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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par paziņojumu „Zināšanu izmantošana praksē. Plaša mēroga inovācijas stratēģija ES”
(2006/22774(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Zināšanu izmantošana praksē. Plaša mēroga 
inovācijas stratēģija ES” (COM(2006)0502),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ieguldījumi pētniecībā ― Eiropas rīcības plāns” 
(COM(2003)0226),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Kopienas Lisabonas programmas īstenošanu 
„Pētniecības un inovācijas sekmēšana ― ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai: kopēja 
nostāja” (COM(2005)0488) un ar to saistītos Komisijas darba dokumentus 
(SEC(2005)1253 un SEC(2005)1289),

– ņemot vērā 2006. gada janvāra ziņojumu „Novatoriskas Eiropas izveide” („E. Aho
ziņojums”), ko sniedza neatkarīgu ekspertu grupa pētniecības un attīstības un inovācijas 
jautājumos, kas iecelta pēc Hemptonkortas sammita,

– ņemot vērā 2000. gada 23. un 24. marta Eiropadomes Lisabonas sanāksmes prezidentūras 
secinājumus, kas paredz Eiropas Savienību padarīt par pasaules viskonkurētspējīgāko un 
visdinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku, un 2005. gada 22. un 23. marta un 
2006. gada 23. un 24. marta Eiropadomes Briseles sanāksmes prezidentūras secinājumus,

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2006. gada 4. decembra 2769. sanāksmes 
secinājumus1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Sadarbība izaugsmei un darbavietu attīstībai. Jauns 
posms Lisabonas stratēģijā” (COM(2005)0024),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopīgi pasākumi izaugsmei un nodarbinātībai: 
Kopienas Lisabonas programma” (COM(2005)0330),

– ņemot vērā valstu reformu programmas (VRP), ko iesniegušas dalībvalstis, dalībvalstu 
2006. gada rudens ziņojumus par valstu reformu programmu īstenošanu 2 un novērtējumu, 
ko Komisija par šo VRP īstenošanu sniedza ikgadējā progresa ziņojumā 
(COM(2006)0816),

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 12. jūlija Ieteikumu 2005/601/EK par dalībvalstu un 
Kopienas vispārējām ekonomikas politikas pamatnostādnēm (2005–2008)3 un Padomes 
2005. gada 12. jūlija Lēmumu Nr. 2005/600/EK par dalībvalstu nodarbinātības politikas 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_fr.htm
3 OV L 205, 6.8.2005, 28. lpp.
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pamatnostādnēm1, kas kopā veido „izaugsmes un nodarbinātības pamatnostādnes”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. 
līdz 2013. gads)3,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
Tehnoloģijas institūta izveidi (COM(2006)0604),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas patentu (COM(2000)0412) un 
prezidentūras pārskatīto tekstu4,

– ņemot vērā Kopienas nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai5 un 
Komisijas paziņojumu „Par efektīvāku P&A nodokļu atvieglojumu piemērošanu” 
(COM(2006)728),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „2006. gada Ziņojums par Eiropas 
konkurētspēju” (SEC(2006)1467) un Komisijas paziņojumu „Ekonomikas reformas un 
konkurētspēja: galvenās atziņas 2006. gada Ziņojumā par Eiropas konkurētspēju” 
(COM(2006)0697),

– ņemot vērā „Eiropas Inovāciju progresa ziņojumu 2005 ― Inovācijas gaitas salīdzinošā 
analīze”, kas skaidri rāda, ka inovācijas jomā Amerikas Savienotās Valstis un Japāna ir 
līderes6,

– ņemot vērā „ESAO zinātnes, tehnoloģijas un rūpniecības perspektīvas, 2006. gada 
izdevums”7,

– ņemot vērā savu 2006. gada 30. novembra rezolūciju „Laiks palielināt apgriezienus ― 
uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana Eiropā”8,

