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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas viedokli, ka valsts reformu programmu izstrādāšanā un 
īstenošanā jāiesaista reģioni; aicina dalībvalstis publicēt informāciju par valsts reformu 
programmu pamatnostādnēm, nodrošināt savlaicīgu dalību programmās un, it sevišķi, 
piemērot tās vietējām vajadzībām, pastiprinot Komisijas, dalībvalstu un reģionu dialogu, 
veidojot skaidrāku un decentralizētāku atbildības jomu sadali un uzlabojot pašu reģionu 
savstarpējo mijiedarbību;

2. atzīst, ka kohēzijas politikai ir nepārspējama loma Lisabonas mērķu īstenošanā, it īpaši 
pateicoties struktūrfondu līdzekļiem, kuri paredzēti šo mērķu īstenošanai, un uzsver, ka 
inovāciju veicināšanā sevišķi svarīga nozīme ir pašvaldību un reģionu līmenim, kā 
norādīts arī Septītajā zinātnes un attīstības pamatprogrammā un Pirmajā konkurētspējas 
un jauninājumu pamatprogrammā, tādēļ ka inovāciju stratēģiju reģionālā un vietējā 
līmenī var īstenot uzņēmumi, jo īpaši MVU, sadarbībā ar universitātēm un izglītības un 
tehnoloģiju centriem, kā partneri piesaistot pilsonisko sabiedrību; 

3 atzīmē, ka jaundibinātiem uzņēmumiem ir grūtības piesaistīt riska kapitālu, un šajā sakarā 
uzsver, ka liela nozīme ir nodokļu atvieglojumiem un citiem stimuliem;

4. aicina reģionālā un vietējā līmeņa atbildīgās personas radīt labvēlīgus apstākļus un panākt, 
lai inovāciju veicināšana ir viens no operacionālo programmu pamatjautājumiem, un 
paredzēt investīcijām zinātnē, inovācijās un tālākizglītībā nozīmīgu daļu no struktūrfondu 
līdzekļiem, tādējādi panākot daudzus pozitīvus rezultātus, tostarp radot jaunas darbvietas, 
veicinot nodarbinātību un ierobežojot emigrācijas tendences un „smadzeņu noplūdi”;
tāpat aicina dalībvalstis to atbalstīt, investējot valstu līdzekļus augstākajā izglītībā ar 
mērķi veicināt talantu attīstību; 

5. piekrīt Komisijas viedoklim, ka svarīga dalībvalstu inovāciju politikas sastāvdaļa ir 
„puduru (klasteru) politika”, un aicina atbildīgās personas, it īpaši reģionu un pašvaldību 
līmenī, veicināt puduru (klasteru), kā arī tehnoloģiju un inovāciju centru veidošanos gan 
urbanizētos apvidos, gan lauku reģionos, tādējādi panākot līdzsvaru starp dažādajiem 
reģioniem;

6. šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi izveidot pārvaldes struktūras, lai uzlabotu sadarbību starp 
puduru (klasteru) dalībniekiem, un aicina piešķirt šo puduru (klasteru) darbībai pārrobežu 
virzību, it īpaši balstoties uz eiroreģionu pieredzi pārrobežu struktūru un sociālo tīklu 
veidošanā;

7. uzsver, ka nav pieļaujams atstāt malā lauku rajonus un nomaļos apvidus, jo tiem jāsniedz 
atbalsts, lai mudinātu attīstīt ekoinovācijas un lauku tūrismu;

8. vērš uzmanību uz to, ka vājāk attīstītiem reģioniem ir grūtības piesaistīt privāto investoru 
ieguldījumus, un aicina dalībvalstis, kā arī pašvaldību un reģionu līmenī atbildīgās 
personas vairāk izmantot iespēju saņemt EIB aizdevumus, kā arī veicināt un stiprināt 



PE 384.512v02-00 4/5 AD\658288LV.doc

LV

valsts un privātā sektora partnerību inovāciju pasākumos, īpaši pievēršot uzmanību 
paraugprakses piemēriem un valsts līdzekļu lietderīgam izmantojumam;

