growth) which was launched in March 2010. 

Today, the attainment of the 3% target is monitored by the Commission in the context of the European 

Semester6 which is anchored upon extensive Member State reporting to the Commission. According to 

                                                 
1 See Title XIX, Research and technological development and space, Articles 179 to 190 TFEU. 
2 Article 182(5) TFEU. 
3 GBAORD: Government budget appropriations or outlays for research and development. 
4 Numbers have not significantly changed since 2009. 
5 Arnold, Erik et alia: ‘Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme’ Final report, 

December 2011. 
6 The European Semester provides a framework for the coordination of economic policies between the countries 

of the European Union. It allows the EU Member States to discuss their economic and budget plans and to 

monitor progress at specific times throughout the year. Having assessed the EU governments’ plans (which 

detail the specific policies each country will implement to boost jobs and growth and prevent/correct imbalances, 

and their concrete plans to comply with the EU’s country-specific recommendations and general fiscal rules), the 
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figures from 2015, the EU only invested 2.03%, with the individual figures for different countries 

ranging from 0.46% to 3.26%.1 

In terms of topics funded, the purpose of the FPs has changed gradually from initially being an 

industry-focused programme to slowly opening up to basic research activities in universities. With the 

exception of the introduction of the European Research Council (ERC) funding for basic and frontier 

research only, the common feature of the FPs over the years was that they were always mission-

oriented programmes serving commonly defined goals. The process in place for their adoption is 

through the co-decision procedure (now called the ordinary legislative procedure). 

 

Finally, with the launch of the seven flagship initiatives in the context of the Europe 2020 Strategy in 

March 2010, the European Innovation Union2 was introduced and with it the prerogative for 

innovation and competitiveness in Europe also moved into the research policy domain. H2020 is now 

one of the main tools with which the Innovation Union is being implemented. 

 

 

2.2. Horizon 2020 - Overview 

 

There is extensive information on H2020, its structure, rules and functioning3, that does not need to be 

repeated here in detail. The description of the H2020 programme is limited to an illustration of the 

most relevant issues for the recommendations by the European Parliament. 

As such, H2020 differs enormously from previous FPs insofar as it made the move to more research-

generated innovation compulsory and introduced a more interdisciplinary impact-oriented societal 

challenge approach in contrast to the previous more mono-disciplined and sectoral approach taken 

until FP7. The approach of formulating mission-oriented programmes with predefined research results 

and prescribed research methods was abandoned in favour of a more openly defined societal 

challenge-oriented approach, in which the results are left open-ended and evolve over time. This 

approach also favours the early involvement of societal actors and opens the programme up to 

newcomers. Issues of transversal importance, such as the SME instrument or measures to improve 

synergies between H2020 and the structural funds, were also introduced. 

 

H2020 is the world’s biggest Research and Innovation programme with nearly €80 billion of funding 

available over 7 years (2014 to 2020), and places the emphasis on excellent science, industrial 

leadership and tackling societal challenges. Its goals are to ensure that Europe produces world-class 

science, to foster innovation, and to make it easier for the public and private sectors to work together 

in delivering research and innovation. 

 

Horizon 2020 is built around three main objectives:  

 

1) Support for ‘Excellent Science’ – including grants for individual researchers from the European 

Research Council and Marie Skłodowska-Curie fellowships (formerly known as Marie Curie 

fellowships);  

2) Support for ‘Industrial Leadership3 – including grants for small and medium-sized enterprises and 

indirect finance for companies through the European Investment Bank and other financial 

intermediaries;  

3) Support for research to tackle ‘societal challenges’. During negotiations between the European 

Parliament and the Council it was decided to support research aimed at meeting seven broad 

challenges:  

                                                                                                                                                         
Commission presents each country with a set of country-specific recommendations, along with an overarching 

Communication. 
1 ‘Horizon 2020, the EU framework programme for research and innovation. European Implementation 

Assessment’. European Parliament Research Service. 
2 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key. 
3 e.g. EPRS Briefings, H2020 Participant Portal, National Contact Point websites, etc. 

http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key
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1. Health, demographic change and wellbeing 

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water 

research, and the bio-economy 

3. Secure, clean and efficient energy 

4. Smart, green and integrated transport 

5. Climate action, the environment, resource efficiency and raw materials 

6. Inclusive, innovative and reflective societies 

7. Secure and innovative societies 

It also has two specific objectives: 

4) Spreading excellence and widening participation  

5) Science with and for society  

 

and two separate institutions: 

6) European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

7) The non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre. 

A number of priorities will be addressed across and within all three pillars of Horizon 2020. These 

include gender equality and the gender dimension in research; social and economic sciences and 

humanities; international cooperation; and fostering the functioning and achievement of the European 

Research Area and Innovation Union, as well as contributing to other Europe 2020 flagships (e.g. the 

Digital Agenda). At least 60% of the overall Horizon 2020 budget should be related to sustainable 

development, and climate-related expenditure should exceed 35% of the budget. 

 

 

The management and implementation of the programme is complex. The overall budget for H2020 is 

managed by 9 different Commission Directorates-General and the JRC. Overall, 22 bodies implement 

different parts of the Horizon 2020 budget: 

 five Commission DGs 

 four executive agencies 

 four public‐public partnerships (P2Ps) 

 seven public‐private partnerships (PPPs) 

 the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

 the European Investment Bank (EIB).  

 

 

The following graph tries to capture the complexity of the management and implementation of H2020 

 

http://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/
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The specific programme is implemented by multiannual work programmes. Implementing powers are 

conferred on the Commission to adopt work programmes for the implementation of the specific 

programme. Several programme committees (each pillar has a number of committees and there is a 

main overall ‘strategic configuration’ committee) were set up to assist the Commission in preparing 

the work programmes. The preparation of work programmes also involves the consultation of 

stakeholders. For this purpose 19 Horizon 2020 Advisory Groups have been set up as consultative 

bodies to represent the broad constituency of stakeholders ranging from industry and research to 

representatives of civil society. Additional open and targeted consultation activities aim to obtain 

further views and contributions, including from the Enterprise Policy Group, the contractual Public-

Private Partnerships (cPPPs), European Innovation Partnerships and European Technology Platforms. 

