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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. aicina vienoto stratēģisko satvaru saskaņot ar rūpniecības politiku un veicināt koordināciju 
starp pētniecības un inovāciju programmām un kohēzijas fondiem, taču darīt to tā, lai 
netiktu samazināts kohēzijai paredzētais finansējums;

2. uzskata, ka pētniecības un inovāciju jomā Eiropas Savienība atpaliek no lielākām 
ekonomikām, tādām kā ASV un Japāna, kā arī no milzīgām jaunietekmes ekonomikām, 
piemēram, Ķīnas; tāpēc mudina Komisiju nākt klajā ar vienotu stratēģisko satvaru, ar kuru 
būtu jānodrošina, ka ES finansējums pētniecībai un inovācijām tiek izmantots efektīvi; 
uzskata, ka ir vajadzīga integrētāka pieeja, lai turpinātu attīstīt izglītību, pētniecību un 
inovācijas un lai sasniegtu mērķi pētniecības un attīstības izdevumus palielināt līdz 3 % no 
IKP;

3. aicina nodrošināt, ka vienotais stratēģiskais satvars piedāvā pārvaldes vienkāršošanu, 
izstrādājot standartizētāku noteikumu kopumu visiem ES pētniecības un inovāciju 
programmu dalībniekiem; piekrīt Komisijai, ka Eiropas standarti ir nozīmīgs solis, lai 
pētniecības rezultātus ieviestu tirgū un lai aprobētu tehnoloģijas, un ka tie var veikt šo 
būtisko uzdevumu tikai tad, ja spēj iet kopsolī ar tehnoloģiju attīstību un produktu 
attīstības cikliem, kas kļūst arvien īsāki;

4. uzsver, ka pētniecības un inovāciju veicināšanā liela nozīme var būt standartizācijai, kas 
var uzlabot konkurētspēju un piedāvāt lielāku drošību patērētājiem; tāpēc aicina 
standartizācijas aspektu noteikt par vienu no projektu vērtēšanas kritērijiem;

5. uzskata, ka inovācijām un radošumam ir ļoti būtiska nozīme ekonomikas atveseļošanā un 
ka nevar par zemu novērtēt to, ka Eiropas Savienības zinātnes un tehnoloģiskie 
sasniegumi jāizmanto jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai; sagaida, ka tiks piešķirts 
pietiekams finansējums un jaunas investīcijas, lai izveidotu patiesi vienotu tirgu 
zināšanām, piesaistot vairāk uz inovācijām orientētu uzņēmumu un uzņēmēju, radot 
jaunas darba vietas ar augstu pievienoto vērtību un risinot galvenās sabiedrības problēmas;

6. uzsver, ka ir svarīgi izveidot izcilības tīklus un savstarpēji integrēt ES politikas nostādnes 
un dalībvalstu sāktās stratēģijas, nostiprinot reģionālo un vietējo varas iestāžu nozīmi;
uzskata, ka to dalībvalstu finanšu resursu, kas piešķirti pētniecībai un inovācijām, 
apvienošana nodrošinātu lielāku pievienoto vērtību rezultātu ziņā, radot jaunas lielu 
stratēģisko projektu finansēšanas iespējas;

7. ierosina vienotajā stratēģiskajā satvarā pilnībā integrēt Eiropas Tehnoloģiju institūtu, lai 
izveidotu uzņēmumu un nozares pārstāvju Eiropas izcilības centru, kas var konkurēt ar 
pasaules līmeņa akadēmiskās vides pārstāvjiem ES inovāciju prasmju un konkurētspējas 
attīstībā un veicināšanā, vienlaicīgi risinot jautājumu par intelektuālā darbaspēka 
emigrāciju, piesaistot pasaules līmeņa apdāvinātus cilvēkus un veicot ieguldījumus uz 
zināšanām balstītas ekonomikas izaugsmē;
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8. uzsver, ka ir būtiski veicināt publiskā un privātā sektora partnerības veidošanu; aicina 
vienkāršot kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas (KTI), lai izvairītos no tā, ka liels apjoms 
finanšu resursu tiek piešķirts nelielam skaitam projektu, un aicina vienkāršot valsts 
atbalsta noteikumus, nodrošinot pilnīgu pārredzamību un ieviešot efektīvas un 
nebirokrātiskas uzraudzības procedūras, lai inovāciju ieviešanu nekavētu pārāk garas 
procedūras;

