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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka ir nepieciešams palielināt izpratni par uzdevumiem, kas jārisina sabiedrībai, un 
ka inovāciju atbalsta politiku vajadzētu pārorientēt un izmantot tādu uzdevumu 
risināšanai, kas saistīti, piemēram, ar klimata pārmaiņām, resursu izmantošanas lietderību 
un energoefektivitāti, veselību un demogrāfiskām izmaiņām; uzsver, ka ir svarīgi sasniegt 
sinerģiju starp inovatīvu nodarbinātības politiku un to prasmju attīstību, kas vajadzīgas 
inovācijas jomā jaunu prasmju veidošanai un darbavietu radīšanai ilgtspējīgā ekonomikā, 
lai novērstu problēmas un risinātu sabiedrībai būtiskus uzdevumus un aktuālas problēmas 
veselības un sociālajā jomā, piemēram, nabadzību un sociālo atstumtību; iesaka izmantot 
vairāku dalībvalstu pieredzi, kuras spējušas īsā laikā uzsākt inovatīvas partnerattiecības, 
piemēram, Eiropas inovācijas partnerattiecību izmēģinājumprojektā iedzīvotāju aktīvas un 
veselīgas novecošanas jomā;

2. uzskata, ka inovācija var ievērojami veicināt sociālo kohēziju, uzlabojot sniegto 
pakalpojumu kvalitāti, un ka tāpēc ir jāizveido īpašas profesionālās apmācības 
programmas; 

3. atzinīgi vērtē mērķi, kas izvirzīts partnerattiecību izmēģinājuma projektā iedzīvotāju 
aktīvas un veselīgas novecošanas jomā un kas paredz līdz 2020. gadam par diviem gadiem 
pagarināt dzīves posmu, kurā cilvēkam ir laba veselība, un uzskata, ka visām inovācijas 
partnerattiecībām ir jānosaka skaidri mērķi, jo, ja nebūs paredzēti inovatīvi pasākumi, 
tiem trūks vīzijas un motivācijas, un tāpēc ir grūtāk noteikt izmērāmus starpposma mērķus 
un daļējus mērķus;

4. uzsver pētniecības nozīmi medicīnas nozarē, kas veicinās izaugsmi un nodrošinās 
novecojošās sabiedrības labklājību, ja šajā nozarē tiks ieviesti inovatīvi lietojumi; atbalsta 
ciešu sadarbību starp universitāšu zinātniskās pētniecības nodaļām un ražotājiem, kas 
darbojas medicīnas nozarē, lai radītu produktus un pakalpojumus, kuri būs ļoti 
nepieciešami ES iedzīvotājiem nākamajā desmitgadē;

5. vērš uzmanību uz to, ka inovācija ir būtiska ekonomikas attīstībai un ka Eiropas 
Savienībai ir jānodarbina aptuveni viens miljons papildu pētnieku, lai sasniegtu mērķi —
pētniecības un izstrādes jomā izlietot 3 % no IKP, kā paredzēts stratēģijā „Eiropa 2020”; 
uzskata, ka šo mērķi var vieglāk sasniegt, ja būtiski palielina pētnieču skaitu, jo tikai 39 % 
valsts sektorā nodarbināto pētnieku un augstākās izglītības darbinieku ir sievietes, un viņu 
īpatsvars privātajā sektorā1 strādājošo pētnieku vidū ir 19 %;

6. uzsver, cik svarīgi visās inovatīvās darbībās izmantot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT) un nodrošināt apmācības un mūžizglītības pieejamību, lai IKT 
potenciālu varētu pilnībā izmantot arī mazaizsargātas iedzīvotāju grupas; iesaka veicināt 

                                               
1 Paziņojums presei ‘She Figures 2009 – major findings and trends’, Eiropas Komisija, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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IKT plašu lietošanu, šajā jomā sekmējot pētniecību un izstrādi, atbalstot atklātā pirmkoda 
programmatūru, izstrādājot lietotāju vajadzībām piemērotu inovācijas politiku un tādējādi 
uzlabojot iedzīvotāju un MVU līdzdalību lietojumprogrammu un jaunu pakalpojumu 
izstrādē; norāda, ka atbalsts tiem uzņēmumiem, kas veido saturu, izmantojot IKT, arī 
palīdzēs radīt un saglabāt darbavietas un konkurētspēju;

