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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas iekšējais tirgus ievērojami sekmē inovāciju un ka panākumi inovatīvas 
Savienības izveides procesā, ko veicina Komisijas koordinētas iniciatīvas un dalībvalstu 
stingra apņemšanās, radīs jaunas iespējas uzņēmumiem, jo īpaši inovatīviem MVU, turklāt 
sniegs spēcīgu atbalstu jaunu darbavietu radīšanā un sociālajā kohēzijā, sekmēs jaunu un 
ilgtspējīgu attīstību, kā arī apmierinās ES pilsoņu un patērētāju sociālās vajadzības;
atzinīgi vērtē Komisijas plašo stratēģisko pieeju, kurā apvienoti gan pieprasījuma, gan 
piedāvājuma puses instrumenti, kā arī horizontālie un nozaru instrumenti, un mudina 
Komisiju attiecīgās ieinteresētās personas iesaistīt atklātā dialogā;

2. uzsver, ka ir jāatbalsta, jāstimulē un jānodrošina finansējums pētniecībai, izstrādei un 
inovācijai ES; jo īpaši uzsver, ka ir nepieciešams, lai MVU un mikrouzņēmumiem, 
paplašinot to līdzdalības jomu dažādos inovatīvos projektos, būtu pieejams pieņemams 
finansējums; uzsver, ka ir jālikvidē šķēršļi pārrobežu riska kapitāla fondu darījumiem 
saskaņā ar Eiropas tiesisko regulējumu un jāveicina inovatīvu uzņēmumu iekļaušana 
biržas sarakstā; mudina Komisiju veikt piemērotus pasākumus, lai uzlabotu ES 
finansējuma programmu darbību, atlīdzinot to uzņēmumu centienus, kuri sekmē 
inovatīvus projektus, un vienkāršojot sarežģītās administratīvās procedūras; jo īpaši pauž 
nožēlu, ka trūkst finansējuma jau pieņemtajiem pētniecībai, inovācijai un izstrādei 
paredzētajiem svarīgajiem instrumentiem, tādiem kā Stratēģiskais energotehnoloģiju plāns 
(SET plāns) un Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP programma); mudina 
Komisiju atvieglot to MVU un mikrouzņēmumu piekļuvi finansējumam, kuri piemēro 
inovatīvas pieejas;

3. stingri atbalsta ekoinovāciju rīcības plānu, kurā galvenā uzmanība pievērsta MVU un 
mikrouzņēmumiem pilsētās, kā arī lauku un attālos reģionos; uzsver, ka zaļo tehnoloģiju 
inovācija sniedz iespēju paātrināt pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku un ka sociālo, vides 
un patērētāju aizsardzības augsta līmeņa standarti mudinās uzņēmumus, kā arī valsts 
sektoru izstrādāt inovatīvus risinājumus sabiedrisko pakalpojumu jomā; mudina Komisiju, 
izstrādājot Vienotā tirgus akta galīgo redakciju, ņemt vērā iepriekš minēto;

4. uzsver, cik svarīgi ir paātrināt administratīvo procedūru vienkāršošanu pieteikumiem ES 
atbalstam saistībā ar pētniecības un inovāciju programmām, lai paplašinātu uzņēmumu 
līdzdalību ES finansētos projektos; norāda, ka vienkāršotās procedūras stiprinās MVU 
spējas, kas nepieciešamas projektu izstrādē un priekšlikumu sagatavošanā, nodrošinās 
efektīvu un lietderīgu publiskā finansējuma izmantošanu un samazinās izdevumus, kurus 
rada sarežģīti noteikumi, administratīvais slogs un nesamērīgas pārbaudes;

