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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzskata, ka inovācijas pamatā visās zināšanu un sociālekonomiskās darbības jomās ir 
jābūt tādiem kritērijiem kā atbilstība sabiedrības interesēm, dzīves kvalitātes uzlabošanai, 
sociālās labklājības veicināšanai un vides un dabas līdzsvara saglabāšanai;

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par inovācijas Savienību kā nodarbinātības un 
izaugsmes stratēģijas „Eiropa 2020” labāko paraugu, un uzsver to, cik svarīgi ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā izvairīties no iepriekšējā 10 gadu stratēģijas perioda 
kļūdām;

3. uzsver, ka inovācijas koncepcijai ir daudzdimensiāla būtība un ka tajā ietverta ne tikai 
zinātniskā pētniecība, eksperimentālas un tehnoloģiskas izstrādes (kuras ir inovācijas 
stūrakmens), bet arī jaunu procesu, metodoloģiju un organizatorisku un uzvedības modeļu 
attīstība;

4. uzsver, ka vides aizsardzības, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomas, kā arī 
cīņas pret klimata izmaiņām joma ir to vidū, kurās visvairāk nepieciešams veicināt 
inovāciju, tostarp stiprinot jau esošo zinātnes un tehnikas pamatu; uzsver, ka ES 
turpmākās pētniecības un inovāciju programmas būs nepieciešams īstenot, pienācīgi 
ņemot vērā šīs jomas; šai nolūkā uzsver nepieciešamību izmantot starpnozaru pieeju, kas 
balstīta uz ekosistēmas elastīgumu;

5. ierosina saistībā ar veiktspējas attīstību zinātnē, tehnikā un inovācijā (STI) ievērojamākus 
centienus veltīt tādām prioritārām jomām kā resursu efektīva izmantošana, resursu 
trūkums, ekosistēmas atjaunošana, atkritumu utilizācija un pārstrāde, klimata pārmaiņas, 
pārtuksnešošanās un dabas katastrofu risks, dabas un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana, pārtikas kvalitāte un nekaitīgums, demogrāfiskās izmaiņas un jaunas 
epidēmijas;

6. uzskata, ka veiktspējas attīstībai un nostiprināšanai STI jomā ieguldījumi nav tikai līdzekļi 
tādu inovatīvu ideju ģenerēšanai, kuras var pārvērst tirgū laižamos produktos un 
pakalpojumos, bet ir nepieciešamie līdzekļi to problēmu un uzdevumu risināšanai, ar 
kuriem saskaras cilvēce;

7. uzstāj, ka inovācijai ir jābūt valsts politikas būtiskam elementam tādās jomās kā vide, 
ūdens resursi, enerģija, transports, telekomunikācijas, veselība un izglītība; uzsver, ka 
jāveicina inovācijas visaptveroša izplatīšana un izmantošana valsts sektorā, privātos 
uzņēmumos, īpaši MVU;

8. aicina Komisiju izmantot ES pētniecības un inovāciju finansējuma kopējās stratēģiskās 
sistēmas resursus, lai nodrošinātu bioloģijas un medicīnas zinātniskās pētniecības 
infrastruktūras ilgtspējīgu īstenošanu kā pētniecības un izstrādes pakalpojumu, ar ko 
uzlabo pilsoņu dzīves kvalitāti, jo tādējādi veidotos uz zināšanām balstīta sabiedrība, kas 
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var risināt sabiedrībai svarīgus uzdevumus Eiropā;

9. uzskata, ka lielākas uzmanības pievēršana inovācijas politikai sniedz iespēju sabiedrisko 
pakalpojumu modernizācijai un pastiprināšanai gan pašreizējos, gan jaunos sektoros visās 
ekonomikas un sociālās dzīves jomās, tādējādi sekmējot kvalitāti un efektivitāti, 
darbavietu izveidi, nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu, kā arī ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo kohēziju;

10. atgādina, ka valsts pētniecības un izstrādes iestādēm ir neaizstājama vieta tādās jomās kā 
vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums, palīdzot valsts nozaru politikas 
noteikšanā, to risku novērtēšanā, samazināšanā un pārvaldībā, kuri apdraud sabiedrību, 
sertifikācijā, standartizācijā un reglamentēšanā, kā arī attiecībā uz citiem būtiskiem 
uzdevumiem, kuri ir jākonstatē un kuru izpilde ir jānodrošina; 