 

 

 

3. The transition from FP 7 to Horizon 2020 and main improvements brought by Horizon 2020 

 

The FP7 Final Evaluation Report by the High Level Expert Group1 confirms that the move from FP7 

to an adapted structure under H2020 was beneficial for the European research community and the 

logical next step at the time of the launch of H2020. The total budget of H2020 has been increased to 

about 77 billion euro which is nearly 50% more than the FP7budget. H2020 integrated elements from 

FP7 and existing, previously separate, funding programmes (CIP and EIT), which also accounts for 

the increase in the budget. However, in 2015, the planned budget for H2020 was cut by 2.2 billion 

euro to support the European Fund for Strategic Investments (EFSI). These cuts did not affect the 

ERC, Marie Skłodowska‐Curie Actions and the ‘Spreading excellence and widening participation’ 

programme, but fell on ‘Excellent Science’ (cut by 209 million euro), ‘Industrial Leadership’ (cut by 

549 million euro) and ‘Societal Challenges’ (reduced by 1 billion euro). 

 

The main improvements brought by H2020 as compared to its predecessor programmes can be 

summarised as follows2: 

 

 High share of newcomers3 in H2020 grant participation 

The share of newcomers in 2014 and 2015 amounts to 49.0% of all participants on average for the 

entire H2020. The different programme parts display large differences in the share of new participants. 

The lowest share of newcomers is found in the Excellent Science Pillar, with the ERC having 1.4% of 

newcomer participations from calls in the first two years of Horizon 2020. The highest share of 

newcomers was recorded in the SME Instrument, where almost 79.6% of the participations came from 

organisations that had not taken part in FP7. The average for the Societal Challenge actions was 27.9% 

and within Industrial Leadership it was around 27.1%. 

The share of newcomer participation per Member State differs between the EU-13 and EU-15. On 

average the EU-13 has a higher share (30.6%) of newcomer participation than EU-15 (24.7%). Malta 

and Romania had the highest shares of newcomer participation at 42.9% and 40.0% respectively, 

while Greece and United Kingdom had the lowest at 16.3% and 15.6%. 

 

 Much shorter time-to-grant 

                                                 
1 Commitment and Coherence: Ex‐Post‐Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007-2013), 

November 2015: 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemod

e=none 
2 Horizon 2020 Monitoring Report 2015: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf 
3 Newcomers are defined as not having participated in FP7. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts
http://ec.europa.eu/growth/about-us/
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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Compared to FP7, the first two years of implementation of Horizon 2020 have shown a significant 

reduction in the time that elapsed between the closure of a call and the signature of the Grant 

Agreement (the so-called time-to-grant – TTG). Under Horizon 2020, the Commission has committed 

itself to signing grant agreements within a period of eight months (245 days) for actions other than 

ERC actions. The average for both 2014 and 2015 is 90.7%. This constitutes a significant 33.4% 

improvement on the average TTG for the whole of FP7 (303 days). 

 

 Proven simplification 

Compared to FP7, the design of Horizon 2020 brought a number of important simplifications:  

A radically simplified funding model.  

Under the MSCA, the use of simplified forms of grants.  

Streamlined ex-ante checks.  

Reduced requirements for work-time recording.  

Reduced audit burden.  

Faster granting processes.  

Fully paperless proposal and grant management. 

 

 

 

4. Main areas of concern with the current H2020 implementation 

 

The European Parliament has also identified areas of concern based on consultations with 

representatives of the research community in Europe:  

 

 Oversubscription - Lower success rate in H2020 as compared to FP7 

The average success rates are substantially lower in H2020 than in FP7 (average of 19% from 2007 to 

20131) and different potential reasons for this are currently being discussed. These include research 

budget cuts in Member States, a less prescriptive approach in drafting the call texts in the work 

programmes allowing for more newcomers, and broader application of the two‐stage proposal 

schemes. 

 

Furthermore, the increased attractiveness of the programme also explains the growing interest in 

Horizon 2020. In total, over 8 500 more proposals where submitted in 2015 than in 2014. This is 

reflected in lower success rates in 2015 than 2014 throughout Horizon 2020: in terms of numbers of 

proposals, from 13.2% to 10.7%, and in terms of funding, from 14.2% to 10.9%.  

 

One worrying finding is the fact that an ever larger number of high quality proposals scoring above the 

threshold in the project proposal evaluation cannot be funded. A mere 22.7% of the proposals which 

scored above the threshold were retained for funding in 2015. This constitutes a significant decrease of 

8.8 percentage points compared to 2014. In total for Horizon 2020, about one in four high quality 

proposals submitted was selected for funding. In numbers, 25 116 high quality proposals in the first 

two years of Horizon 2020 were not funded2. This means that 77.3% of successful proposals could not 

be funded. The Commission calculates that H2020 would have needed an additional EUR 41.6 billion 

in the first two years to fund all proposals deemed excellent by independent evaluators. The 

                                                 
1 Seventh FP7 Monitoring Report 2013, see page 10: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf 
2 Horizon 2020 Monitoring Report 2015: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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extrapolated figure for the years to come until the end of the programme amounts to an additional 

EUR 145.6 billion if H2020 is to exploit European excellence potential to the maximum. 

 

Table: Overall Success Rates1 

 
 

 Participation by third countries dropped by half 

Horizon 2020 should contribute to maintaining the status of Europe as a key global player, in direct 

competition with the world’s top performing research regions. To achieve this, the programme should 

have a strategic vision and structure to support Europe in this. It should fulfil a strategic role when it 

comes to European co-ordination/prioritisation. In a nutshell, Horizon 2020 should be open, but in a 

strategic way. 

 

However, the share of third country participation in FP7 was higher (i.e. 4.0% for all projects and 

4.3% for collaborative projects). In H2020, third country participation in internationally open 

collaborative projects increased from 2.1% in 2014 to 2.8% in 2015, and for all projects from 1.7% in 

2014 to 2.0% in 2015.  