9. aicina atraisīt publiskā sektora pirktspēju, lai stimulētu inovācijas, izmantojot publisko 
iepirkumu, tostarp publisko iepirkumu pirmskomercializācijas posmā, kas var nodrošināt 
iespēju valsts pārvaldes iestādēm uzņemties riskus un izmantot labumus kopā ar 
piegādātājiem, neiesaistot valsts atbalstu; uzsver, ka ir svarīgi nodrošinot, lai 
līgumslēdzējas iestādes ievērotu konfidencialitāti attiecībā uz inovatīviem risinājumiem, it 
īpaši zinātību, ko piedāvā uzņēmumi, kas piedalās konkursos; ierosina vienkāršot un 
padarīt elastīgākus attiecīgos noteikumus, kas reglamentē valsts atbalstu un publisko 
iepirkumu; aicina īstenot proaktīvu politiku, nodrošinot atbalstu un mācību iespējas par 
juridisko noteiktību valsts iestādēm un piegādātājiem, kuri izvēlas inovatīvus risinājumus;

10. aicina Komisiju veikt finanšu revīziju attiecībā uz ES budžeta prioritātēm nākamajai 
finanšu shēmai un noteikt par prioritāriem Eiropas pievienotās vērtības projektus, kas var 
uzlabot ES konkurētspēju un integrāciju pētniecības, zināšanu un inovāciju jomā;

11. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri uzlabot pamatnosacījumus uzņēmumu inovācijas darbībām, 
it īpaši attiecībā uz ES patenta izveidi un tiesību aktu pieņemšanu standartizācijas jomā;
uzsver, ka intelektuālā īpašuma tiesībām jānodrošina līdzsvars starp tehnoloģiju 
ekspluatāciju un tālāknodošanu un piekļuvi zinātnisko pētījumu rezultātiem un to ātru 
izplatīšanu; uzskata, ka inovatīviem jauniem uzņēmumiem jāsniedz palīdzība patentēšanas 
jomā, it īpaši izveidojot Kopienas patentu;

12. pauž pārliecību, ka, novērtējot vidēja termiņa budžeta mērķus, kā daļa no publiskā sektora 
izdevumu aprēķināšanas jāveic publiskā finansējuma, kas piešķirts pētniecībai, kvalitatīvs 
novērtējums;

13. tādēļ uzskata, ka Eiropas Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu atzīt MVU nozīmi 
inovācijas veicināšanā Eiropā; uzsver, ka vajadzīgi papildu pasākumi un pienācīga 
informācija, lai atbalstītu MVU pētniecisko darbību un lai veicinātu to līdzdalību ES 
pētniecības un inovāciju programmās; uzskata, ka Komisijai ir jāatvieglo piekļuve 
finansējumam un daļa no pētniecības budžeta jāatvēl mazajiem dalībniekiem, mazām 
pētniecības iestādēm, mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, kas piedalās 
pētniecībā, un MVU, kurus vada jauni cilvēki un sievietes uzņēmējas, piešķirot atlīdzību 
par tīklu vai puduru izveidošanu;

14. aicina testēt jaunas un inovatīvas finansēšanas metodes, piemēram, ES projektu 
obligācijas un kuponus par ES mēroga inovācijām, kas ļautu uzņēmumiem šos resursus 
tiešā veidā izmantot akreditētos pētniecības centros; uz šādiem kuponiem nevajadzētu 
attiecināt prasību sniegt pārskatu par izmaksām, jo to izlietojumu apstiprinātu centri, kas 
šos kuponus izmanto; valsts vai reģionālā līmenī varētu izveidot akreditācijas centrs, un 
tos apstiprinātu Eiropas iestāde, piemēram, KPC;