7. uzsver, ka investīciju apjomam pētniecībā un izstrādē ir tendence samazināties 
ekonomikas krīzes laikā, lai gan ir pierādījies, ka tie uzņēmumi un dalībvalstis, kuri šajos 
periodos iegulda visvairāk, ir tie, kuri gūst salīdzinoši lielākas tirgus priekšrocības; 

8. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt inovatīvu uzņēmumu izveidi un attīstību un publisko un 
privāto finanšu līdzekļu apvienošanu, ko papildina riska kapitāla mehānismi un tehniskā 
palīdzība projektu īstenošanā;

9. uzsver, ka vairākumu inovāciju veicinošu iniciatīvu ir ierosinājuši uzņēmējdarbības 
nozares pārstāvji, un ka tāpēc ir būtiska ciešāka sadarbība ar universitātēm un pētniecības 
centriem;

10. ierosina visus pilsoņus iesaistīt inovācijā un dot viņiem iespējas ieviest jauninājumus, 
attīstot uzņēmējdarbības garu; atbalsta Komisijas priekšlikumu par Eiropas sociālās 
inovācijas izmēģinājuma projektu un tās ierosinājumu, ka inovācijai sociālajā jomā 
vajadzētu būt Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmu galvenajai prioritātei; uzskata, ka 
inovācijas politika ir jāuzlūko plašāk — nevis tikai kā tehniska inovācija, bet vēl vairāk 
nekā līdz šim — kā inovācija sociālajā un pakalpojumu jomā, ar ko palīdz labāk organizēt 
sadarbību starp iedzīvotājiem un atbalsta gan tiešo pakalpojumu sniegšanu, gan 
rūpniecisku ražošanu, un ar jaunu pakalpojumu starpniecību ir jāpanāk labāka darba 
organizācija un konkurētspējas priekšrocības; prasa, lai ESF noteiktu par prioritāti 
nepieciešamību ieguldīt prasmēs, nodarbinātībā, apmācībā un pārkvalifikācijas 
pasākumos, lai radītu jaunas un labākas darbavietas ilgtspējīgākā ekonomikā, ņemot vērā 
energoefektivitāti un resursu lietderīgu izmantošanu;

11. aicina Komisiju ciešāk sadarboties ar dalībvalstīm, lai izstrādātu vidēja termiņa un 
ilgtermiņa prognozes par darba tirgū pieprasītajām prasmēm, un veicināt augstskolu un 
uzņēmējdarbības nozares partnerību, lai sekmētu jauniešu iekļaušanos darba tirgū, 
vienlaicīgi veicinot uz inovatīvām zināšanām balstītu sabiedrību un lietišķo pētījumu 
attīstību un uzlabojot izglītības iestāžu absolventu izredzes darba tirgū;

12. norāda — lai gan palielinās sieviešu līdzdalība pētniecībā un tehnoloģiju jomā, jaunākie 
Komisijas rīcībā esošie dati liecina, ka tikai 19 % vadošo akadēmisko amatu ieņem 
sievietes, kaut gan augstskolu studentu skaitā vairāk nekā puse ir sievietes1;

13. norāda — krīzes laikos ir svarīgi piesaistīt jauniešus jaunajām pieejamajām darbavietām 
un nodrošināt, lai kvalifikācijas programmas veicinātu darba tirgus pieejamību jauniešiem 
un viņi varētu vislabāk izmantot nodarbinātības potenciālu, jo tā varētu gan cīnīties pret 
augstu bezdarba līmeni par 25 gadiem jaunāku iedzīvotāju vidū, gan izmantot jaunās 

                                               
1 Paziņojums presei ‘She Figures 2009 – major findings and trends’, Eiropas Komisija, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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paaudzes prasmes jauno tehnoloģiju lietošanā;