This has to do with the fact that the Commission has taken a radically new approach to international 

collaboration in H2020 as compared to FP7, changing the funding regime for third countries and 

abandoning the former INCO. The latter was replaced by strategic programming and roadmaps 

including flagship initiatives for collaboration with targeted non-EU countries. Much emphasis was 

also placed on multilateral funding through Member States. However, and especially when addressing 

the societal challenges as defined in H2020, a global approach requiring the involvement of all actors 

worldwide is imperative. 

 

 Insufficient definition of impact in H2020 projects 

There are some concerns about the fact that the underlying definition of impact for H2020 projects 

poses problems for both project evaluators and researchers carrying out the project. In the long run, a 

fuzzy definition of impact will also disappoint research funders who will not be satisfied with the 

research outcomes. Collectively and especially when addressing societal challenges, the Commission 

and national governments will need to improve tracking outcomes and impact as well as broaden the 

definition of what constitutes impact. Different types of research produce different types of impact and 

evaluation processes need to reflect this. This discussion is connected with the need to better 

determine the place of innovation and the corresponding TRLs in research programme and project 

formulation. An overhaul of the H2020 indicators measured by DG RTD is needed. 

 

It is to be noted that the legal base of H2020 states that it should support all stages of the research and 

innovation chain, so a concentration only on higher TRL levels is not a legal obligation but a political 

choice. The currently required high TRLs in Pillar 3 make it hard for vast sectors of the research 

landscape, such as universities, to compete. Focusing only on higher TRLs, while important to boost 

European industrial competitiveness, may limit the future absorption of disruptive innovations that are 

still in the pipeline of research projects with lower TRLs. 

                                                 
1 Same source as for footnote 15. 

 



 

PE600.940v02-00 28/46 RR\1127422LV.docx 

LV 

 

Generally, TRLs are based on a narrow perception of innovation as a linear model. TRLs thus do not 

capture the full complexity and bandwidth of innovation and exclude non-technological forms of 

innovation generated by fundamental or applied research, particularly from SSH research. 

To a considerable extent, whole areas of research are being excluded from Horizon 2020 simply 

because the value they bring to society is not reflected well in the current impact and innovation 

definitions. 

 

 Lost focus on the European Research Area  

It seems that current policymakers both in Member States and the Commission have lost interest in 

ERA. ERA progress reports have been launched since 2013 and one would as a consequence assume 

that a better database for ERA monitoring would also lead to common targets or corrective measures 

which would make the realisation of ERA successful. This is still not the case. 

 

There are some concerns about this Commission’s reluctance to continue with the European Research 

Area project which is even anchored in the Treaty of Lisbon. H2020 should not come on top of what 

Member States are doing nationally and operate in isolation from them, but should be intrinsically 

linked, coordinated and aligned with Member States’ activities (as also laid down in the TFEU). 

H2020 should act as a pull factor for ERA to work better and should demonstrate clear EU added 

value. The overall poor progress made by Member States in reaching the 3% goal for GDP allocation 

to R&D by 2020 is intrinsically linked to this lost focus on ERA. In this respect joint programming, in 

which Council began to play a bigger role, is essential for ERA because it incentivises countries to 

prioritise nationally and enhances capacity building by collaborating across borders. Council should 

play a stronger role in defining common grand societal challenges that are then reflected in the Joint 

Programming Initiatives and in Horizon 2020. 

 

The introduction of the 3 O’s1 by Commissioner Moedas, after having declared that ERA was 

completed, reduced the potential of European research policy to marginal operational details within 

the much wider scope of ERA. 

 

Taking ERA seriously would also improve the discussion on cohesion versus excellence within 

Europe. ERA is about capacity building, about national and regional coordination across borders, 

fostering mutual learning, avoiding redundancies and acting in a more strategic and efficient manner. 

Transnational cooperation has always been a good test bed to gather experience in order – at a later 

stage – to compete better when participating in H2020.  

 

 Addressing the innovation valley of death 

The innovation process is characterised by the existence of a hard step between the development of an 

innovative product and its commercialisation. This gap is known as the innovation ‘valley of death’. 

SMEs are specifically vulnerable to this issue. They therefore need support to overcome this gap. A 

potential European Innovation Council (EIC), as proposed by Commissioner Moedas, should try to 

analyse the gaps and take action where needed. 

 

A lot has been done already with the introduction of the Fast Track to Innovation and the SME 

Instrument which focuses on very high TRLs. However these had very low success rates (7%). One 

possibility, rather than investing even more, could be to decomplexify the EU funding landscape. 

There might be enough out there, but information on it is lacking.  

This should not be the sole task of H2020 and other programmes should play a bigger role. H2020 

                                                 
1 Open Science, Open Innovation, Open to the World. Speech by Carlos Moedas, Commissioner for Research, 

Science and Innovation at the conference ‘A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation’ in 

Brussels, 22 June 2015. 
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cannot be overburdened to solve everything.  

 

 Widening participation 

Despite the Sharing Excellence and Widening Participation instruments launched in the Horizon 2020 

programme with its total budget of 816 million euro, there has been no significant increase in the share 

of low-performing European countries and regions in the framework programme. 

Europe needs cohesion in terms of excellence and competitiveness and Horizon 2020, together with 

efforts by each Member State, are instruments to achieve that goal. 
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BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās starpposma 

novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai 

(2016/2147(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Nils Torvalds 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir veltīt 3 % no ES IKP pētniecības un attīstības 

darbībām; 

B. tā kā zinātniskās izcilības veicināšana joprojām ir viens no galvenajiem pīlāriem 

pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” pētniecībai un inovācijai; 

C. tā kā tiek lēsts, ka ikviens eiro, kas tiek iztērēts ES pētniecības un inovācijas (P&I) 

nolūkā, rada tiešu un netiešu ekonomisku ietekmi aptuveni EUR 11 apmērā ar inovāciju, 

jaunu tehnoloģiju un produktu starpniecību1; 