– ņemot vērā savu 2006. gada 5. jūlija rezolūciju par Kopienas Lisabonas programmas 
īstenošanu „Pētniecības un inovācijas sekmēšana ― ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai: kopēja nostāja”9,

  
1 OV L 205, 6.8.2005, 21. lpp.
2 OV L 412, 30.12.2006, 1. lpp.
3 OV L 2006, 9.11.2006, 15. lpp.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/oj/2006/c_323/c_32320061230lv00010026.pdf
6 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
7 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
8 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0528.
9 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0301.
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– ņemot vērā savu 2006. gada 15. marta rezolūciju par ieguldījumu Eiropadomes 2006. gada 
pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju1,

– ņemot vērā ekspertu grupas 2004. gada jūlija ziņojumu „Improving institutions for the 
transfer of technology from science to enterprise” (Iestāžu darba pilnveidošana 
tehnoloģiju pārejai no zinātnes uz uzņēmumiem),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2006. gada 8. novembra darba 
dokumentu „Ieguldījumi zināšanās un inovācijā” (Lisabonas stratēģija), informatīvs 
ziņojums INT/325, 

– ņemot vērā i2010. iniciatīvu un jo īpaši Komisijas paziņojumu „i2010. e-pārvaldības 
rīcības plāns: paātrināt e-pārvaldību Eiropā par labu visiem” (COM(2006)0173),

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada novembra darba dokumentu par „inovāciju dienestos”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu „Jaunās 
reģionālās politikas ieguldījums Eiropas Savienības inovācijas iespēju pastiprināšanā” 
(A6-0000/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetāro lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, 
Reģionālās attīstības komitejas un Juridisko jautājumu komitejas atzinumus 
(A6-0000/2007),

A. ņemot vērā Lisabonas stratēģijas īstenošanas gaitu un to, ka tāpēc ir svarīgi, lai pasaules 
konkurences priekšā būtu vēl efektīvāka inovācijas stratēģija;

B. tā kā netiek pietiekami izmantotas plašās speciālās zinātniskās zināšanas, kas uzkrātas ES 
pētniecības centros un patentu birojos;

C. tā kā inovācijas galvenais uzdevums ir palielināt ES konkurētspēju un uzlabot tās 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

D. tā kā inovācijai ir svarīga loma ES dalībvalstu sociālo modeļu izveidē;

E. tā kā pakalpojumu jomā netiek pietiekami izmantots ES inovācijas potenciāls;

F. tā kā viens no novatorisku risinājumu ieviešanas būtiskajiem priekšnosacījumiem ir 
saistīts ar informācijas plūsmu ātrumu un vispārēju pieeju tīmekļa pakalpojumiem Eiropas 
Savienībā;

G. tā kā ir svarīgi, lai zināšanu izmantošanas procesam inovācijas un autortiesību jomā būtu 
institucionāls atbalsts;

H. tā kā pašreizējā vienota patenta sistēma neļauj ņemt vērā noteiktu nozaru vajadzības un tā 
  

1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0092.
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kā piešķirto patentu skaita lielais pieaugums rada risku, ka var rasties strīdi, un kavē 
inovāciju;

I. ņemot vērā inovācijas politikas finansējumu un pieaugošo nozīmi, ko tā piešķir publiskam 
iepirkumam un valsts un privātai partnerībai;

J. tā kā inovācijas priekšnosacījums ir starpdisciplīnu izglītība, kas aptver jomas, kuras ir 
saistītas ar tradicionālajām zināšanām;

K. tā kā mūžizglītība var veicināt zināšanu attīstību inovācijas jomā un tā kā informācijas 
sabiedrības veidošana ļauj cīnīties pret noslāņošanos darba tirgū;

L. tā kā Eiropas kvalitātes standartu un normu izveide attiecībā uz jaunās paaudzes produktu 
un pakalpojumu izstrādes pirmo fāzi ir inovācijas avots;