9. uzskata, ka jauno vadoša tirgus iniciatīvu, kas vērsta galvenokārt uz jaunu, novatorisku 
preču un pakalpojumu izveidi un ieviešanu tirgū, jāuzsāk it īpaši tajās jomās, kurām 
raksturīgs augsts pieprasījuma potenciāls; vienlaicīgi gādājot par to, lai vājāk attīstītie 
reģioni nepaliktu novārtā; 

10. konstatē, ka līdz šim dalībvalstis nebūt nav pilnībā izmantojušas visas atbalsta iespējas 
vides inovāciju jomā, un atkārtoti norāda, ka novatoriskas vides tehnoloģijas var būtiski 
palielināt ES konkurētspēju pasaules mērogā;

11. aicina reģionu atbildīgās personas izmantot struktūrfondu finansējumu arī 
eksperimentāliem, līdz ar to riskantiem pasākumiem;

12. uzskata, ka nepieciešams uzlabot ar inovāciju pasākumiem saistītās informācijas 
kampaņas un uzsver, ka nepieciešama pieredzes apmaiņa par paveiktajiem projektiem; 
vienlaicīgi iesaka ņemt vērā pieredzi, kas iegūta neveiksmīgos projektos, īstenojot 
nepareizus pasākumus, kā arī brīdināt citus ES reģionus, lai tie nepieļautu līdzīgas kļūdas;

13. uzskata, ka arī reģionos jāatbalsta Eiropas informācijas centri, jo tas uzlabos pilsoniskās 
sabiedrības un uzņēmējdarbības aprindu piekļuvi pārredzamai informācijai, un ka svarīga 
informācija, kas tiek sniegta laikus, ir galvenais novatorisko pasākumu faktors un ka 
tāpēc šādi centri var sniegt lielu ieguldījumu gan sadarbības padziļināšanas ziņā pašas 
valsts ietvaros, gan pārrobežu sadarbības kontekstā;

14. uzskata, ka Eiropas Savienības, reģionu un vietējā līmenī ir nepieciešami pasākumi, lai 
palielinātu absolventu skaitu, it īpaši sieviešu īpatsvaru dabaszinātņu, inženierzinātņu un 
tehnisko zinātņu studiju programmās, kā arī fundamentālajā pētniecībā, it sevišķi 
izmantojot Septītās pamatprogrammas īpašo programmu „Cilvēki”, piešķirot finansiālu 
atbalstu, balvas un cita veida stimulus un ar pieredzes nodošanas projektu palīdzību un 
cita veida atbalstu iedrošinot sievietes dibināt novatoriskus uzņēmumus;

15. uzskata, ka jāveido zinātnes un attīstības infrastruktūras, jo tas ir svarīgs priekšnoteikums, 
lai veicinātu zinātnisko un pētniecisko darbību arī attālos reģionos un piesaistītu 
zinātniekus un pētniekus šiem reģioniem; uzskata, ka Septītās pamatprogrammas un 
struktūrfondu līdzekļu atbalsts pētniecības infrastruktūras uzlabošanai kohēzijas reģionos, 
kuros ir labs pētnieciskā darba potenciāls, būtu efektīva investīcija, ja zinātniskās un 
pētnieciskās darbību rezultātā tiktu iegūtas novatoriskas preces un pakalpojumi;

16. ņemot vērā Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu apjomu, aicina Komisiju izvērtēt 
sasniegtos rezultātus, izvērtējot projektu un pasākumu kvalitatīvos, kvantitatīvos un 
finansiālos rādītājus, lai tādējādi laika gaitā uzlabotu turpmāko darbību efektivitāti; 

17. uzskata, ka viens no priekšnoteikumiem inovāciju jaudas palielināšanai ir bezmaksas vai 
izmaksu ziņā izdevīga piekļuve platjoslām, jo tas ļauj attīstīt uz zināšanām balstītu 
uzņēmējdarbību;

18. aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās un vietējās varas iestādes nodrošināt vispārēju 
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iespēju strādāt ar informācijas un sakaru tehnoloģijām, lai kopumā veicinātu e-mācības 
un e-darbu;

19. atgādina, ka ir svarīgi finansēt sevišķi kvalitatīvu fizisko un tehnoloģisko infrastruktūru, 
lai tādējādi piesaistītu investīcijas un veicinātu darbaspēka mobilitāti.