D. tā kā ES ieguldījumi progresīvās pētniecības un inovācijas jomā ir ārkārtīgi svarīgi, jo 

pētniecības un inovācijas darbības sniedz ievērojamu pievienoto vērtību ES līmenī, 

palielina ES konkurētspēju kopumā un paver ceļu uz ekonomikas izaugsmi un darbvietu 

radīšanu, 

1. uzsver veiksmīgo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanu, ko apliecina 

pieaugošais iesniegto priekšlikumu skaits, no kuriem daudzi ir izcilas kvalitātes 

pieteikumi; uzsver, ka procedūru vienkāršošana, iekšējo procedūru optimizēšana un 

dotāciju piešķiršanas termiņa samazināšana, kā arī laba budžeta prakse dalībniekiem un 

aģentūrām tika būtiski uzlabota pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”; aicina turpināt 

uzlabot 9. pamatprogrammu šajā virzienā, lai nodrošinātu vienkāršu un skaidru struktūru, 

                                                 
1 Eiropas Komisija, 2015. gads, Iesaistīšanās un saskaņotība — 7. ES pamatprogrammas ex post novērtējums, 

5. lpp. 
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kas būtu pieejama visiem pieteikumu iesniedzējiem; prasa turpināt ļoti sekmīgo uz 

dotācijām un finanšu instrumentiem balstīto finansēšanas shēmu, lai saglabātu Eiropas 

pētniecības iestāžu un uzņēmumu konkurētspēju apstākļos, kad konkurence pasaules 

mērogā aizvien saasinās; 

2. atzinīgi vērtē programmā likto uzsvaru uz MVU, to pieaugošo līdzdalību un izcilo 

programmā MVU paredzētā budžeta apguvi; tomēr uzskata, ka Komisijas noteiktais 

mērķis EUR 8,65 miljardu apmērā MVU iesaistīšanai ir nepietiekams; prasa izvirzīt 

vērienīgākus kvantitātes un kvalitātes mērķus; aicina Komisiju turpināt pētīt un ierosināt 

jaunas metodes attiecībā uz COSME, jaunās ZIK un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

darbību koordinēšanu nolūkā novērst atlikušos šķēršļus, kas kavē MVU līdzdalību, un 

labāk popularizēt programmu MVU vidū; 

3. atgādina — lai radītu konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kas izriet no idejām 

un pētniecības, ir ļoti svarīgi veikt ieguldījumus zinātnes, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības 

vides progresa veicināšanā un tās modernizēt, veidot partnerības starp publiskajām 

iestādēm un privāto sektoru un iesaistīt akadēmiskās aprindas attīstības procesos, lai 

virzītu zinātniskās pētniecības rezultātus uz sabiedrības vajadzību apmierināšanu; 

4. uzsver, ka ES finansējums nevar aizstāt valstu centienus, un aicina dalībvalstis panākt 

pretēju tendenci līdzekļu ierobežošanai darbībām pētniecības un inovācijas jomā; uzskata, 

ka tas ir novedis pie lielāka pieteikumu skaita un ir veicinājis zemākus priekšlikumu 

panākumu rādītājus; 

5. ar dziļām bažām norāda, ka pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sekmju rādītājs ir 

ievērojami samazinājies salīdzinājumā ar tās priekšgājējas (7. pamatprogrammas) līmeni 

iepriekšējā laikposmā, tikai vienam no četriem augstas kvalitātes priekšlikumiem saņemot 

finansējumu; atgādina, ka gadījumā, ja visi 25 000 augstas kvalitātes priekšlikumi būtu 

bijuši jāfinansē, pirmajos divos pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” darbības gados būtu 

bijis vajadzīgs par EUR 41,6 miljardiem vairāk1; pauž nožēlu par zaudējām iespējām 

Eiropas Savienībai sasniegt uz zināšanām balstītu, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas 

izaugsmi, kā paredzēts stratēģijā „Eiropa 2020”; 

6. norāda, ka ESI fondi un pamatprogramma „Apvārsnis 2020” būtu jāplāno efektīvāk, lai tie 

pēc iespējas labāk papildinātu cits citu; 

7. uzsver budžeta spiedienu, ar ko saskaras Savienības pētniecības un inovāciju 

pamatprogrammas; pauž nožēlu par negatīvajām sekām, ko ES budžeta maksājumu krīze 

atstājusi uz programmas īstenošanu pašreizējās DFS pirmo gadu laikā; cita starpā norāda 

uz mākslīgu kavējumu, kas aptver uzaicinājumus EUR 1 miljarda apmērā 2014. gadā, un 

ievērojamo priekšfinansējuma līmeņa samazinājumu jaunajām programmām; šajā sakarībā 

uzsver, ka saskaņā ar DFS regulas 15. pantu 2014.–2015. gadā uz pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020” tika pārnesti līdzekļi; uzsver, ka šie pārnestie līdzekļi tika pilnībā 

apgūti, apliecinot spēcīgu sniegumu un spēju apgūt pat vēl vairāk līdzekļu; uzsver, ka šī 

līdzekļu pārnešana nemaina kopējo programmu finansējumu, kas nozīmē attiecīgi mazāku 

apropriāciju apjomu DFS otrajā pusē; aicina abas budžeta lēmējiestādes un Komisiju 

nodrošināt atbilstošu maksājumu apropriāciju līmeni turpmākajos gados un darīt visu 

iespējamo, lai nepieļautu jaunu maksājumu krīzi pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 

                                                 
1 Eiropas Komisija, 2016. gads, Uzraudzības ziņojums par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 11. lpp. 
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pēdējos gados;  

8. mudina Komisiju nodrošināt, ka programmā “Apvārsnis 2020” tiek sasniegti ES finansiālā 

ieguldījuma daļas mērķi saistībā ar klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību; 

9. pauž nožēlu par pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” īstenoto finansējuma samazinājumu 

EUR 2,2 miljardu apmērā par labu Eiropas Stratēģisko investīciju fondam; uzsver 

Parlamenta apņemšanos mazināt negatīvo ietekmi, ko rada šādi samazinājumi ikgadējā 

budžeta procedūrā; atgādina par nostāju, ka jaunas programmas būtu jāfinansē, izmantojot 

jaunus budžeta līdzekļus; aicina apsvērt iespēju nākamajā DFS palielināt 9. 