14. prasa veltīt centienus, lai pārvarētu prasmju trūkumu zinātnes, tehnoloģiju, tehnikas un 
matemātikas jomā; uzsver, cik nozīmīgi ir paaugstināt mācību kvalitāti, uzlabot 
mūžizglītības un profesionālās apmācības pieejamību, veicināt darbinieku pastāvīgu 
apmācību, un to, ka pasākumi piekļuves nodrošināšanai šādai apmācībai jāorganizē tā, lai 
tie būtu integrējoši un nebūtu diskriminējoši sievietēm; taču uzskata, ka šiem pasākumiem 
pirmām kārtām vajadzētu būt paredzētiem darba ņēmējiem, kuri pilda mazāk kvalificēta 
darba pienākumus nekā iepriekš, kuriem draud darba zaudējums jaunu tehnoloģiju 
ieviešanas dēļ, kā arī tiem, kuri tiek atlaisti, jo viņiem trūkst pārstrukturēšanas un 
pārveides procesā pieprasīto prasmju; atgādina arī, ka pilnīgāk jāizstrādā visas apmācības 
darbības visos apmācības līmeņos, lai sekmētu radošumu un spējas inovācijas un 
uzņēmējdarbības jomā;

15. uzsver nozīmīgumu, kāds ir mūžizglītības līmeņa paaugstināšanai un visiem paredzētu 
apmācības pasākumu izstrādei, lai veicinātu ekoinovāciju un uzņēmējdarbību un lai 
nodrošinātu, ka darbaspēks var pielāgot savas prasmes darba tirgus vajadzībām 
ilgtspējīgākā ekonomikā, kuras pamatā ir uz kompetenci balstītas apmācības pieeja; aicina 
dalībvalstis, darba devējus un darba ņēmējus atzīt prasmju pārvaldību, apmācību un 
mūžizglītību inovācijas spēju attīstībā par kopīgu pienākumu, kā tas ir atzīts sociālo 
partneru 2002. gada vispārējās vienošanās dokumentā par mūžizglītību; 

16. uzsver, cik svarīgi ir vienkāršot noteikumus un procedūras attiecībā uz piekļuvi Eiropas 
pētniecības programmām;

17. uzsver, cik svarīgi ir gan Eiropas, gan valstu līmenī radīt labvēlīgus apstākļus un stimulus 
doktorantūras studiju veicināšanai, kā arī līdzdalībai inovatīvā pētniecībā, lai novērstu 
intelektuālā darbaspēka emigrāciju un sniegtu ES iespējas gūt ievērojamus labumus, 
stiprinot tās konkurētspēju ar progresīvas, inovatīvas pētniecības un studiju starpniecību;

18. uzsver, cik svarīgi ir gan vispārējā izglītībā, gan mūžizglītībā integrēt inovāciju, lai 
veidotu darbaspēku, kas ir spējīgs atsaukties uz tādas ilgtspējīgas un inovatīvas sociālās 
tirgus ekonomikas vajadzībām, kura piedāvās jaunas, kvalitatīvas un stabilas darbavietas;

19. uzskata, ka steidzami jāveido efektīva Eiropas pētījumu telpa, kurā sadarbība pirmām 
kārtām balstītos uz dalībvalstu brīvprātīgu sadarbību; norāda, ka būtu jānovērš šķēršļi 
pētniecības darbinieku mobilitātei, kā arī jārada progresīva Eiropas pētniecības 
infrastruktūra; lai optimāli izmantotu jauno dalībvalstu potenciālu, prasa īpašu uzmanību 
pievērst to pētniekiem;

20. atbalsta mērķi līdz 2020. gadam palielināt pētnieku skaitu ES par vienu miljonu un 
norāda, ka šādi milzīgi ieguldījumi varētu ievērojami daudzkāršot ietekmi uz 
nodarbinātību, taču vienlaikus uzskata, ka mērķis ir ļoti vērienīgs un ka jāizvirza mērķi 
katrā dalībvalstī un jāparedz mērķtiecīgi pasākumi; norāda, ka uzdevumu veikšanai varētu 
nebūt pietiekami daudz līdzekļu valsts sektorā, tādējādi — lai gan ir nepieciešams 
palielināt pētniecības darbinieku posteņu skaitu augstākajās mācību iestādēs un valsts 
pētniecības institūtos, vairākumu jauno pētnieku vajadzētu nodarbināt privātajā sektorā; 
norāda, ka uzmanība ir vairāk jāpievērš pētnieku inovācijas spējām, viņu izglītības 
kvalitātei, darba dalīšanai pētniecības jomā Eiropā, pētniecības resursiem un pētījumu 
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kvalitātei, nevis pētnieku skaitam;

