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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta „Inovācijas Savienības” iniciatīvu kā būtisku ES ekonomikas, sociālās jomas un 
kultūras attīstības pamatu, jo īpaši attiecībā uz integrējošu izglītību visos līmeņos, tostarp 
profesionālo izglītību un apmācību;

2. atbalsta plašu inovācijas koncepciju, kurā iekļauts viss process — no sākotnējās idejas līdz 
galaproduktam, jo īpaši saistībā ar inovāciju uzņēmējdarbības modeļos un pakalpojumu 
jomā un pilnībā izmantojot tā Eiropas rūpniecības un Eiropas ekonomikas radošā 
potenciāla priekšrocības, kāds ir daudzveidīgajos un dažādajos uzņēmējdarbības veidos 
(lieli uzņēmumi, MVU, sociālās ekonomikas uzņēmumi un organizācijas) un izglītības 
iestādēs; 

3. saistībā ar inovāciju atzīst par nozīmīgām kultūras un radošās nozares, ņemot vērā 
pētījumu apliecinājumu, ka uzņēmumiem, kuri proporcionāli vairāk izmanto kultūras un 
radošo nozaru pakalpojumus, inovācijas jomā ir daudzkārt labāki sasniegumi;

4. atzinīgi vērtē Komisijas atbalstu inovācijai, kas ir atklāta un vērsta uz sadarbību un kas 
veicinās ilgtermiņa sociālekonomiskos ieguvumus; šajā sakarībā atbalsta Komisijas pausto 
apņemšanos izplatīt, pārnest un izmantot pētījumu rezultātus, tostarp sniedzot brīvu 
piekļuvi publikācijām un datiem, kas iegūti valsts finansētos pētījumos; mudina Komisiju 
rast nepieciešamos līdzekļus, lai sasniegtu šos mērķus, un uzsver, ka šajā jomā svarīga 
nozīme var būt „Europeana”;

5. atbalsta Komisijas nostāju, kurā uzsvērta nozīme, kāda ir ātrgaitas interneta ieviešanas 
paātrināšanai, lai Eiropas iedzīvotāji būtu spējīgi piedalīties inovācijā un dot tajā savu 
ieguldījumu, tādējādi iesaistot visus dalībniekus un visus reģionus inovācijas apritē;

6. uzstāj, ka Eiropa ir jāpārveido par akadēmiskās izcilības telpu, kurā ir lielāka mobilitāte, 
daudzveidība  un ieguldījumi pētniecībā, tostarp fundamentālajos pētījumos, lai sasniegtu
Eiropas pētniecības telpas izveides mērķi un veidotu pēc iespējas lielākas sinerģijas, 
izmantojot Eiropas inovācijas potenciālu, kā arī samazinot darba dublēšanos pētniecības 
jomā līdz minimumam;

7. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir apgūt pamatkompetences un vispārējās kultūras augstu 
līmeni, lai labāk piemērotos darba videi; uzsver, ka šajā sakarā sevišķa nozīme ir valodu 
apguvei;

8. pauž nožēlu par vairākās dalībvalstīs īstenoto budžeta līdzekļu samazinājumu pētniecībai 
un izglītībai un atkārtoti uzsver nozīmi, kāda ir adekvāta valsts finansējuma 
nodrošināšanai šajās jomās;

9. aicina dalībvalstis izveidot kopas un radīt apstākļus inovācijas sekmēšanai, un atbalstīt 
ciešāku partnerattiecību veidošanu starp izglītības iestādēm un uzņēmējdarbības aprindām 
gan valsts, gan starptautiskajā mērogā, un, izstrādājot mācību programmas, apsvērt arī 
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uzņēmumu vajadzības;

10. prasa veikt koordinētu darbību visos vietējos, reģionālos, valstu un Eiropas Savienības 
pārvaldības līmeņos sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām, lai īstenotu iniciatīvu 
„Inovācijas Savienība”, ņemot vērā inovāciju izglītības un kultūras jomā;

11. uzskata, ka ir būtiski kā daļu no inovācijas veicinošiem pasākumiem visās jomās izveidot 
īpašas programmas, ar kurām sekmēt zinātnes un tehnikas kultūru;

12. uzskata, ka ir nepieciešama reforma attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, lai ļautu 
pārnest zināšanas un specifiskās tehniskās zināšanas un radītu taisnīgus apstākļus 
sadarbībai, jo īpaši zinātniskajai sadarbībai, gan ES iekšienē, gan ar trešām valstīm;

13. apstiprina, ka inovācijas virzošie elementi ir neitralitātes princips un atvērto standartu 
princips;

14. uzsver, cik svarīga ir inovācija sociālajā jomā, lai risinātu visu veidu sociālās vajadzības 
un uzlabotu darba apstākļus, lai sekmētu veselību un piekļuvi izglītībai un zināšanām, 
kultūrai, veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem;

15. uzsver sociālās ekonomikas jomas (kooperatīvi, savstarpējas sabiedrības, biedrības un 
fondi) nozīmi sociālajā inovācijā, izstrādājot un īstenojot pasākumus, lai apmierinātu tās 
vajadzības, kas netiek ņemtas vērā tirgus ekonomikā un tradicionālajos uzņēmējdarbības 
veidos;

16. uzsver arī nozīmi, kāda sociālajai ekonomikai ir inovācijā vadības jomā, lai sasniegtu visu 
uzņēmuma darbinieku līdzdalību lēmumu pieņemšanā un pārvaldē;

17. atgādina, ka visnozīmīgākā joma inovatīvu ideju attīstībai ir augstākā izglītība, un tāpēc 
uzsver, ka ir svarīgi augstākās izglītības mācību programmās ņemt vērā sabiedrības un 
ekonomikas aktuālās vajadzības;

18. atzinīgi vērtē to, ka Komisija īpašu vērību velta dzimumu ziņā lielāka līdzsvara 
sasniegšanai zinātnē, un aicina Komisiju pēc iespējas drīz izstrādāt konkrētus ieteikumus 
patiesas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

19. uzsver pētniecības un inovācijas svarīgo nozīmi, jo īpaši sociālo zinātņu jomā, lai 
izskaustu nabadzību un sociālo atstumtību, piemēram, iesaistot vecāka gadagājuma 
iedzīvotājus šajā darbības jomā, kā arī atzinīgi vērtē tādas iniciatīvas kā, piemēram, 
„Zinātne pret nabadzību” un 2012. gada noteikšanu par Eiropas gadu aktīvām 
vecumdienām; atzīst, ka ir būtiski pētnieciskās darbības rezultātā iegūt praktiskus 
pielietojumus, produktus un pakalpojumus;

20. uzsver, ka svarīgs ir to valstu inovatīvais potenciāls, kuras nav ES dalībvalstis, bet kuras 
sadarbojas ar ES Austrumu partnerības ietvaros, un prasa šīs valstis iekļaut iniciatīvā 
„Inovācijas Savienība”;

21. norāda, ka viens no veidiem, kā īstenot iniciatīvas „Inovācijas Savienība” mērķus, ir 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības politikas harmonizēšana un Eiropas patenta 
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izveide.
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