pamatprogrammas līdzekļus no ESIF pārdalītajiem līdzekļiem, lai daļēji risinātu šos 

jautājumus; 

10. norāda, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un nākamajā pamatprogrammā būs jāņem 

vērā Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, ka Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti 

un ka tai tiks paredzēti turpmākas līdzdalības nosacījumi pamatprogrammā; vēlas, lai 

risinājumus būtu iespējams rast ātri, ņemot vērā Apvienotās Karalistes vadošo lomu 

pētniecībā un inovācijā un tās nozīmīgo ietekmi zinātniskajā sadarbībā visā ES; 

11. vērš uzmanību uz milzīgo neizmantoto pētniecības un inovācijas potenciālu Eiropā un 

vajadzību saglabāt talantīgus zinātniekus; uzsver, ka ir svarīgi palielināt finansējumu 

fundamentālo pētījumu jomā attiecībā uz zinātnes izcilību un vadošo lomu rūpniecībā; 

pauž nožēlu par to, ka pašreizējās programmas, nākotnes un jaunās tehnoloģijas, Marijas 

Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības vai “Inovācijas MVU” ir piesaistījušas daudz 

dalībnieku, pārsniedzot to iespēju robežas; prasa izveidot uzņēmējdarbības inkubatorus 

universitātēs ar mērķi attīstīt jaunu uzņēmumu dibināšanu un pašnodarbinātību; mudina 

Savienību turpināt darbu pie ļoti vērienīgām finansējuma programmām nākotnē; mudina 

dalībvalstis palielināt finanšu resursus visām programmām, kuras ir piesaistījušas daudz 

dalībnieku, ievērojami pārsniedzot to iespēju robežas. 

12. atzinīgi vērtē Eiropas Inovācijas padomes (EIP) dibināšanu un aicina Komisiju iesniegt 

analīzi par to, kā ZIK papildinās pašreizējās pētniecības programmas, nevis mazinās to 

ietekmi; 

13. uzsver, ka ES budžetā būtu jāatspoguļo vērienīgais pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

mērķis padarīt ES par pasaules vadošo ekonomiku un sabiedrību, kas balstīta uz 

pētniecību un inovāciju. 
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30.3.2017 

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS  

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

 par pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās 

starpposma novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai  

(2016/2147(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Matthijs Van Miltenburg 

 

 

IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka pētniecības izcilībai un konkurētspējai joprojām jābūt ES Pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammas pamatprincipiem, savukārt ESI fondiem būtu jādarbojas 

reģionālās izaugsmes un kohēzijas jomā; tādēļ iebilst pret jebkādiem kritērijiem vai 

kvotām jaunajā pamatprogrammā, kuru mērķis ir ietekmēt ģeogrāfisko izplatību vai 

kohēziju; aicina Komisiju izvērtēt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” atbalsta 

instrumentu „Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana” un, ja tas izrādīsies 

veiksmīgs, arī saglabāt šo instrumentu 9. pamatprogrammā, lai panāktu līdzsvarotu 

pētniecības darbību attīstību visā ES; 

2. atzīmē, ka starp pamatprogrammu un ESI fondiem ir gan atšķirības, gan kopīgas iezīmes 

attiecībā uz mērķiem un to, uz ko tie ir vērsti; norāda, ka 1. tematiskā mērķa “Nostiprināt 

pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju” iekļaušana Kopīgo noteikumu regulā 

būtiski veicināja pētniecības rezultātu pārņemšanu; uzskata, ka ir jāpieliek papildu pūles, 

lai panāktu maksimālu sinerģiju programmu un projektu līmenī; mudina Komisiju turpināt 

analizēt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un ESI fondu tēriņu teritoriālos modeļus, lai 

noteiktu konkrētas jomas, kurās jo īpaši būtu jāpalielina sinerģija finansējuma piešķiršanā, 

kā arī izveidot paraugprakses datu bāzi projektiem un norādīt iespējamo turpmāko virzību 

attiecībā uz sinerģiju; 

3. atgādina par ES budžeta izmēģinājuma projektu „Kāpnes uz izcilību” (S2E), ar ko turpina 

atbalstīt 13 dalībvalstu reģionus, attīstot un izmantojot sinerģiju starp ESI fondiem, 

pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un citām ES finansēšanas programmām; 

4. uzskata, ka pētniecības un inovācijas stratēģija pārdomātai specializācijai (RIS3) ir 
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piemērots līdzeklis, ar ko veidot, reformēt un stiprināt reģionālās inovāciju ekosistēmas; 

norāda, ka, pamatojoties uz prioritātēm, kas izvirzītas RIS3, būtu jāattīsta reģionu 

sadarbība, jo tas ļaus visā ES radīt vērtību ķēdes; aicina Komisiju pastiprināt turpmāku 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta zināšanu un inovāciju kopienu (EIT ZIK) 

attīstību ar RIS3 centriem; aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionus pastiprināt centienus, 

lai uzlabotu pārdomātas specializācijas stratēģiju kvalitāti un efektīvu to stratēģiju 

īstenošanu; 

5. uzskata, ka ESI fondus var izmantot, lai izveidotu un nostiprinātu pētniecības un inovāciju 

infrastruktūru un spējas un tādējādi ļautu dalībvalstīm panākt izcilību pētniecības un 

inovāciju jomā; norāda, ka ESI fondus var izmantot inovāciju tālāknodošanai, publisko un 

privāto investīciju veicināšanai pētniecības un inovācijas jomā un saiknes un sinerģiju 

veidošanā starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības 

nozari; pauž cerību, ka ESI fondi ir izmantoti, lai atbalstītu kompetences centrus un 

inovāciju centrus, jo īpaši Eiropas nozīmes centrus; 

