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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Kopienas inovāciju politikas pārskatīšanu mainīgajā pasaulē
(2009/2227(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas inovāciju politikas pārskatīšana mainīgajā 
pasaulē”(COM(2009)0442),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Gatavojoties nākotnei — kopējas stratēģijas 
izstrādāšana svarīgām pamattehnoloģijām ES” (COM(2009)0512/3),

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. novembra secinājumus „Ceļā uz konkurētspējīgu, 
novatorisku un ekoloģiski efektīvu Eiropu – Konkurētspējas padomes ieguldījums 
Lisabonas programmā laika posmam pēc 2010. gada”,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. maija rezolūciju rūpniecības politikas 
termiņa vidusposma pārskatu – ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) 
Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi2,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. maija secinājumus par jaunrades un jauninājumu 
veicināšanu ar izglītību un mācībām,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. maija rezolūciju „Zināšanu izmantošana 
praksē — plaša mēroga inovācijas stratēģija Eiropai”3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 5. jūlija rezolūciju par Kopienas Lisabonas 
programmas īstenošanu — pētniecības un inovāciju sekmēšana — ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai; kopēja nostāja4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu 
Nr. 1982//2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, 
tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013. g.)5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007–
2013)6,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas patentu (COM(2000)0412),

– ņemot vērā Kopienas nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai un 
                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0226.
2 OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.
3 OV C 102 E, 24.4.2008., 455. lpp.
4 OV C 303 E, 13.12.2006., 640. lpp.
5 OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.
6 OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.
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Komisijas paziņojumu „Par efektīvāku P&A nodokļu atvieglojumu piemērošanu” 
(COM(2006)0728),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas dienestu darba dokumentu “Kopienas inovāciju politiku 
novērtēšana laikposmā no 2005. gada līdz 2009. gadam” (SEC(2009)1194),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas dienestu darba dokumentu „Stratēģija IST pētniecībai, 
izstrādei un inovācijām Eiropā – aktīvāka iesaistīšanās” (SEC(2009)0289),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās politikas komitejas 
atzinumus (A7–0000/2010),

A.  tā kā Eiropas Komisija paziņojumā „Kopienas inovāciju politikas pārskatīšana mainīgajā 
pasaulē”, norādījusi, ka ir sagatavojusi pārstrādātu inovāciju stratēģiju rīcības plāna veidā;

B. tā kā šai inovāciju stratēģijai turpmākajam laika posmam jābūt cieši saistītai ar ES 2020 
stratēģiju;

C. tā kā uzņēmumu inovācijas spēja lielā mērā ir atkarīga no pietiekamu finanšu līdzekļu 
pieejamības un tā kā nesenās krīzes rezultātā radušās kredītu saņemšanas grūtības draud 
ievērojami ierobežot uzņēmumu inovācijas spēju;

D. tā kā inovācija ir galvenais elements ES tādu aktuālu sabiedrības problēmu atrisināšanā un 
stratēģisko politikas mērķu sasniegšanā kā, piemēram, konkurētspēja, nodarbinātība, 
demogrāfiskās pārmaiņas un klimata pārmaiņas;

E. tā kā noturīgu tehnoloģiju veicināšana un attīstīšana ir nepieciešama ne vien ES mērķu 
īstenošanai klimata jomā, bet arī ES tādā veidā var ievērojami sekmēt ekonomikas 
izaugsmi un turpmāku darbavietu radīšanu;

F. tā kā laikmetā, kad arvien vairāk trūkst resursu, noturīgu un energoefektīvu tehnoloģiju 
veicināšana palielina ES energoapgādes drošību;

G. tā kā demogrāfisko pārmaiņu tēma ir viena no būtiskākajām nākotnes problēmām, kuru 
risināšanai nepieciešami jaunu tehnoloģiski risinājumi;

H. tā kā rūpniecības nozarēs, kurās ES pašlaik vēl ir lielā mērā konkurētspējīga, tai jāapvieno 
savi spēki un jānostiprina priekšrocības,

Plašas inovatīvās pieejas koncepcija

1. norāda Komisijai, ka turpmākā ES inovāciju politika jāveido, izmantojot plašu pieeju, un 
tai jāaptver ne tikai tehnoloģiskas inovācijas (produktu un ražošanas jauninājumi), bet arī 
administratīvas, organizatoriskas, kā arī sociālas un sabiedriskas inovācijas, tostarp jauni, 
inovatīvi komercdarbības modeļi, kā arī inovācijas pakalpojumu jomā;