5. uzsver, cik svarīga nozīme inovatīvo produktu izstrādē ir standartizācijai; uzskata, ka 
gaidāmā Komisijas iniciatīva Eiropas standartu pieņemšanas paātrināšanai un 
modernizēšanai, jo īpaši attiecībā uz pielāgojumiem, kas kļūst nepieciešami IKT nozares 
īpašās dinamikas rezultātā, kā arī piekļuves uzlabošana mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem piemērojamiem standartiem sekmēs inovāciju, sniedzot iespēju MVU 
piekļūt jauniem tirgiem;
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6. uzsver, ka ir svarīgi alternatīvi finansējuma avoti inovatīviem uzņēmumiem, kuri 
nodarbojas ar pētniecību un izstrādi, jo īpaši to projektu finansēšanai, kuru mērķis ir 
pētniecībā un izstrādē gūtos rezultātus sadarbībā ar universitātēm un akadēmiskajiem 
centriem novest līdz tirgum; jo īpaši atbalsta kopēju Eiropas riska kapitāla instrumentu 
izveidi, kuros apvienoti privātie un publiskie ieguldījumi, lai radītu efektīvāku 
finansēšanas vidi straujas izaugsmes un inovatīviem MVU, un mudina Komisiju 
sadarboties ar EIB, EIF un dalībvalstu ekspertu struktūrvienībām, lai šiem pasākumiem 
piešķirtu prioritāti;

7. mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt valsts sektora centienus ieviest inovatīvas 
pieejas un ieplānotā termiņā uzsākt jauno pētniecības programmu par inovāciju valsts 
sektorā, piemēram, elektroniskās pārvaldes jomā, elektroniski organizētas veselības 
aprūpes un iepirkuma jomā, un izplatīt arī paraugpraksi valsts pārvaldē, ar ko samazinās 
birokrātiju un sekmēs politikas nostādnes, kurās galvenā uzmanība pievērsta iedzīvotāju 
interesēm; uzsver valsts sektora nozīmi, stiprinot sabiedrības uzticēšanos iekšējam 
digitālajam tirgum;

8. aicina Komisiju, dalībvalstis un vietējās un reģionālās varas iestādes veicināt elektroniskā 
iepirkuma kā neatņemamas ES inovācijas stratēģijas sastāvdaļas izmantošanu, jo īpaši 
pirmskomercializācijas posma publiskā iepirkuma izmantošanu, tostarp apvienoto un 
elektronisko iepirkumu, vienlaikus pievēršot pienācīgu uzmanību atbilstībai datu 
aizsardzības noteikumiem; jo īpaši aicina Komisiju saistībā ar publiskā iepirkuma tiesiskā 
regulējuma vispārējo pārskatīšanu precizēt un vienkāršot attiecīgos noteikumus un dot 
reālu iespēju līgumslēdzējām iestādēm pārredzamāk izmantot pirmskomercializācijas 
publisko iepirkumu; turklāt aicina Komisiju un dalībvalstis rosināt detalizētu un reālu 
sociālo, vides, taisnīgas tirdzniecības un inovācijas kritēriju pārredzamu iekļaušanu 
publiskajā iepirkumā, vienlaikus netraucējot MVU aktīvu darbību jaunu un inovatīvu 
risinājumu izstrādes procesā un ievērojot piemērojamos konkurences noteikumus;

9. mudina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumus, kas vajadzīgi pilnīgi 
funkcionējoša digitālā vienotā tirgus izveidei līdz 2015. gadam, jo tas ievērojami uzlabotu 
inovācijas pamatnosacījumus; uzsver, ka iniciatīvām ir jābūt vērienīgām, jo īpaši 
būtiskajās jomās, piemēram, attiecībā uz autortiesībām, elektronisko komerciju, tostarp 
patērētāju aizsardzības politiku elektroniskajā komercijā, kā arī valsts sektora informācijas 
izmantošanu;