6. uzskata, ka efektīvas investīcijas pētniecībā un inovācijā no ESI fondiem var notikt tikai 

tad, ja dalībvalstīs ir spēkā atbilstīgi pamatnosacījumi; atgādina, ka ir svarīgi izpildīt 

attiecīgos kohēzijas politikas ex ante nosacījumus, piemēram, attiecībā uz pārdomātu 

specializāciju, lai nodrošinātu būtisku ESI fondu ietekmi uz inovāciju; tādēļ aicina 

izveidot spēcīgu un līdzsvarotu saikni starp konkrētām valstīm paredzētiem ieteikumiem 

attiecībā uz strukturālām reformām un investīcijām pētniecībā un inovācijā; 

7. aicina dalībvalstis uzlabot nosacījumus inovācijas, pētniecības un izstrādes jomā, jo īpaši 

nolūkā līdz 2020. gadam palielināt kopīgās publiskā un privātā sektora investīcijas 

pētniecības un izstrādes jomā līdz 3 % no IKP, un pastiprināt darbības pētniecības un 

inovācijas jomā konkrēti mazāk attīstītajos reģionos; norāda, ka pastāv skaidra saikne 

starp valsts investīcijām pētniecības un izstrādes jomā un veiksmīgu projektu pieteikumu 

skaitu saskaņā ar pamatprogrammām; 

8. uzskata, ka ir nepieciešams iekļaut spēcīgākus stimulus izmantot ESI fondus investīcijām 

pētniecībā un inovācijā gadījumos, kad pastāv konkrētām valstīm adresēti ieteikumi šajā 

sakarībā vai kad ir atklāti trūkumi; secina, ka ESI fondu investīcijas pētniecībā un 

inovācijā 2014.–2020. gada laikposmā sasniegs EUR 65 miljardus; tādēļ ierosina, lai 

izveidotā ESI fondu izpildes rezerve dalībvalstīs tiek izmantota, ieguldot pētniecībā un 

inovācijā ievērojamu daļu ieņēmumu no strukturālajiem fondiem; 

9. atzinīgi vērtē izcilības zīmoga principu un potenciālu kā kvalitātes apliecinājumu 

sinerģijai starp ESI fondiem un pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, taču norāda, ka tas 

nav pietiekami piemērots praksē, jo dalībvalstīs nav pietiekamu finanšu resursu; uzskata, 

ka projekti, kuri iesniegti finansējuma saņemšanai saskaņā ar pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020” un atbilst stingriem atlases un piešķiršanas kritērijiem ar pozitīvu 

iznākumu, bet kurus nevar finansēt budžeta ierobežojumu dēļ, būtu jāfinansē no 

ESI fondu līdzekļiem, ja šādi līdzekļi ir pieejami minētajam nolūkam; norāda, ka līdzīgs 

mehānisms būtu arī jānosaka attiecībā uz kopīgiem pētniecības projektiem; 

10. pauž nožēlu par to, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžets ir samazināts par 

EUR 2,2 miljardiem, lai finansētu ESIF garantiju fondu; uzskata, ka ES ir jāsaglabā 

starptautiskā konkurētspēja un nav jāzaudē tās pētniecības un inovācijas potenciāls; 

uzsver, ka ir jāpiešķir 9. pamatprogrammai un ESI fondiem pienācīgi budžeta līdzekļi no 
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daudzgadu finanšu shēmas laikposmam pēc 2020. gada, lai varētu sniegt atbilstīgu 

atbalstu pētniecībai; tādēļ ierosina palielināt 9. pamatprogrammas budžetu līdz 

EUR 100 miljardiem, tostarp paredzēt lielāku specializētu budžetu MVU instrumentam, 

un tas būtu jānodrošina visā programmas darbības laikā; 

11. aicina Komisiju, izstrādājot 9. pamatprogrammu un turpmākās ESI fondu regulas, 

nodrošināt, lai tiktu uzlaboti pamatnosacījumi nolūkā palielināt sinerģiju un 

papildināmību starp nozaru pētniecības un inovācijas politikas virzieniem, 

struktūrfondiem un pētniecības un inovācijas fondiem un programmām; norāda, ka 

9. pamatprogrammā būtu arī turpmāk galvenā uzmanība jākoncentrē uz projektiem ar 

zemāku un vidēji augstu tehnoloģiskās gatavības līmeni (TGL), savukārt projektiem ar 

augstu TGL galvenokārt vajadzētu palikt ESI fondu darbības jomā; 

12. norāda, ka valsts atbalsta noteikumus piemēro ESI fondiem, bet ne pamatprogrammai 

“Apvārsnis 2020”, lai gan tie abi var finansēt līdzīgus projektus ar līdzīgiem mērķiem; 

uzsver, ka tas rada nevajadzīgas problēmas saistībā ar šo fondu sinerģiju; uzsver, ka 

“vienlīdzīgas attieksmes” pieejai saistībā ar procedūrām, piemēram, valsts atbalstu un 

atbilstīgajiem izdevumiem attiecībā ESI fondiem un pamatprogrammu, būtu jākļūst par 

galveno principu. mudina Komisiju ierosināt pārskatīt attiecīgos valsts atbalsta 

noteikumus, jo īpaši attiecībā uz izcilības zīmoga projektiem, un noteikt, kuri projekti 

vairs neietilps valsts atbalsta noteikumu darbības jomā. 
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3.5.2017 

SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās starpposma 

novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai 

(2016/2147(INI)) 

Atzinuma sagatavotāja: Vilija Blinkevičiūtė 

 

IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro daļu 

un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) 

Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 

„Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK, 14. panta 

1. punktu un 16. pantu1, 

A. tā kā pamatprogramma “Apvārsnis 2020” saskaņā ar šīs regulas 16. panta prasībām 

transversāli integrē dzimumu līdztiesību un dzimumu aspektus pētniecībā un inovācijās 

ikvienā no dažādajām darba programmas daļām;  

B. tā kā saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” ir trīs integrācijas mērķi, proti: 

veicināt vienlīdzīgas iespējas un dzimumu līdzsvaru projektu grupās, nodrošināt dzimumu 

līdzsvaru lēmumu pieņemšanā un integrēt dzimumu aspektu pētniecības saturā, kuram ir 

jābūt kvalitatīvam;  