2. stingri atbalsta ES Komisijas konstatējumu, ka pamattehnoloģijas ir obligāts 
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priekšnosacījums ES globālās konkurētspējas noturīgai nostiprināšanai;

3. norāda, ka konkrētu nozaru izvēle inovācijas veicinošu pasākumu īstenošanai jānotiek, 
sadarbojoties ar rūpniecības uzņēmumiem, tostarp MVU, turklāt ņemot vērā arī  
reģionālus ekonomikas politikas mērķus; 

4. atzinīgi vērtē arī inovācijas politikas pasākumus, kas saistīti ar attīstību sekmējošu 
kopienas starpnozaru rūpniecības politikas stratēģiju, un stingri prasa, lai ES Komisija 
turpinātu īstenot šo pieeju;

5. uzsver, cik svarīga nozīme turpmākajā ES inovāciju politikā ir inovāciju klasteriem; 

6. uzsver, ka pašreizējie klasteri jāturpina attīstīt ar ES, dalībvalstu un reģionu saskaņotas 
rīcības starpniecību, lai tās varētu saglabāt un paplašināt savu daļēji vadošo lomu visā 
pasaulē; 

7. šajā sakarībā uzsver, ka jebkuru politikas pasākumu pamatā klasteru jomā vajadzētu būt 
uzņēmumu, arī MVU, vajadzībām;

8. prasa, lai attiecīgās dalībvalstis un tirgus dalībnieki Kopienas līmenī uzlabotu 
pamatnoteikumus, kas reglamentē apvienību pārrobežu sadarbību;

9. uzsver, ka VMU ir galvenā loma kā partneriem gan vērtību radīšanas ķēdēs, gan arī kā 
patstāvīgiem inovatīvu ražojumu piedāvātājiem;

Tādu ES līdzekļu palielināšana un koncentrēšana, kas paredzēti inovāciju vajadzībām

10. uzskata, ka inovāciju attīstības obligāta sastāvdaļa ir finanšu līdzekļu nodrošināšana 
pietiekamā apmērā un ka tālab būtu ievērojami jāpalielina  ES budžets, kas paredzēts 
inovācijām;

11. uzsver, ka papildus naudas līdzekļu palielināšanai ir izšķiroši panākt, lai ar iegūtajiem 
līdzekļiem inovāciju projektu īstenošanas rezultātā varētu turpināt to finansēšanu; īpaši 
uzsver, ka līdzekļi jānovirza tiem projektiem, kurus īstenojot, tiek gūts vislielākais 
labums ar mazākiem ieguldījumiem, lai Eiropas mērogā radītu vislielāko pievienoto 
vērtību;

Programmu pārvaldības struktūru uzlabošana 

12. uzskata, ka, ņemot vērā lietotājdraudzīgumu un pārredzamību, jānovērš veicināšanas 
programmu dubultošanās un pārklāšanās, ko rada nepietiekama koordinācija dažādos 
rīcības līmeņos;

13. šajā sakarībā aicina ES Komisiju arī nodrošināt iesaistīto ES Komisijas 
ģenerāldirektorātu ciešāku un labāku savstarpējo sadarbību;

14. konstatē, ka tirgus dalībnieku kopīgie centieni ES līmenī būtu jāvērš uz to, lai panāktu 
pētījumu rezultātu pārvēršanu inovatīvos ražojumos, kā arī nodrošinātu to pielāgošanu 
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tirgus apstākļiem un komercializāciju;

Privātā finansējuma sekmēšana

15. uzsver, ka papildus publiskajam finansējumam vairāk jāveicina privātais finansējums;

16. aicina ES Komisiju saistībā ar inovāciju rīcības plānu izstrādāt konkrētus tiesību aktus, 
kas uzlabotu inovatīvu uzņēmumu  piekļuvi finansējumam;

17. uzsver, ka nepieciešams radīt priekšnosacījumus, kas radītu tāda kapitāla pieejamību, 
kuru ar ievērojamu risku iegulda jaunos uzņēmumos, sagaidot lielu atdevi, kā arī 
turpinātu attīstīt EIB riska dalīšanas finanšu mehānismu (RDFM);

18. prasa, lai attiecīgās dalībvalstis un tirgus dalībnieki Kopienas līmenī paplašinātu tādu 
vidējo uzņēmumu finansēšanas instrumentu pielietošanu kā, piemēram, mikrokredīti, 
aizdevumi un galvojumi, kuri sevi praksē jau attaisnojuši, un noteiktu nodokļu 
atvieglojumus ieguldījumiem;

