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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka pētniecībai un jauninājumiem ir izšķiroša nozīme globālo problēmu risināšanā 
un ka jauninājumus efektīvāk var īstenot reģionālā vai vietējā līmenī;

2. ir pārliecināts, ka politisko līderu saistības ir gan nepieciešamais priekšnosacījums 
saskaņotas politikas nodrošināšanai pētniecības un jauninājumu jomā, gan līdzeklis, lai 
veicinātu šīs politikas iedarbīgumu; ņemot to vērā, prasa izstrādāt stratēģiskas politikas 
pamatnostādnes pētniecības un jauninājumu jomā, kuras pielāgo, ņemot vērā attīstības 
gaitu, jaunu informāciju un mainīgos apstākļus, un kuras atbilst valsts mērķiem un 
prioritātēm ekonomikas un sociālās attīstības jomā;

3. ar gandarījumu norāda, ka struktūrfondos (SF) laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam 
jauninājumiem ir paredzēti EUR 86 miljardi (25 % no kopējā apjoma), no kuriem 
piešķīrumi pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (R&D) sasniedz EUR 50 miljardus, kas ir 
tikpat cik Septītās pētniecības un attīstības pamatprogrammas (FP7) budžets kopumā;

4. uzskata, ka šo iezīmēto līdzekļu ietekmi varētu vēl vairāk uzlabot, savstarpēji papildinot 
un labāk koordinējot reģionālo, pētniecības un jauninājumu politiku ES, reģionālā un 
vietējā līmenī; aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību šai koordinācijai un mudina 
dalībvalstis īstenot papildu pasākumus efektīvai starpvalstu sadarbībai, izstrādājot 
saskaņotas reģionālās vai valsts stratēģijas sinerģijas panākšanai;

5. uzskata, ka administratīvā kultūrā, kas stiprina starpnozaru sadarbību un pastāvīgu 
dialogu starp dažādām iesaistītajām grupām, veicina politikas saskaņotību;

6. uzskata — apzinoties, ka tādām Kopienas programmām kā SF, FP7 un Konkurētspējas 
un inovāciju pamatprogramma ir atšķirīgs galvenais uzsvars, mehānisms un vadība — ka 
dažādi noteikumi, procedūras un prakse rada nevajadzīgus šķēršļus šo programmu 
efektīvai īstenošanai; prasa nodrošināt starp šīm atšķirīgajām programmām saskaņotāku 
pieeju (attiecībā uz izdevumu pamatotību, standartvienību pašizmaksām, kopsummām 
utt.), labāku koordinēšanu (saistībā ar priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu grafiku, 
tematiem, uzaicinājumu veidiem utt.) un plašāku informācijas apmaiņu; uzskata, ka 
reģionālā līmenī vairāk ir vajadzīgas specializētās zināšanas par to, kā notiek pieteikšanās 
Kopienas finansējumam, par administratīvām un finanšu procedūrām, līdzekļu pārvaldību
un finansēšanas metodēm; šajā sakarībā aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu un sniegt 
kopīgus norādījumus par Kopienas finansējuma iespējām, jau iepriekš izstrādājot 
metodiskas norādes;

7. ņemot vērā, ka attiecīgo ES instrumentu īstenošanas iestādes darbojas dažādos līmeņos 
(pārvalstiskā, valsts un vietējā līmenī) un tām ir dažādi mērķi (piemēram, kohēzija vai 
izcilība), uzskata, ka ir ļoti grūti nodrošināt īstu politikas saskaņotību, jo īpaši „uz vietas”, 
kur ES instrumenti apvienoti ar valsts un reģionālās politikas pasākumiem;