C. tā kā ES ir apņēmusies veicināt dzimumu līdztiesību un visās tās darbībās ievērot integrēto 

pieeju dzimumu līdztiesībai; tā kā pētniecība un inovācijas ir lielākais Eiropas 

ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks un lielāka sieviešu pārstāvība pētniecībā sekmē 

inovāciju izplatīšanos; tā kā sieviešu prasmju, zināšanu un kvalifikāciju pilnīga 

izmantošana sekmēs izaugsmi, darbvietu radīšanu un Eiropas konkurētspējas 

palielināšanos;  

                                                 
1 OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp. 
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D. tā kā 2014. un 2015. gada laikposmā sieviešu īpatsvars padomdevēju grupās bija 51,9 %1;  

tā kā tas bija vienīgais rādītājs par sieviešu dalību, kas atbilda noteiktajam mērķim, kas 

šajā gadījumā bija 50 %; tā kā sieviešu ekspertu īpatsvars, kas tika reģistrēts datu bāzēs 

bija 31,1 %, savukārt sieviešu īpatsvars vērtēšanas komitejās veidoja 26,7 %2, tā kā šie abi 

skaitļi nesasniedza attiecīgos mērķus 40 % apmērā; 

E. tā kā dzimumu aspekts pētniecības un inovācijas saturā bija redzams 36,2 % no 

piešķirtajiem projektiem3; tā kā 2014. un 2015. gada laikposmā to sieviešu īpatsvars, kuras 

piedalījās pamatprogrammas „Apvārsnis 2020“ projektos bija 35,8 % no visiem 

darbiniekiem, to skaitā ar pētniecību nesaistītajiem darbiniekiem4; 

F. tā kā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020“ mērķis, tāpat kā citām ES programmām, ir 

stratēģijas „Eiropa 2020“ un citu starptautisku saistību, piemēram, COP21 un Ilgtspējīgas 

attīstības programmas 2030. gadam, tostarp ilgtspējīga attīstība mērķa (IAM) Nr. 5 par 

dzimumu līdztiesību, izpildīšana; tā kā šos mērķus nevarēs sasniegt bez inovācijām, 

jauniem pētījumiem un attīstības; tomēr uzsver, ka šī programma papildina pašu 

dalībvalstu ieguldījumus pētniecībā un inovācijās,  

1. norāda, ka pēdējo gadu laikā ir notikušas pozitīvas pārmaiņas attiecībā uz sieviešu un 

vīriešu vienlīdzību pētniecības, attīstības un inovāciju jomā, taču vērš uzmanību uz 

spēcīgo vertikālo un horizontālo segregāciju, kas skar sievietes akadēmiskajā pasaulē, un 

kultūras un iestāžu radītajiem šķēršļiem; 

2. atzinīgi vērtē to, ka šajā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020“ paredzēts atbalsts pētniecības 

struktūrām, īstenojot dzimumu līdztiesības plānus; atzinīgi vērtē arī Komisijas un Eiropas 

Dzimumu līdztiesības institūta kopīgo projektu izveidot tiešsaistes līdzekli dzimumu 

līdztiesības plāniem, kas būtu līdzeklis labākās prakses noteikšanai un tās apmaiņai ar 

attiecīgajām ieinteresētajām personām; 

3. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt iespējami ciešākas attiecības ar Apvienotās Karalistes 

zinātniekiem, lai izvairītos no zināšanu pārrāvumiem vai zaudējuma medicīnisko pētījumu 

jomā; 

4. atzinīgi vērtē to, ka dzimumu līdzsvars darbinieku vidū ir vien no faktoriem, kas tiek 

ņemts vērā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020“ novērtēšanas kritērijos, tomēr jāpiezīmē, 

ka sievietes veido tikai 35,8 % no darbaspēka; aicina Komisiju nākamajā 

pamatprogrammā noteikt minimālo prasību par nepietiekami pārstāvētā dzimuma dalību 

40 % apmērā; turklāt atzinīgi vērtē to, ka pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja savos 

priekšlikumos kā attiecināmās izmaksas iekļaut apmācību un īpašus pētījumus par 

dzimumu līdztiesību; 

 5. atzinīgi vērtē to, ka tiek izmantoti konkrēti rādītāji, lai uzraudzītu dzimumu līdztiesības 

aspekta īstenošanu pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, taču pauž nožēlu, ka šajā pašā 

laikposmā dzimumu aspekts pētniecības un inovāciju saturā tika ņemts vērā  tikai 36,2 % 

                                                 
1 2015. gada uzraudzības ziņojums par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf. 
2 Ibid. 
3 Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020”, EPRS 2017. gada februāra pētījums. 
4 Ibid. 
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no parakstītajiem dotāciju līgumiem1; tādēļ aicina Komisiju paredzēt, ka ietekmes uz 

dzimumu novērtējums ir iekļauts kā ex ante nosacījums, lai pieteiktos uz jebkuru dotāciju 

saskaņā ar 9. pamatprogrammu;  

6. norāda, ka pašlaik nav rādītāju, lai novērtētu to projektu procentuālo īpatsvaru, kuri īpaši 

pievēršas ar dzimumu vienlīdzību un problēmām saistītajiem jautājumiem, kas cieši 

saistīti ar dzimumu vienlīdzību, piemēram: veselība (īpaši mātes un jaundzimušā 

veselība), nabadzības izraisītas un novārtā atstātas slimības, kas nesamērīgi ietekmē 

sievietes un bērnus, pārtika un uzturvielas, ūdens un sanitārija, kā arī piekļuve resursiem;  

šajā sakarībā atzīmē, ka trūkst rādītāju, lai izmērītu cik procentuāli tiek izziņoti tādi 

uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas meklē šādus projektus; aicina Komisiju iekļaut 

turpmākajos ikgadējos uzraudzības ziņojumos par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020“ un 

jaunajā pamatprogrammā šādus rādītājus par visiem šiem jautājumiem; 