Pamatnosacījumu nostiprināšana uzņēmumiem, īpaši MVU

19. aicina ES Komisiju pielāgot spēkā esošos Kopienas noteikumus par valsts atbalstu 
saskaņā ar iekšējā tirgus principiem tādējādi, lai varētu atbalstīt ieguldījumus ārkārtīgi 
nepieciešamās jaunās tehnoloģijās, nodrošinot ES ilgtermiņa konkurētspēju;

20. šajā sakarība atzinīgi vērtē, ka 2010. gadā tiks pārskatīti Kopienas pamatnosacījumi 
attiecībā uz valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai;

21. uzskata, ka uzlabojot inovāciju veicināšanu, jāparedz arī birokrātijas sloga samazināšana 
pieteikuma iesniedzējiem;

22. aicina ES likumdevējus uzlabot pamatnosacījumus intelektuālā īpašuma aizsardzības 
jomā tieši attiecībā uz MVU  (tas īpaši attiecas uz izmaksām), jo šajā gadījumā runa ir par 
vienu no galvenajiem inovāciju elementiem;

23. turklāt uzsver Kopienas patenta nozīmi Eiropas ekonomikā;

24. uzsver nepieciešamību padarīt pēc iespējas pievilcīgāku darba vidi pētniekiem un 
speciālistiem ES, galvenokārt attiecībā uz viņu mobilitāti;

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

2009. gada 2. septembra paziņojumā „Kopienas inovāciju politikas pārskatīšana mainīgajā 
pasaulē” norādīti kopš 2005. gada sasniegtie panākumi inovāciju politikā, kā arī turpmākās 
darbības jomas, kuras jāpiemin un jākonkretizē iecerētājā inovāciju rīcības plānā.

Referents ir pārliecināts, ka šajā priekšlikumā paredzēts vērienīgs, uzņēmējdarbību veicinošs 
un turpmākos mērķus paredzošs Eiropas inovāciju plāns, cerot sagaidīt ievērojamus rezultātus 
no tā īstenošanas. Šim ziņojumam jāveicina analītiska domu apmaiņa un jānorāda Komisijai 
šāda veida rīcības plāna svarīgākie punkti.

Ziņojums sagatavots laikā, kad ES jāizveido jauna stratēģija, lai sekmētu Eiropas pārvēršanos 
par pasaulē konkurētspējīgu, uz zināšanām pamatotu, inovatīvu, sociālu un noturīgu 
uzņēmējdarbības veikšanas vietu. 

Gan ar ES 2020 stratēģiju, gan ar inovāciju rīcības plānu ES jānodrošina instrumenti, lai 
veiktu gaidāmos lielos sabiedrības uzdevumus.

Eiropas ekonomikas pārveidošanai noturīgā ekonomikā jānodrošina tas, ka pieaug Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēja un no ekonomiskajām un ekoloģiskajām problēmām izveidojas 
jaunas iespējas mūsu tautsaimniecībām.

Plašas inovatīvās pieejas koncepcija

Inovāciju rīcības plānam būtu jāattiecas uz inovāciju veidiem publiskajā un privātajā sektorā, 
kā arī uz jauninājumiem, kas nav saistīti ar tehnoloģijām.

Lai nepieļautu jaunu sociālo nevienlīdzību, jauninājumi turpmāk būtu jāvērtē ne tikai atkarībā 
no to ieguvuma ekoloģiskajā un ekonomiskajā jomā, bet arī no sociālajā jomā radītās 
pievienotās vērtības. Turpmākas inovācijas politikas vadmotīvam vajadzētu būt ne tikai 
tehnoloģiskajai, bet arī  jo  īpaši sabiedriskajai pievienotajai vērtībai kopumā.

Referents atbalsta ES Komisijas  izteikumus paziņojumā attiecībā uz pamattehnoloģijām un 
par to, ka tām ir galvenā nozīme  iepriekš minēto mērķu īstenošanā.

Globālā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurēšana izraisījusi situāciju, ka uz trešām 
valstīm tiek pārvietotas ne tikai ražošanas iekārtas, bet arī ar to saistītās pētniecības uz 
izstrādes jaudas. Šāda veida attīstība pašos pamatos apdraud Eiropu kā ražošanas vietu. Pret to 
jācīnās, konsekventi veicinot inovāciju potenciālu, kamēr vēl process nav kļuvis 
neatgriezenisks.

Līdzās politiskajam mērķim par konkurētspēju ES jārisina arī citas lielas un aktuālas 
sabiedrības problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas vai demogrāfiskās pārmaiņas.