11. norāda uz 2009. gada Eiropas inovācijas darba grupas secinājumos pausto atzinumu par 
dažādās valstīs un reģionos vērojamo ekonomikas un finanšu krīzes nesamērīgo ietekmi, 
kuras dēļ konverģences mērķa sasniegšana ir apgrūtināta; pauž bažas, ka pašreizējie 
dalībvalstīm uzliktie budžeta līdzekļu ierobežojumi var izraisīt lielākus samazinājumus 
ieguldījumos zinātnes, tehnikas un inovācijas (STI) jomā, un tas savukārt, iespējams, 
atstās postošu ietekmi; piekrīt, ka iniciatīvā „Inovācijas Savienība” vajadzētu iesaistīt 
visas dalībvalstis un reģionus un ka ir svarīgi nedalīt tos pēc inovācijas līmeņa vairāk vai 
mazāk inovatīvās valstīs un reģionos; 

12. uzskata, ka ciešāka centienu koordinācija STI jomā nedrīkstētu izpausties tā, ka līdzekļi 
netiek ieguldīti vai tiek nepietiekami ieguldīti konkrētu dalībvalstu vai reģionu zinātniskās 
veiktspējas nodrošināšanai, tādējādi kaitējot citām valstīm un reģioniem; uzskata, ka 
drīzāk vajadzētu veikt ieguldījumus saprātīga un saskaņota STI pamata izveidei dažādās 
valstīs un reģionos atbilstīgi to īpatnībām un attīstības līmenim, lai sekmētu labvēlīgu 
sinerģiju un auglīgu sadarbību; 

13. uzsver izšķirošo nozīmi, kāda struktūrfondiem ir ieguldījumu veicināšanā STI jomā; 
uzskata, ka Eiropas Sociālajam fondam un Eiropas Reģionālās attīstības fondam ir svarīga 
nozīme, jo īpaši darba ņēmēju apmācībā, lai veidotu un tālāk nodotu prasmes, kas 
nepieciešamas inovācijas jomā, kā arī tādu reģionālu inovatīvu stratēģiju finansēšanai, ar 
kurām labvēlīgi ietekmētu teritoriālo politiku, uzlabotu dzīves apstākļus, veicinātu sociālo 
taisnīgumu un labklājību un saglabātu vidi; uzsver, ka saistībā ar finanšu plānu 
laikposmam pēc 2013. gada ir jāstiprina kohēzijas politika un tās mērķi, kuru vidū 
inovācija ir viena no prioritātēm;

14. uzsver, ka jāvienkāršo piekļuve ES programmām, lai tās labāk koordinētu un uzlabotu to 
sviras efektu saistībā ar privātā sektora ieguldījumiem; uzsver, ka ir pilnībā jāizmanto 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds, lai attīstītu pētniecības un inovācijas iespējas visā 
Eiropā;

15. atzinīgi vērtē Eiropas inovācijas partnerības, kuru mērķis ir palielināt un koordinēt 
ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, kā arī labāk koordinēt publisko iepirkumu, lai 
paātrinātu inovāciju ieviešanu tirgū; tomēr uzsver, ka iepirkuma politika ir jāveido tā, lai 
nevis aizstātu privātos tirgus vai kropļotu konkurenci, bet lai radītu tiem sviras efektu, 
stimulējot inovāciju izplatīšanu, vienlaicīgi turot tirgus atvērtus jaunu virzienu apgūšanai;
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16. uzsver, ka inovācija, pētniecība un izstrāde galvenokārt ir jāfinansē ar privāto kapitālu;
atzinīgi vērtē Komisijas paziņotos pasākumus, lai uzlabotu riska kapitāla tirgu;

17. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izstrādāt finanšu instrumentus, lai līdz 2014. gadam 
sasniegtu ievērojamu privāto ieguldījumu pieaugumu pētniecības un inovāciju jomā;
atzinīgi vērtē ierosināto sadarbību ar Eiropas Investīciju banku, valsts starpniekiem un 
privātajiem ieguldītājiem, lai sagatavotu priekšlikumus, ar kuriem novērstu kritiskās 
tirgus atšķirības, tostarp attiecībā uz riska kapitālu strauji augošiem uzņēmumiem, riska 
dalīšanas finanšu mehānismu ieguldījumiem pētniecības un izstrādes projektos un 
aizdevumiem inovatīviem strauji augošiem MVU;

18. uzsver, ka jānovērš atlikušie šķēršļi inovatīviem un dinamiskiem uzņēmumiem, 
piemēram, nodrošinot labāku piekļuvi agrīnajai riska finansēšanai, jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu vajadzībām; atzīst, ka funkcionējošs iekšējais tirgus ir vissvarīgākais 
ES inovāciju veicinātājs;

19. uzsver, ka vienlaikus ar saprātīgām un efektīvām STI sistēmām dalībvalstīs ir jānodrošina 
arī kvalitatīvas, integrējošas valsts izglītības sistēmas, kuras būtu spējīgas sekmēt to 
pieejamību ikvienam bez diskriminācijas — līdz augstākajam izglītības līmenim; atbalsta 
to, ka īpaša uzmanība ir jāvelta tādām jomām kā zinātne un tehnika, vide un veselība; 
uzsver — sekas tam, ka vairāku gadu laikā dažās no šīm jomām un konkrētās dalībvalstīs 
netika veikti ieguldījumi vai tie bijuši nepietiekami, ir ievērojams specializēta personāla, 
tostarp tehniķu un pētnieku, trūkums, un to, ka šī tendence ir jānovērš; 

20. uzsver, ka zināšanu paaugstināšana un to vispusīgs pielietojums nemazina vajadzību 
atklāti un līdzdarbojoties novērtēt šo pielietojumu ētisko, sociālo un politisko ietekmi; 
vērš uzmanību uz nepieciešamību sekmēt un izplatīt zinātnes kultūru plašas sabiedrības 
vidū; 

21. uzskata, ka jāveic darbības, lai atbalstītu iniciatīvas, kas vērstas uz zinātniskā dialoga 
veicināšanu un iegūto datu izplatīšanu visplašākajā sabiedrībā papildus zinātniskajām 
aprindām, palielinot pilsoniskās sabiedrības lomu pētniecībā;

22. uzskata, ka, nosakot attīstības palīdzību un sadarbības politikas virzienus, ir jāņem vērā 
zinātnes un tehnikas attīstība; uzsver, ka papildus tehnoloģiju eksporta vienkāršošanai ES 
būs jāizstrādā patiesas sadarbības veidi, ar kuriem sekmē vietējās pieredzes iekļaušanu, 
iespēju palielināšanu un nostiprināšanu, lai rastu risinājumus jaunattīstības valstu 
specifiskajām problēmām;

23. uzsver, ka saskaņota pieeja Eiropas līmenī var būt pamatota, ja ar ietekmes novērtējuma 
palīdzību ir iespējams novērtēt apjomradītus un diversifikācijas radītus ietaupījumus un 
Eiropas Savienības pievienoto vērtību; uzsver, ka vajadzīga skaidrāka un efektīvāka 
dalībvalstu un Eiropas Savienības politikas koordinācija attiecībā uz pētniecības un 
izstrādes procesiem, lai izvairītos no lielām izmaksām dublēšanās un pārklāšanās dēļ, un 
tādēļ atbalsta pasākumus, lai novērstu šķēršļus mobilitātei un pārrobežu pētniecības 
darbībām;

24. uzsver, ka jāizstrādā rādītāji progresa noteikšanai inovācijas politikas jomā un jārada 
iespēja izvērtēt ar politiku ieviesto pasākumu izpildi, izmantojot pētniecības un inovācijas 
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savienības progresa rādītājus kā paraugu; atzinīgi vērtē priekšlikumu uzraudzīt inovācijas 
progresu dalībvalstīs saistībā ar Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu 
(Eiropas pusgads);