7. atzinīgi vērtē dzimumu līdzsvaru pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” padomdevēju 

grupās, kurās 2014. un 2015. gadā sieviešu līdzdalība bija 52 %; tomēr pauž nožēlu, ka to 

sieviešu ekspertu īpatsvars, kuras bija reģistrētas ekspertu datubāzēs, un sieviešu īpatsvars 

vērtēšanas komitejās nesasniedza mērķi par nepietiekami pārstāvētā dzimuma dalību 40 % 

apmērā; aicina Komisiju ierosināt jaunus pasākumus, lai risinātu šo situāciju; 

8. atzinīgi vērtē to, ka viens no programmas “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to” 

mērķiem ir vērsts uz to, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību gan pētniecības procesā, gan 

tās saturā; turklāt atzinīgi vērtē dotācijas “Atbalsts pētniecības organizācijām, lai īstenotu 

dzimumu līdztiesības plānus” un „Veicināt dzimumu līdztiesību programmā “Apvārsnis 

2020” un Eiropas Pētniecības telpā”; tomēr pauž nožēlu par to, ka budžetā nav paredzētas 

konkrētas pozīcijas  pamatprogrammā „Apvārsnis 2020“ izklāstītajiem mērķiem; 

9. uzskata, ka ir vajadzīga turpmāka pārskatīšana pamatprogrammas „Apvārsnis 2020“ 

rezultātu novērtēšanai, pamatojoties uz uzticamiem un salīdzināmiem rādītājiem, 

piemēram, sieviešu dalībnieču un sieviešu projektu koordinatoru procentuālā daļa 

pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, un ka ir nepieciešams pēc vajadzības ierosināt 

izmaiņas īpašajās darbībās, lai panāktu labākus rezultātus;  

10. prasa Komisijai palielināt pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžetu, lai pavairotu 

iesaistīto universitāšu un pētniecības institūtu skaitu, un aicina dalībvalstis sekmēt dotāciju 

pieejamību pētniecēm un zinātniecēm, lai sekmētu vienlīdzību zinātniskajā karjerā un 

uzlabotu konkurētspēju Eiropas Savienībā;  

11. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un gaidāmajā 

9. pamatprogrammā vēl vairāk tiktu nostiprināta integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai, un 

atbalstīt un uzlabot dialogu starp pētniecības iestādēm, uzņēmumiem un ar tiem 

saistītajiem sociālajiem partneriem; aicina izstrādāt dzimumu līdztiesības mērķus 

stratēģijās, programmās un projektos visos pētniecības cikla posmos; 

12. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus novērst joprojām pastāvošo 

strukturālo dzimumu nevienlīdzību pētnieku vidū, īpaši attiecībā uz darba apstākļiem, 

                                                 
1 2015. gada uzraudzības ziņojums par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 53.-217. lpp. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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piemēram, darba samaksas atšķirības un diskriminējošus līguma nosacījumus, un 

nevienlīdzību sieviešu pārstāvībā pētniecības iestāžu un universitāšu valdēs1; 

13. uzsver, ka ar MVU instrumentu ir jāveicina sieviešu uzņēmējdarbība, lai pamudinātu 

sievietes uzskatīt uzņēmējdarbību par vērā ņemamu karjeras izvēli, atvieglojot kredītu 

pieejamību, samazinot birokrātiju un citus šķēršļus sieviešu jaunuzņēmumiem, nolūkā 

panākt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; turklāt uzsver, cik svarīgas ir atbalsta 

programmas sievietēm uzņēmējām un sievietēm zinātnē un akadēmiskajās aprindās, un 

mudina ES konkrētāk atbalstīt šīs programmas, tostarp ar tādiem pozitīviem pasākumiem 

kā tīklu veidošana un darbaudzināšanas programmas, kā arī piemērotu nosacījumu 

radīšana un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana salīdzinājumā ar visu vecumu vīriešiem 

apmācības, karjeras veidošanas, pārkvalifikācijas un tālākizglītības jomā;  

14. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt un pavairot izpratnes veicināšanas un 

informācijas kampaņas, kuras saistītas ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020“, lai 

piesaistītu vairāk meiteņu dabaszinātņu, tehnisko zinātņu, inženierzinātņu un matemātikas 

(STEM) jomās un sekmētu sieviešu dalību pētniecības projektos; aicina Komisiju  novērtēt 

informācijas kampaņu mērķauditoriju izvēli un rezultātus, palielinot sieviešu dalību 

pētniecības projektos; 

15. mudina dalībvalstis sekmēt pasākumus un darbības, lai attīstītu sieviešu līderības 

potenciālu un palielinātu viņu dalību lēmumu pieņemšanā, sieviešu karjeru veidošanā 

izmantojot tādus konkrētus instrumentus kā darbaudzināšana, tīklu veidošana un citu 

sieviešu veiksmes stāsti; 

16. aicina Komisiju pieņemt kvalitatīvu pieeju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

starpposma novērtējumā un izmantot starpposma novērtējuma ziņojumu, lai izstrādātu 

īpašus dzimuma dalības un iekļaušanas mērīšanas instrumentus, kurus varēs izmantot 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ex post novērtējumā; 

17. aicina saglabāt neatkarīgu budžeta pozīciju, kas paredzēta, lai finansētu ar dzimumu 

saistītas strukturālas izmaiņas (piemēram, GERI 2014.–2016. gada laikposmam), kā arī 

citus dzimumu līdztiesības jautājumus pētniecības un inovācijas jomā; 

18. aicina iekļaut stingru dzimumu vienlīdzības stratēģiju un izmērāmus mērķus priekšlikumā 

9. pamatprogrammai un pamatnoteikumos, kuri tiks ierosināti saistībā ar jauno 

pamatprogrammu, noteikt konkrētākas un rūpīgāk izstrādātas prasības dzimumu 

integrācijai; uzskata, ka ir svarīgi turpināt atbalstīt dzimumu vienlīdzību kā transversālu 

mērķi, un kā specifisku jomu, kas ir tiesīga saņemt finansējumu, ikvienā no dažādajām 

darba programmas daļām. 

                                                 
1 sk. 2015. gada datus – https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-

final.pdf#view=fit&pagemode=none  

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
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