Pamattehnoloģijas kā, piemēram, mikroelektronika un nanoelektronika, fotonika, 
biotehnoloģijas un nanotehnoloģijas un jaunas izejvielas šajā sakarībā ir liels potenciāls 
inovācijām, gan attiecībā uz pašu procesu, gan arī produktu jomā. Lielā pieauguma rezultātā 
pamattehnoloģijas ievērojami ietekmē konkurētspēju. Galvenokārt tādas jomas kā IKT, 
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Ķīmija, energoapgāde, (piemēram, oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšana (CCS), 
energoefektivitātes tehnoloģijas), autotransporta ražošana (īpaši elektromobiļu ražošana), 
medicīnas tehnika, pusvadītāju ražošana, kā arī aviācija un aeronautika  piedāvā iespējas 
ievērojami paaugstināt kvalitāti un ražīgumu. Šāds uzskaitījums pēc būtības nekad nebūs 
izsmeļošs, ņemot vērā ekonomikas norišu sarežģītību un turpmāko attīstību. 

Šajā procesā mazie un vidējie uzņēmumi ir nozīmīgi partneri vērtību ražošanas ķēdēs, kas arī 
paši piedāvā inovatīvus produktus, piemēram vides tehnoloģiju un atjaunīgo enerģiju jomā. 
Vidējie uzņēmumi, pateicoties to pietuvinātībai tirgiem un elastībai, attīsta daudzus inovatīvus 
ražojumus un pakalpojumus un ir tehnoloģiju attīstības dzinējspēks.

Šā iemesla dēļ vidējos uzņēmumus nedrīkst atstāt novārtā, un tālab attiecībā uz tiem jāpieņem 
atbilstoši, to vajadzībām pielāgoti regulatīvie pamatnosacījumi.

Referents uzskata, ka šajā sakarībā nav iespējams pārvērtēt arī inovatīvo klasteru nozīmi. 
Pasaules līmeņa klasteri, kuri daļēji ES jau sastopamas, jāattīsta, sadarbojoties iesaistītajiem 
dalībniekiem visos līmeņos, lai tie saglabātu savu vadošo lomu un pēc iespējas pat izvērstu to. 
Cieši sadarbojoties lieliem un mazākiem uzņēmumiem, kā arī universitātēm un citam 
pētniecības struktūrām, apvienības var palīdzēt radīt jaunas nozares ar lielu sociālekonomisko 
un rūpniecisko nozīmi, kas Eiropas reģionus padarītu pievilcīgākus. Šā iemesla dēļ referents  
uzskata, ka ir nepieciešams atjaunotajās ES inovāciju stratēģijās iekļaut koncepcijas par esošo 
un jaunu apvienību atbalstīšanu. Īpaši būtu jāuzlabo pamatnoteikumi attiecībā uz apvienību 
pārrobežu sadarbību, piemēram, izplatot paraugpraksi.

Tādu ES līdzekļu palielināšana un koncentrēšana, kas paredzēti inovāciju vajadzībām

Saskaņā ar ES Komisijas sniegto informāciju patlaban tieši inovāciju pasākumiem tiek 
izlietots mazāk nekā 1 % no ES budžeta. Ņemot vērā turpmākās sabiedriski politiskās 
problēmas, kas jāpārvar, tas ir nepietiekami. Šā iemesla dēļ referents prasa palielināt 
inovācijām paredzēto ES budžetu. 

Šis apstāklis būtu jāņem vērā, veicot paredzamos tos plānošanas darbus saistībā ar finanšu 
plānu laika periodam no 2014. gada līdz 2020. gadam, kurus uzsāks šā gada beigās. 

Tieši saistībā ar finanšu krīzi, kā arī kredītu saņemšanas grūtībām, papildu finanšu līdzekļu 
piešķiršanai gan Kopienas, gan valsts līmenī, kā arī saņēmējiem pielāgotu finanšu instrumentu 
izveidei ir izšķiroša nozīme uzņēmumu inovatīvās spējas nodrošināšanā.

Katrā konkrētajā gadījumā inovācijas jāveicina mērķtiecīgāk. Līdzekļu sadalīšana daudzu 
mērķu īstenošanai un daudzu īpašu ES iniciatīvu uzsākšana sevi nav attaisnojusi. Šajā 
sakarībā ir jāatrod, respektīvi, jānostiprina sinerģija starp inovāciju atbalsta instrumentiem.  
Līdzekļi jānovirza uz tiem projektiem, kurus īstenojot, tiek gūts vislielākais labums ar 
mazākiem ieguldījumiem. Izšķirošais kritērijs līdzekļu novirzīšanai ir Eiropas mērogā radīta 
pievienotā vērtība.