25. uzskata, ka ES patenta neesamība ir „nodoklis par inovāciju”, kas traucē mērķtiecīgiem 
jauniem novatoriem atrast partnerus, lai attīstītu, finansētu, ražotu un pārdotu savus 
jauninājumus; uzsver, ka vienota ES patenta režīms radītu iespēju uzņēmumiem ar 
inovatīvām idejām ātrāk un lētāk iesniegt patenta pieteikumus un atvieglot strīdu 
izšķiršanu, radot iespēju Eiropai reāli konkurēt pasaules tirgū; tādēļ atbalsta ciešāku 
sadarbību šajā jomā un mudina visas dalībvalstis pievienoties šādiem centieniem;

26. uzsver, ka savstarpēji savietojami standarti var pozitīvi veicināt izaugsmi un konkurenci, 
jo īpaši, ja tos izvēlas tirgus dalībnieki un ja tie netiek uzspiesti no augšas; tādēļ uzskata, 
ka lietpratīgs regulējums standartu veidā var būt galvenais inovāciju virzītājspēks, ja 
regulējums un standarti ir proporcionāli, izmantojami arī nākotnē un tehnoloģiski neitrāli 
un ja tos izstrādā tā, lai stimulētu turpmākas inovācijas;

27. uzsver, ka dažās nozarēs, piemēram, veselības nozarē, pētniecības rezultāti ir pārtapuši 
inovācijā, kad vien zinātne radījusi tādu iespēju, un tādēļ uzskata, ka Komisijas 
pesimisms attiecībā uz inovāciju daudzos gadījumos ir nepamatots;

28. tā kā inovācija parasti ir cieši saistīta ar tirgu un attīstās pa neformāliem kanāliem, 
uzskata, ka ES būtu jāuzlabo novērtēšanas metodes, lai atspoguļotu faktu, ka nevar 
izmantot vienādus kritērijus visām jomām;

29. pauž nožēlu, ka inovāciju protokoli ir pakļauti garam birokrātiskam apstiprināšanas 
procesam, kas palēnina inovāciju, ierobežo ES tirgus konkurētspēju un aptur zinātnisko 
atziņu attīstību medicīnas nozarē, novilcinot tās labumu sniegšanu pacientiem;

30. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt un īstenot politikas pamatnostādnes, kuru mērķis 
ir stimulēt lietotāju ātru piekļuvi vērtīgām inovācijām visā ES, nodrošinot to, ka 
jaunatklātas inovācijas var faktiski sasniegt potenciālos galalietotājus saprātīgos 
termiņos;

31. uzsver to, cik svarīgi piešķirt prioritāti klīniskās izpētes direktīvas pārskatīšanai dialogā 
ar pētniekiem, lai nodrošinātu uzlabotu tiesisko regulējumu medicīnisku ražojumu 
izstrādei un salīdzinātu alternatīvus ārstēšanas veidus ar medicīniskiem ražojumiem 
klīniskajā izpētē (kā noteikts Padomes secinājumos par inovāciju un solidaritāti 
farmācijā, kurus pieņēma Briselē 2010. gada 6. decembrī);

32. uzsver, cik ļoti svarīgi ir izmantot jaunas zināšanas, lai radītu jaunus un labākus veidus, 
kā nepieļaut, atrast un ārstēt vēzi un kā veicināt ātrus mehānismus, lai padarītu šos 
atklājumus pieejamus pacientiem;

33. mudina Komisiju ievērot Septītās pamatprogrammas īstenošanas starpposma novērtējuma 
(ko iesniedza ekspertu grupa) ieteikumu, aicinot apsvērt jaunu instrumentu moratoriju 
līdz brīdim, kad pašreizējie instrumenti būs pienācīgi izstrādāti un atbilstoši novērtēti, un 
iesaka rūpīgi apsvērt to skaitu, lai izvairītos no pārlieku daudziem un neskaidriem 
instrumentiem;
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34. aicina Komisiju iesniegt Eiropas Parlamentam ārēju novērtējumu par inovācijas 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar Septīto pamatprogrammu: tehnoloģiju platformām 
un Eiropas kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, kuru novērtējumā jāiekļauj pasākumi, 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, inovācijas projekti un iegūtie rezultāti (ja tādi ir) un 
jānorāda ekonomiskais ieguldījums no publiskajiem un privātajiem finanšu līdzekļiem.
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