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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. 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;

3. uzsver, ka vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomas ir to vidū, kurās 
visvairāk nepieciešams veicināt inovāciju, tostarp stiprinot jau esošo zinātnes un tehnikas 
pamatu; uzsver, ka šajās jomās ES turpmākās pētniecības un inovāciju programmas būs 
nepieciešams īstenot, pienācīgi un samērīgi ņemot vērā veicamos vērienīgos uzdevumus; 

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

5. 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 arī nepieciešamie līdzekļi to problēmu un uzdevumu risināšanai, ar 
kuriem saskaras cilvēce; 

6. 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, kā arī sociālajā ekonomikā;

7. 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, cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī ekonomikas, sociālo 
un teritoriālo kohēziju;

8. 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; 
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9. norāda uz 2009. gada Eiropas inovācijas darba grupas secinājumos pausto atzinumu par 
ekonomikas un finanšu krīzes nesamērīgo ietekmi dažādās valstīs un reģionos, un kuras 
dēļ konverģences mērķa sasniegšana ir apgrūtināta; pauž bažas, ka pašreizējie 
dalībvalstīm uzliktie budžeta līdzekļu ierobežojumi var izraisīt lielākus samazinājumus 
ieguldījumos 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; 

10. 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; 

11. 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 tās prioritātēm;

12. 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; 

13. 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; 

14. 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 sekmētu vietējās pieredzes iekļaušanu, 
iespēju palielināšanu un nostiprināšanu, lai rastu risinājumus jaunattīstības valstu 
specifiskajām problēmām.