21. norāda, ka, ņemot vērā augstāko mācību iestāžu studentu skaita nepietiekamību zinātnes 
un tehnikas jomā, ir jāveic pasākumi, lai nepieļautu, ka studenti pārtrauc mācības vai ka 
viņiem ir ierobežotas iespējas izvēlēties mācību iestādi finansiālu iemeslu dēļ, un tāpēc arī 
turpmāk ir nepieciešams sekmēt piekļuvi banku aizdevumiem, kurus daļēji var finansēt 
dalībvalstis;

22. prasa izveidot īpašu ES iniciatīvu, lai piesaistītu meitenes tā dēvētajām MIDT profesijām 
(matemātikas, informātikas, dabas zinātņu un tehnoloģiju jomā) un cīnītos pret 
stereotipiem, kas joprojām ir plaši izplatīti attiecībā uz šīm profesijām; uzsver, ka 
plašsaziņas līdzekļi un izglītība ir nozīmīgi instrumenti cīņā pret minētajiem stereotipiem;

23. uzsver, ka jāsekmē politika, kas veicina pētnieku palikšanu ES dalībvalstīs, valsts 
pētniecības institūtos radot pievilcīgus darba apstākļus;

24. uzsver, ka ir svarīgi novērst birokrātiju un šķēršļus attiecībā uz pētnieku mobilitāti, lai 
nodrošinātu, ka pētnieki var pārņemt no citām novatoriskām valstīm idejas, jaunus 
risinājumus un tehnoloģijas un piedāvāt tās Eiropas Savienībā;

25. ierosina, ka inovāciju vajadzētu sekmēt ar valsts sektora kopīgu pārrobežu projektu 
starpniecību, likvidējot leģislatīvos šķēršļus saistībā ar inovāciju veicinošu projektu 
publisko iepirkumu, cenšoties noteikt obligāto mērķi panākt attiecīgu to projektu īpatsvaru 
publiskajā iepirkumā, ar kuriem sekmē inovāciju, aktīvāk nekā līdz šim koordinējot ES, 
dalībvalstu un reģionālo publisko finansējumu un samazinot ar to saistīto birokrātijas 
slogu, tādējādi jo īpaši sekmējot MVU līdzdalību, palielinot publisko datu izmantošanu, 
uzlabojot piekļuvi pētniecības rezultātiem un atvieglojot to izmantošanu, kā arī ar tādiem 
pasākumiem, kas veicina riska kapitāla ieguldījumus uzņēmumos ar izaugsmes 
potenciālu;

26. uzskata, ka pētījumu rezultātus Eiropas Savienībā komerciāli izmanto nepietiekami vai 
pārāk lēni, un iesaka izveidot uzņēmējdarbības inkubatorus, kuri, aktīvi meklējot 
inovācijas, veido saiknes ar augstskolām un pētniecības iestādēm un kuru uzdevums ir 
rosināt pētījumu rezultātu komerciālu izmantošanu, piemēram, aktivizējot uzņēmumu 
sadarbību vai palīdzot atrast uzņēmējdarbības mecenātus vai sākuma kapitālu jaunu 
uzņēmumu izveidei; 

27. uzskata — lai stimulētu pieprasījumu, ir jāveicina inovācija, izveidojot jaunas tirgus 
iespējas;

28. atzīst, ka to pētniecības projektu mērķim, kuriem tiek pieprasīts finansējums, vajadzētu 
būt būtisku rezultātu sasniegšanai un ka inovācijas darba ražīguma aprēķināšanā būtu 
jāizmanto piemēroti kontroles rādītāji;

29. uzsver — lai iniciatīvai „Inovācijas Savienība” būtu pārliecinošas sekmes, ir jāpieņem 
integrēta pieeja politikas virzienu definēšanai un ar pētniecību un inovāciju saistītu 
instrumentu noteikšanai, lai īstenotu ciešu koordināciju starp iestādēm, kā arī pilnībā un 
tieši iesaistītu visas ieinteresētās personas izvēles veikšanā un lēmumu pieņemšanas 
procesos.
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