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Temats: Pētniecības un inovācijas sinerģija starp programmu "Apvārsnis 2020", kohēzijas politiku 
un citām ES finansēšanas programmām 

Komisija 2015. gada decembrī saskaņā ar 16. panta 3. punktu pieņēma paziņojumu par Eiropas 
strukturālo un investīciju (ESI) fondu ieguldījumu palielināšanu ES izaugsmes stratēģijā, ieguldījumu 
plānu, kā arī Komisijas prioritātēm līdz 2020. gadam. Naudas summa, kas paredzēta 1. tematiskajam 
mērķim “Pētniecība un inovācija” EUR 43 miljardu apmērā, ir lielāka nekā jebkad agrāk. Tomēr 
informācija par kohēzijas politikas sinerģiju ar citiem fondiem, piemēram, programmu “Apvārsnis 
2020” (H2020), šajā ziņojumā ir nepietiekami novērtēta. Turklāt, kad tika apspriesta pašreizējā regula 
līdz 2020. gadam, Parlaments ierosināja “Izcilības izplatīšanu un dalības paplašināšanu” un „Kāpnes 
uz izcilību” kā jaunas budžeta pozīcijas, lai uzlabotu sinerģiju un sadarbību pētniecības un inovācijas 
jomā. 

1. Kāds ir Komisijas īpašais novērtējums par sinerģijas rezultātiem, kas formulēti programmā 
„Apvārsnis 2020”, un kohēzijas noteikumiem, tostarp saskaņā ar vienoto stratēģisko satvaru, 
pielikumu par kohēzijas politiku Kopīgo noteikumu regulai? 

2. Kādas sinerģijas darbības veic KTI, lai sasniegtu savus mērķus, un kā Komisija tieši līdzdarbojas 
ar kopuzņēmumiem diskusijās un informācijas apmaiņā ar dalībvalstīm saistībā ar sinerģiju starp 
programmu “Apvārsnis 2020” un to pārdomātiem specializācijas virzieniem ESI fondu ietvaros?  

3. Kādi ir iepriekšējā posma (spēju veidošana, valsts/reģionālās pētniecības un inovācijas sistēmas) 
un pakārtoto (inovācijas/tirgus) darbību rezultāti darbības programmās 2014. – 2020. gadam? 
Kādi ir efektīvi impulsi, lai atbalstītu šo sinerģiju starp visiem šiem dažādajiem fondiem? Kāda 
loma ir izcilības zīmogam? 

4. Vai Komisija ir gatava iesniegt paziņojumu par ESI fondu sinerģiju īstenošanu ar H2020, 
Galileo/Copernicus, Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) un citiem Eiropas inovāciju 
fondiem? 

5. Vai Komisija ir gatava nākt klajā ar uzraudzības sistēmu, lai uzraudzītu sinerģiju rezultātus un 
apzinātu labāko praksi, kā noteikts regulās 2014. – 2020. gadam? 
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