M. tā kā Septītajai pamatprogrammai ir jāsekmē spēcīgākas un plašākas Eiropas pētniecības 
telpas izveide, nosakot konkrētus un mērķtiecīgus uzdevumus,

1. atbalsta Komisijas priekšlikumu uzsākt jaunu vadoša tirgus iniciatīvu, kuras mērķis būtu 
atvieglot jaunu, novatorisku produktu un pakalpojumu laišanu tirgū jomās, kurās ES var 
kļūt par līderi pasaules līmenī;

2. atzīmē, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem ir īpaša loma novatorisku risinājumu 
ieviešanā;

3. uzsver nepieciešamību dalībvalstu izglītības programmās ieviest aktivitātes, kuru mērķis ir 
vairāk izcelt novatorisku risinājumu, jo īpaši ekoloģijas jomā, autoru svarīgumu un lomu;

4. ierosina ieviest tehnoloģisko un zinātnisko infrastruktūru, kas vajadzīga novatorisku 
risinājumu izstrādei esošajās izglītības iestādēs, lai nodrošinātu izaugsmes iespējas 
nelieliem pētījumu centriem;

5. aicina dalībvalstis ieviest tādus fiskālos noteikumus, kas mudinātu uzņēmumus veikt 
lielākus ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijā;

6. atzīmē, ka pastāv Eiropas tehnoloģiju platformas un ir pieņemts Padomes lēmums par 
Eiropas kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām nozarēs, kas ir izšķirošas Eiropas inovācijas 
attīstībai, un ka šīs iniciatīvas īstenos ar valsts un privāto partnerību;

7. aicina dalībvalstis noteikt jomas, kuras, pēc to domām, ir visnovatoriskākās, ņemot vērā 
savas prioritātes;

8. atzīmē Inovācijas un konkurētspējas programmu, kas paredz piemērotus finanšu 
instrumentus, kā arī Komisijas paziņojumu „MVU izaugsmes finansēšana”, kurš paredz 
konkrētus pasākumus, lai palielinātu riska kapitāla ieguldījumus;

9. aicina dalībvalstis un vietējās kopienas izvēlēties novatoriskus risinājumus, kas saistībā ar 
inovācijas un konkurētspējas programmu nodrošina vides aizsardzību, un vērš uzmanību 
arī uz to, ka pastāv iespēja izmantot finansiālu atbalstu, ko MVU nodrošina programma 
JEREMIE;
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10. atzīmē, ka pilsētcentriem var būt svarīga loma inovācijas stratēģijas izstrādē visam 
reģionam un ka tie attiecīgā gadījumā var izvirzīt noteiktu daudzsološu projektu 
iniciatīvas, piemēram, siltuma izmantošanas un koģenerācijas potenciāla izmantošanas 
jomā, vai pat izvirzīt iniciatīvas zinātnes un tehnoloģijas parku jomā;

11. konstatē, ka lauku apgabali var veicināt tādu jaunās paaudzes uzņēmumu attīstību, kuru 
rīcībā būtu zinātnisko pētījumu bāze biotehnoloģijas jomā;

12. atzīmē Eiropas INNOVA iniciatīvu, kas paredz dinamiskāku pieeju novatorisku 
uzņēmumu izveidei un atbalstam pakalpojumu nozarē;

13. aicina Komisiju nodrošināt apstākļus, kas vajadzīgi „Euro Info centru” attīstībai, lai tie 
katrā ES reģionā ar labāku informācijas plūsmu sekmētu novatorisku risinājumu izstrādi;

14. uzskata, ka publiskajam iepirkumam ir stratēģiska nozīme novatorisku produktu un 
pakalpojumu attīstības veicināšanā;

15. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izveidot ekspertu grupu patentu jomā, lai 
patentiem izstrādātu jaunu Kopienas tiesisko regulējumu;

16. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm patentu sistēmai izstrādāt alternatīvus un 
papildinošus pasākumus, nodrošinot autoru juridisko aizsardzību pret kriminālās 
tiesvedības risku;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai kopējās prasības, kas reglamentē 
patentspēju, būtu pielāgotas katras konkrētās nozares apstākļiem;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis saistībā ar jauno Eiropas patentu ierosināt procedūru, lai 
izskaustu maznozīmīgus patentus, kā arī „guļošos” patentus, kas reģistrēti tikai tāpēc, lai 
aizliegtu;

19. aicina Komisiju sadarbībā ar Eiropas standartizācijas institūtiem veikt efektīvus 
pasākumus, lai pastiprinātu Eiropas standartu pieņemšanas institucionālos pamatus;

20. aicina dalībvalstis sekmēt vienprātības panākšanu Eiropas standartu jomā, jo tas, lai šajā 
jomā tiktu pēc iespējas ātrāk pieņemts lēmums, ir svarīgi ES konkurētspējai;

21. aicina Komisiju un dalībvalstis izvēlēties atvērtus standartus, kas tāpēc, ka licences ir bez 
maksas, nodrošina intelektuālā īpašuma pieejamību;

22. aicina dalībvalstis to teritorijā veicināt „zināšanu reģionu” un „puduru” izveidi, kas 
nodrošinātu sadarbību ar trešo valstu ekspertiem;

23. atzīmē Reģionu komitejas iniciatīvu izveidot reģionu tīklu, kura pamatā būtu teritoriālo 
kopienu interaktīva platforma, ar mērķi salīdzināt pieredzi, kas gūta, īstenojot Lisabonas 
stratēģiju, un veikt šīs pieredzes apmaiņu;

24. aicina dalībvalstis noteikt zinātniskās karjeras kritērijus, lai ņemtu vērā kandidātu 
kompetenci patentu un inovācijas jomā;
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25. mudina Komisiju un dalībvalstis izveidot un veicināt valstu un Eiropas balvas par 
inovāciju;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ziņojumu Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem un valdībām.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

Eiropā ir uzkrātas būtiskas speciālās zināšanas vairākās zinātnes jomās, pateicoties 
pētījumiem, ko veikušas universitātes, pētniecības centri un valstu institūti, valstu zinātņu 
akadēmijas un ES pētniecības un attīstības struktūras. Valstu patentu biroji ir ievērojams 
zināšanu avots, pēdējā laikā tāds ir arī Eiropas Patentu birojs (EPO). Tomēr nav vienkārši šīs 
zināšanas īstenot ekonomikā, lai tās efektīvi izmantotu. Eiropas situācijas paradokss ir tāds, ka 
mums ir augsti attīstīti centri zināšanu attīstīšanai – izcilības centri, bet tiem ir mazs 
ekonomiskais stimuls izmantot šīs zināšanas par pamatu novatorisku pasākumu attīstīšanai.
Šī sagatavotā dokumenta mērķis ir īstenot Lisabonas stratēģiju un izveidot pamatu Eiropas 
inovāciju politikai, skaidri nosakot tās mērķus un pieņemot instrumentus, lai sasniegtu šos 
mērķus, kas atvieglos:
- pētniecības jomu atbalstīšanu, kas pielāgotas ES pašreizējām un turpmākajām sociālajām un 
ekonomiskajām vajadzībām;
- padziļināto zināšanu, ko attīstījuši pētniecības centri, nodošanu ekonomikas vienībām;
- novatorisku risinājumu praktisku lietošanu ekonomikas un sociālajā jomā.