15. iesaka atlīdzināt dalību riska kapitāla fondu projektos un struktūrās ārpus Eiropas 
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Savienības;

16. uzsver vajadzību vienkāršot procedūras un nodrošināt elastīgu mehānismu iekļaušanu 
sistēmā, lai neatpaliktu no globālajām pārmaiņām un varētu atjaunināt politikas 
prioritātes;

17. uzskata — lai veiksmīgi saskaņotu pētniecības un sabiedrības vajadzības, būtiska nozīme 
ir sinerģijai valsts un reģionālo pārvaldības iestāžu, universitāšu un pētniecības institūtu, 
uzņēmumu, MVU un pilsoniskās sabiedrības starpā; uzsver, ka jāizveido sistēma, kas 
aktīvi veicina pētnieku un zinātnieku mobilitāti starp Eiropas universitātēm un 
akadēmiskajiem centriem, veicinot viņu profesionālās kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu 
un nodrošinot iespējas pārnest uzkrāto pensijas kapitālu; uzsver, ka tādējādi tiktu stimulēta 
zināšanu apmaiņa un sniegts liels ieguldījums inovāciju jomā un uz zināšanām balstītās 
ekonomikas veidošanā Eiropā;

18. aicina nostiprināt to ietekmi, kāda saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” ir kopīgajam 
pētniecības centram (KPC) kā iekšējai struktūrai, kas attīstības politikas jomā sniedz 
zinātnisko un ekonomisko analīzi; uzskata, ka attiecībā uz KPC ieguldījumu inovācijās 
pamatprogrammā ir jāparedz ciešāka sadarbība ar rūpniecības nozari;

19. ņemot vērā to, ka ES ir lielākais tirgus pasaulē un ka pasaules ekonomika kļūst par 
ekonomiku, kas arvien vairāk balstās uz zināšanām, uzskata, ka dažādie ES pētniecības un 
inovāciju instrumenti pastāvīgi jāpielāgo un jāpiemēro tirgus tendencēm, ņemot vērā 
patērētāju perspektīvu;

20. ierosina Komisijai noteikt konkrētus kritērijus, lai novērtētu visu daudzveidīgo ES 
pētniecības un inovāciju instrumentu īstenošanas rādītājus un progresu inovācijas jomā;
uzskata – lai uzlabotu izpratni par inovācijas procesu un lai mazinātu plaisu starp Eiropas 
iedzīvotājiem un zinātnes un tehnoloģiju attīstību, ir jāveicina informācijas un dažādu 
finansēšanas programmu un projektu rezultātu izplatīšana;

21. ņemot vērā daudzo instrumentu esamību, aicina vienkāršot un racionalizēt noteikumus un 
procedūras Eiropas pētniecības telpā (EPT);

22. atgādina, ka saskaņā ar mērķi palielināt pētniecības un attīstības izdevumus līdz 3 % no 
IKP 2 % sedz no privātā finansējuma un 1 % — no publiskā finansējuma; norāda, ka 
joprojām pastāv būtiski trūkumi privātās pētniecības finansēšanas jomā, ko var novērst, 
tikai pielāgojot uzņēmumu, tostarp, MVU, normatīvo vidi; īpaši atbalsta Komisijas darbu 
saistībā ar jauna galvenā rādītāja izstrādi, kura pamatā ir inovācijas pakalpojumu 
sniegšana, jo šāds rādītājs sniegs plašāku informāciju nekā rezultātu novērtējums, 
izmantojot skaitliskus mērķus;

23. atzinīgi vērtē ES Mazā biznesa inovāciju izpētes (SBIR) programmu, kuras uzdevums ir 
noteikt ar tehnoloģijām saistītas publiskā sektora problēmas un finansēt pētniecības un 
attīstības projektus, lai rastu jaunus risinājumus gan esošajām, gan arī jaunām problēmām.
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