10. stingri atbalsta Komisijas ES Mazo uzņēmumu inovāciju pētniecības programmu (SBIR), 
lai konstatētu ar tehnoloģijām saistītos valsts sektora uzdevumus un finansētu pētniecības 
un izstrādes projektus, ar kuriem izstrādā jaunus risinājumus gan neatrisinātajām, gan 
jaunajām problēmām, un aicina Komisiju šo jautājumu izvirzīt par galveno prioritāti;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis inovācijas politikas centrā izvirzīt vienotā tirgus izveides 
pabeigšanu, tostarp pasākumus, ar kuriem sekmē vienoto digitālo tirgu, jo tas ļaus 
nodrošināt labākas cenas un augstāku kvalitāti patērētāju interesēs, atbalstīt inovatīvu 
produktu izstrādi, sekmēt darbavietu izveidi ES un Eiropas Savienībai radīt jaunas 
izaugsmes iespējas vadošajos tirgos;

12. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzlabot pamatnosacījumus attiecībā uz uzņēmējdarbības 
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centieniem inovācijas jomā, jo īpaši saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām un ES 
patenta izveidi;

13. atbalsta Komisijas vēlmi risināt novārtā atstāto intelektuālā īpašuma jautājumu; uzskata, 
ka viens veids, kā to sasniegt, būtu tāda Eiropas patentu fonda izveide, kas radītu patentu 
kopfondus, izmantojot licenču sistēmu, Eiropas uzņēmumu, jo īpaši inovatīvu MVU, 
interesēs;

14. uzsver labi funkcionējoša Kopienas patenta nozīmi iekšējā tirgus izveidē pētījumiem un 
inovācijām;

15. aicina dalībvalstis modernizēt izglītības sistēmu, jo īpaši zinātnes jomā; mudina vairāk 
rīkot apspriedes un veidot ciešāku partnerību starp uzņēmumiem un universitātēm, lai 
nodrošinātu, ka studiju laikā apgūtās prasmes pēc iespējas labāk atbilst dažādo 
ekonomikas nozaru prasībām; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot Eiropas augstāko mācību 
iestāžu pievilcību pētniekiem, un šajā nolūkā atbalsta pastāvīgas sistēmas izveidi Marijas 
Kirī stipendiju piešķiršanai, jo tas ir būtiski pētnieku mobilitātes nodrošināšanai Eiropas 
Savienībā;

16. pauž nožēlu, ka akadēmiskie speciālisti joprojām sastopas ar šķēršļiem attiecībā uz darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos, piemēram, problēmām saistībā ar pensiju pārnesamību;
uzsver, ka ir jāizstrādā sistēma, ar kuru aktīvi veicina pētnieku un zinātnieku mobilitāti 
starp Eiropas universitātēm un akadēmiskajiem centriem; uzsver, ka tas stimulētu 
zināšanu apmaiņu un būtu ļoti vērtīgi inovācijai un uz zināšanām balstītas Eiropas 
ekonomikas radīšanai;

17. uzskata, ka inovācija un radošums ir Savienības ekonomikas atlabšanas priekšnoteikums 
un ka nedrīkstētu par zemu novērtēt to nozīmīgumu, kāds ir Savienības zinātnes un 
tehnikas atklājumu pārvēršanai jaunās precēs un pakalpojumos;

18. atgādina, ka mērķis pētniecībai un izstrādei piešķirt 3 % no IKP sastāv no 2 % (privātās) 
un 1 % (publiskā sektora izdevumu) daļas; atzīmē, ka privāto pētniecības izdevumu jomā 
vēl arvien ir lielas nepilnības un ka tās novērst var tikai tad, ja tiek attiecīgi pielāgota 
uzņēmumu, tostarp MVU, darbības normatīvā vide; jo īpaši atbalsta Komisijas paveikto, 
lai izstrādātu jaunu galveno rādītāju, kas pamatojas uz reālu inovācijas īstenošanu, jo tas 
varētu sniegt vairāk informācijas nekā īstenošanas noteikšana attiecībā pret skaitļos 
izteiktajiem mērķiem;

19. uzstāj, ka ir svarīgi līdz 2014. gadam izveidot labi funkcionējošu Eiropas pētniecības 
telpu, radot vispārēju pārvaldības struktūru, pakāpeniski pielāgojot valstu programmas, 
racionalizējot administratīvos noteikumus un veicinot pētnieku pārrobežu mobilitāti.
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