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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 visefektīvāk var īstenot reģionālā līmenī;

2. 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;

3. uzskata, ka šo iezīmēto līdzekļu ietekmi varētu vēl vairāk uzlabot, savstarpēji papildinot 
un labāk koordinējot reģionālo, pētniecības un jauninājumu politiku gan ES, gan reģionu 
līmenī;

4. 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; aicina nodrošināt starp šīm atšķirīgajām programmām saskaņotāku 
pieeju, labāku koordinēšanu un plašāku informācijas apmaiņu; aicina Komisiju uzņemties 
iniciatīvu un sniegt kopīgus norādījumus par Kopienas finansējuma iespējām, jau iepriekš 
izstrādājot metodiskas norādes;

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

6. pauž stingru atbalstu dalībvalstu FP7 kontaktpersonu, R&D programmu un reģionu 
jauninājumu aģentūru vadītāju sadarbībai, ļaujot dažādus pētniecības veidus un fāzes, kā 
arī jauninājumu projektus finansēt no dažādiem avotiem;

7. aicina dalībvalstis vairāk SF līdzekļu paredzēt pētniecībai un jauninājumiem, stiprināt 
pētniecības jaudas, atbalstīt jauninājumu kopas, kā arī sadarbībā ar privāto sektoru 
izstrādāt un īstenot reģionālās jauninājumu stratēģijas.