8. norāda, ka, no finansējuma tiešā saņēmēja viedokļa, īsta sinerģija ir atkarīga no saņēmēja 
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organizatoriskajām un stratēģiskajām iespējām apvienot dažādu ES instrumentu 
piedāvāto atbalstu; aicina reģionālos dalībniekus izstrādāt reģionālas stratēģijas, ar ko var 
atvieglot finanšu līdzekļu apvienošanu; tādēļ prasa Komisijai izvērtēt iespēju par papildu 
speciālā atbalsta sniegšanu, izmantojot „lietošanas pamācību”, kā arī līdzekļus 
paraugprakses apmaiņai;

9. aicina reģionālās un vietējās varas iestādes labāk izmantot SF, lai reģionos, piemēram, 
izveidojot pētniecības infrastruktūru, palielinātu pētniecības, zināšanu un jauninājumu 
kapacitāti, dodot tiem iespēju piedalīties ES pētniecības un jauninājumu pasākumos; 
mudina reģionus noteikt R&D prioritātes, kas papildinātu FP7 prioritātes;

10. aicina Komisiju vienkāršot birokrātiskās prasības pētniecības pamatprogrammai (FP7) un 
jauninājumu pamatprogrammai (CIP), lai stiprinātu ar struktūrfondiem panāktās 
sinerģijas iedarbību, un nodrošināt, ka reģionālā līmenī padziļināti izvērtē iespējas un 
vajadzības pētniecības un jauninājumu jomā, kā arī, lai varētu izstrādāt kopīgas 
pamatnostādnes, novērtējumā par katru no trim instrumentiem iekļauj novērtējumu par šā 
instrumenta mijiedarbību ar pārējiem diviem;

11. pauž stingru atbalstu dalībvalstu FP7 kontaktpunktu, R&D programmu un jauninājumu 
aģentūru vadītāju sadarbībai, ļaujot dažādus pētniecības veidus un fāzes, kā arī 
jauninājumu projektus finansēt no dažādiem avotiem; iesaka ciešāk sadarboties Eiropas 
uzņēmumu tīklam (Enterprise Europe Network) un iestādēm, kas pārvalda struktūrfondu 
līdzekļus, un veidot ciešāku saikni starp vadošo tirgus iniciatīvu, tehnoloģiju platformām 
un reģionālajiem tehnoloģiju darbības plāniem;

12. aicina dalībvalstis un Komisiju paredzēt vairāk SF līdzekļu pētniecībai un jauninājumiem, 
jo īpaši ilgtspējīgiem jauninājumiem, veicināt pētniecības iespējas un atbalstīt jo īpaši uz 
zināšanām balstītas reģionālā jauninājumu kopas un jaunās zinību un jaunrades 
apvienības; prasa izstrādāt ilgtspējīgas reģionālās stratēģiskās pamatnostādnes pētniecības 
un jauninājumu jomā, sadarbojoties ar privāto sektoru, universitātēm un pētniecības 
iestādēm;

13. norāda, ka pētniecība un jauninājumi, jo īpaši attiecībā uz zema vai nulles oglekļa 
emisijas līmeņa un energotaupības nodrošināšanu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai risinātu globālas 
problēmas, kas saistītas, piemēram, ar klimata pārmaiņām un energoapgādes drošību, un 
arī lai uzlabotu konkurētspēju reģionālā un vietējā līmenī;

14. aicina Komisiju nodrošināt, ka nākamo pētniecības un jauninājumu plānu izstrādās, lai 
veicinātu sinerģiju starp struktūrfondiem un pamatprogrammām pētniecības un 
jauninājumu jomā (FP7, CIP);

15. uzskata, ka aizliegums apvienot struktūrfondu un pamatprogrammu finanšu līdzekļus 
kavē reģionus vienlaikus izmantot abus instrumentus un ka stratēģisku, augšupejošu 
(„bottom-up”) procesu efektivitāte gan reģionālā, gan valsts līmenī varētu palīdzēt 
novērst SF, FP7 un CIP finanšu līdzekļu trūkumus vai pārklāšanos; turklāt prasa veikt 
ilgtermiņa plānošanu reģionālā līmenī, lai panāktu sinerģiju, kas rodas, kad finanšu 
instrumenti tematiski papildina cits citu.
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