2. Inovācijas definēšana

Par inovāciju būtu jāuzskata to problēmu novatoriski risinājumi, kuras rodas ražošanā, preču 
izmantošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Inovācijas mērķis ir racionalizēt preču ražošanu, 
pakalpojumu sniegšanu un ražojumu izmantošanu tādā veidā, kas nodrošinās enerģijas, 
materiālu un darbalaika taupīšanu, kā arī aizsargās vidi un uzlabos pakalpojumu kvalitāti. 
Inovācijas iniciators un tās labuma saņēmējs vienmēr ir indivīds. Bieži gadās tā, ka vēl nav 
atrasts problēmas praktisks risinājums, vai var būt arī tā, ka risinājums jau ir atrasts, bet 
jaunajai problēmai vajadzīga šī risinājuma pārskatīšana, modernizācija vai pārveidošana. 
Inovācija attiecas uz ražojumiem, procesiem un pakalpojumiem.
Pasākumu inovācijas jomā mērķis var būt jauninājumu izmantotāju intereses (mārketinga 
aspekts), konkurētspējas uzlabošana (ekonomiskais aspekts), negatīvas ietekmes uz vidi 
novēršana (vides aspekts) vai dzīves līmeņa un darba apstākļu uzlabošana (sociālais faktors).
Diemžēl pastāv arī „mākslīgā inovācija” attiecībā uz noteiktiem ražojumiem, kas pārsvarā ir 
iepakojuma izmaiņas vai maldinoša reklāma. Šī neīstā inovācija, kas kaitē sabiedrībai, ir 
pilnībā jānovērš.

3. Inovācijas veicināšana

Inovācija ir process, kas ietver jaunu novatorisku risinājumu ieviešanu vai esošo risinājumu 
uzlabošanu, piemērojot tos jaunām cilvēku darbības jomām. Lai to veiksmīgi realizētu, ir 
svarīgi pilnībā pārzināt faktorus, kas veicina pasākumus inovācijas jomā. Būtu jāatceras, ka 
inovācijas rezultāts parasti ir lētākas, efektīvākas vai videi draudzīgākas preces vai ražošanas 
metodes, kā arī labāk organizēti, kvalitatīvāki un lētāki pakalpojumi. Šo pasākumu ietekme 
var būt atšķirīga, tomēr tie rada nosacījumus, lai palīdzētu nodrošināt lielāku veiksmīgas 
inovācijas iespējamību.
Būtiskākie faktori, kas veicinās inovāciju ir:

a) pienācīgi funkcionējošs preču un pakalpojumu tirgus,
b) augsta līmeņa izglītība visos līmeņos,
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c) progresīva zinātniskā pētniecība – gan pamatpētījumi, gan lietišķie pētījumi,
d) dalībvalstu darbības regulēšana.

Attiecībā uz ES ir aktuāli arī šādi faktori:
e) sinerģiju ietekme, kas izriet no ES paplašināšanās,
f) jauna patentu un licenču piešķiršanas stratēģija,
g) Eiropas pētniecības telpas attīstība – Septītā pamatprogramma,
h) Eiropas Tehnoloģiju institūta izveide,
i) ES tiesību akti, kas paredz noteikumus vides jomā
(piemēram, REACH direktīva, direktīva par atkritumiem un enerģētikas nozari 
reglamentējošie noteikumi).

4. 4. Detalizēti pasākumi inovācijas jomā

A. Vienotais tirgus

Pašlaik noris ES vienotā tirgus attīstības process. Pienācīgi funkcionējošs tirgus, ņemot vērā 
visas četras brīvības, ir labākā garantija pasākumu inovācijas jomā panākumiem.

Šobrīd ES tirgus nodrošina:
- brīvu preču apriti;
- brīvu kapitāla apriti (finanšu pakalpojumu tirgus);
- ka komercpakalpojumu tirgus tiek attīstīts, bet ir jāpārvar administratīvie šķēršļi, pirms to 
varēs pilnībā liberalizēt (pakalpojumu direktīva);
- ka darba ņēmēju brīvas kustības ierobežojumi tiek pakāpeniski atcelti.