Programmu pārvaldības struktūru uzlabošana

Referents uzskata, ka inovāciju politikas efektivitātes palielināšanas nolūkos nepieciešama 
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lielāka koordinācija, efektīva sasaistīšana, kā arī dažādo atbalsta instrumentu pārvaldības 
samazināšana. 

No lietotāju viedokļa arī lielais iesaistīto pušu skaits ES līmenī ražīgumu neveicina. Turklāt 
lietotājiem nepieciešama skaidra informācija, kādi atbalsta instrumenti kādā līmenī un 
attiecībā uz kādiem pasākumiem ir pieejami.

Arī ES līmenī nepieciešams lielākā mērā koordinēt iesaistītās puses. Inovāciju politikai būtu 
jākļūst par ES Komisijas Kopienas līmenī risināmu jautājumu. Tādēļ ir vajadzīga horizontāla 
koordinācija ES Komisijā, lai nodrošinātu par pētniecību un uzņēmumiem atbildīgo 
ģenerāldirektorātu sadarbību. Tas ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā sadalījumu pa ES Komisijas 
resoriem, kā arī pamatprogrammu gaidāmo jauno redakciju.

Privātā finansējuma sekmēšana

Papildus publiskajam finansējumam jāveicina un jāsekmē privāti ieguldījumi inovācijās. Tieši 
kapitālam, kuru ar ievērojamu risku iegulda jaunos uzņēmumos, sagaidot lielu atdevi, ir īpaša 
nozīme sākotnējā un paplašināšanas posmā, lai panākumus jauninājumu izstrādāšanā gūtu ne 
tikai lieli uzņēmumi. Pareizi to pielietojot finansējums ar riskam pakļautu kapitālu var radīt 
stimulu arī mazākiem uzņēmumiem, papildinot finansējumu no subsīdijām.

Pamatnosacījumu nostiprināšana uzņēmumiem, īpaši MVU

Kaut gan jau daļēji ir parādījušies atvieglojumi, pieņemot Grupālā atbrīvojuma regulu, tomēr 
vajadzētu izmantot atbalsta pamatregulējuma paredzēto pārskatīšanu, lai vēl vairāk izmantotu 
šā instrumenta inovāciju potenciālu arī attiecībā uz jauninājumiem, kas saistīti ar 
tehnoloģijām.

Turklāt ir arī jāpārbauda, vai pašreizējā atbalsta sistēma netraucē jaunās pieejas īstenošanu par 
pamattehnoloģiju veicināšanu. Obligāti ir jāizvairās no uzņēmumu pārvietošanas riska, kas 
rodas slikto pamatnosacījumu attiecība uz atbalsta tiesisko regulējumu.

Turklāt referents uzskata, ka uzlabojot inovāciju veicināšanu attiecība uz MVU, jāparedz arī 
birokrātijas sloga samazināšana. Līdzās valodas problēmām lielākās problēmas ir pieteikumu 
iesniegšanas procedūra, kas prasa liela personāla iesaistīšanu, kā arī lielais kļūdu biežums un 
tā izraisītais lielais finansiālais risks. Tātad pieteikumu iesniegšanas procedūras vajadzētu 
vienkāršot, kā arī vajadzības gadījumā samazināt ziņošanas pienākumus.

Intelektuālā īpašuma aizsardzībai ir izšķiroša nozīme spējas nodrošināšanā veikt inovatīvus 
pasākumus, tomēr uzņēmumiem paredzētie pamatnosacījumi, jo īpaši attiecībā uz izmaksām, 
pagaidām vēl nav apmierinoši. Kopienas patenta ieviešana ir nozīmīgs pasākums, lai to 
panāktu, un šo tiesību aktu vajadzētu pieņemt visdrīzākajā laikā. Šajā sakarība tomēr 
jākonstatē, ka jācenšas atrast papildu instrumentus, turklāt arī tādus, kas realizējami īstermiņā.

Izšķiroša nozīme saistībā ar spēju veikt inovatīvus pasākumus ES konkurētspējas veicināšanai 
ir arī ieguldījumiem kvalificētu darbinieku pamatapmācībā un turpmākā apmācībā. ES visiem 
spēkiem padarīt pēc iespējas pievilcīgāku darba vidi pētniekiem un speciālistiem ES, arī 
attiecībā uz viņu mobilitāti, lai ES varētu izturēt konkurenci pasaules mērogā.
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Zinību triāde princips, ko veido pētniecība, inovācija un izglītība, jāapskata kopumā un tos 
nedrīkst atraut citu no cita, pretējā gadījumā negatīvi tiks ietekmēts inovāciju noturīgums un 
rezultātā arī ražošanas procesa noturīgums.