B. Izglītība

Izglītības sistēmas visās ES dalībvalstīs ir standartizētas atbilstīgi tā sauktajai Boloņas 
stratēģijai (piemēram, vienotas trīspakāpju izglītības sistēmas ieviešana augstākajā līmenī).
ES ir viens no lielākajiem pieaugumiem pasaulē augstskolu absolventu skaita ziņā uz 
1000 iedzīvotājiem. Diemžēl absolventu studijās ietilpstošie mācību priekšmeti neatbilst 
aktuālākajām tehnoloģiskajām vajadzībām. Visvairāk absolventu ir humanitārajā un 
menedžmenta jomā. Tomēr ir vajadzīgi jauni starpdisciplināri izglītības virzieni, lai 
sagatavotu absolventus, kas būtu apmācīti labāk par līdzšinējiem, ļaujot piemēroties strauji 
mainīgajām darba tirgus prasībām. Izglītībai ir jāveicina arī inovācija un mūžizglītība 
neatkarīgi no vecuma.

C. Pētniecība

Inovācijas attīstībai būtiski ir pētniecībai un attīstībai paredzētie izdevumi pamatprogrammās 
un programmā, kas izstrādāta sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un pazīstama kā 
izaugsmes iniciatīva. Ir paredzēts līdz 2010. gadam palielināt pētniecības izdevumus ES līdz 
2,6 % no IKP, no kuriem divas trešdaļas būs privātā sektora finansējums. Ideju apmaiņu 
varētu uzlabot, efektīvāk mobilizējot pētniekus, sadarbojoties un ieviešot standarta darba 
principus, darba samaksu un sociālo apdrošināšanu. Ir arī svarīgi pieņemt darbā speciālistus 
no trešām valstīm.
Jauno pētnieku snieguma novērtēšanas kritērijam, lai noteiktu, vai šiem pētniekiem būtu 
jāvirzās pa zinātniskās karjeras kāpnēm, jo īpaši lietišķajās zinātnēs, būtu jāņem vērā ne tikai 
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publikāciju un atsauču uz viņu darbiem skaits, bet arī darbība patentu un jaunu izstrādņu 
jomā. Izraudzītās svarīgās un stratēģiski nozīmīgās tehnoloģiskā dizaina problēmas, kas 
jāatrisina pilna pētniecības cikla laikā, būtu jāuztic vairākām konkurējošām pētniecības 
komandām. Piemēram, varētu iekļaut jaunas un nestandarta ceļu vai citu transporta veidu 
koncepcijas vai citu nestandarta risinājumu izstrādi attiecībā uz darba metodēm un 
dzīvesveidu Eiropas novecojošajā sabiedrībā. Varētu arī iekļaut brīvā laika pavadīšanas 
veidus.

D. Regulējoša darbība

Eiropas Savienībai, dalībvalstīm un to reģioniem ir jāstimulē inovācija:
- piemērojot nodokļu atvieglojumus (nodokļu tiesību aktus kontrolē valsts), piemēram, daļu 
amortizācijas nodokļu atlaižu, kas piešķirtas ekonomikas pārstāvjiem, varētu izmantot 
inovācijas fonda izveidei;
- rīkojot konkursus lielāko projektu sagatavošanai un īstenošanai, piemēram, ieguldījumiem 
vides aizsardzībā un citās jomās;
- izveidojot zinātnes un tehnoloģijas parkus par ES resursiem (Kohēzijas fonds);
- izmantojot valsts un privāto partnerību;
- piešķirot aizņēmumu garantijas novatorisku uzņēmējdarbības plānu atbalstam, lai palīdzētu 
attīstīt blakusrezultātus;
- piemērojot ES noteikumus, piemēram, REACH direktīvu, kura, pateicoties arī „aizstāšanas 
principam”, var veicināt svarīgus pasākumus inovācijas jomā.

E. Sinerģiju izmantošana

Pozitīva sinerģija izriet no mēroga ietekmes – preču vai pakalpojumu tirgus pieaugums 
nozīmē to, ka tos var ražot sērijveidā plašā mērogā un tādējādi tie ir lētāki. Sinerģijai būs vēl 
pozitīvāka ietekme uz inovāciju, ja tiks ieviesti vienoti vispārēji noteikumi un kvalitātes 
standarti. Noteikti būtu iespējams izmantot paplašināšanos, ja efektīvāk izmantotu pašreizējo 
potenciālu, kas izpaužas kā liels skaits izglītotu pētnieku, celtniecības inženieru un citu 
speciālistu, kuri ir zaudējuši darbu pētniecības institūtu un projektēšanas biroju slēgšanas vai 
darbinieku skaita samazināšanas dēļ jaunajās Centrāleiropas un Austrumeiropas ES 
dalībvalstīs. Kad rietumu ražotāji pārņem uzņēmumus saskaņā ar privatizācijas nosacījumiem, 
tas bieži beidzas ar to, ka tiek slēgti pētniecības un attīstības atbalsta objekti, jo parasti jauno 
īpašnieku rīcībā šādi objekti jau ir.

F. Patenti

Ir vajadzīga jauna Eiropas patentu stratēģija, kas aizsargās autortiesības, bet nemonopolizēs 
zināšanas inovācijas jomā vai mazo un vidējo uzņēmumu darbības jomu, īpaši, lai šīs 
zināšanas izmantotu. Šai stratēģijai ir jāpārskata pašreizējie patentspējas kritēriji, kurus 
noteica ar 1973. gada Eiropas Patentu konvenciju, lai tos precizētu un, iespējams, paplašinātu, 
nepieļaujot atšķirīgas juridiskās interpretēšanas iespēju. Tāda ir pašreizējā prakse, ieviešot un 
izmantojot jēdzienus, kas minētajā konvencijā nav definēti, piemēram, „tehniskais 
ieguldījums”. Patentēšanas process ir jāvienkāršo un jāpaātrina. Tas, iespējams, varētu būt 
divpakāpju process, un saistībā ar to dārgo patentu izpēti varētu veikt pēc tam, kad 
ierosinātajam izgudrojumam ir atrasts finansētājs vai kad tiek apšaubīta to oriģinalitāte.  
Pirmais patentēšanas procesa posms ietvertu idejas reģistrēšanu, prioritātes nodrošināšanu 
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idejas autoram un atļauju publiski pārbaudīt autora plānu tiem, kas ir ieinteresēti šo ideju 
praktiski izmantot.

5. Inovāciju prognozēšana

No dažādajām metodēm inovācijas un tehnoloģiskā progresa prognozēšanai īpaši jāuzsver 
ekstrapolācija, varbūtības teorijas izmantošana un matemātiskā statistika, kā arī cita starpā 
Delfu metode. Visdaudzsološākās inovācijas jomas ir tās, kurās pārklājas tradicionālās 
zināšanas. No vienas puses, ir vajadzīga starpdisciplināra pieeja, bet vienlaikus tā jāpapildina 
ar sistēmu analīzi. Lielākais inovācijas potenciāls ir zināšanu jomās, kas ietver: IKT 
(informācijas un komunikāciju tehnoloģija) un medicīnu, IKT un enerģētiku, IKT un 
uzņēmējdarbību, IKT un loģistiku, vidi un enerģētiku, vidi un ķīmiskas vielas (REACH), vidi 
un telpisko attīstību, jaunus materiālus un enerģētiku, jaunus materiālus un medicīnu u.c.

6. Kopsavilkums

Kā mēs redzējām, inovācija, no vienas puses, ir pilnībā atkarīga no tirgus mehānismiem un, 
no otras puses, no centrālās regulēšanas, kā arī no projektu finansējuma un līdzfinansējuma 
par budžeta līdzekļiem.

Varbūtības teorija paredz, ka ES panākumi inovācijas jomā, vērtējot pēc to ekonomikas 
pārstāvju skaita, kas ieviesuši jauninājumus, piemēram, pēdējo triju gadu laikā, procentuāli 
salīdzinot ar visiem mērķauditorijas ekonomikas pārstāvjiem, visticamāk, ir atkarīgi no visu to 
iespējamo pasākumu īstenošanas, kuri var veicināt inovāciju.
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