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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 7. pētniecības pamatprogrammas vidusposma novērtējumu
(2011/2043(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību (LESD), jo īpaši pantus attiecībā uz pētniecību,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)1,

– ņemot vērā īpaši iepriekš minētā Lēmuma 7. pantu par 7. pētniecības pamatprogrammas 
uzraudzību, izvērtējumu un pārskatīšanu,

– ņemot vērā LESD 182. panta 1. punktu par pamatprogrammas pielāgošanu, mainoties 
apstākļiem,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 9. februāra paziņojumu „Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai par atbildi uz Ekspertu grupas ziņojumu par 7. pētniecības, tehnoloģiju attīstības 
un demonstrējumu pamatprogrammas starpposma novērtējumu un Ekspertu grupas 
ziņojumu par riska dalīšanas finanšu mehānisma starpposma novērtējumu” 
(COM(2011)0052),

– ņemot vērā ekspertu grupas 2010. gada 12. novembra nobeiguma ziņojumu „Septītās 
pamatprogrammas starpposma novērtējums” („Interim Evaluation of the Seventh 
Framework Programme”),

– ņemot vērā tā 2010. gada 11. novembra rezolūciju par pētniecības pamatprogrammu 
īstenošanas vienkāršošanu2,

– ņemot vērā ekspertu grupas 2009. gada februāra ziņojumu „Sestās pamatprogrammas 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā (2002.–2006. gads) novērtējums” („Evaluation 
of the Sixth Framework Programmes for Research and Technological Development 2002-
2006”),

– ņemot vērā ekspertu komitejas 2009. gada 23. jūlija ziņojumu „Ceļā uz pasaules līmeņa 
Progresīvās pētniecības organizāciju — Pārskats par Eiropas Pētniecības padomes 
struktūrām un mehānismiem” („Towards a world class Frontier research Organisation -
Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms”),

– ņemot vērā neatkarīgu ekspertu grupas 2010. gada 31. jūlija ziņojumu „Riska dalīšanas 
finanšu mehānisma (RSFF) starpposma novērtējums” („Mid-Term Evaluation of the Risk-
Sharing Financial Facility (RSFF)”),

                                               
1 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0401.
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– ņemot vērā ekspertu komitejas 2010. gada 20. decembra ziņojumu „Kopuzņēmuma 
novatorisku zāļu jomā uzsāktās iniciatīvas īstenošanai pirmais starpposma novērtējums” 
(„First Interim Evaluation of the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking”),

– ņemot vērā ekspertu komitejas 2010. gada 30. jūlija ziņojumu „ARTEMIS un ENIAC
kopīgo tehnoloģiju ierosmju pirmais starpposma novērtējums” („First Interim Evaluation 
of the ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives”),

– ņemot vērā neatkarīgu ekspertu komitejas 2010. gada decembra ziņojumu „Interaktīvas 
automatizētas dzīves vides kopīgās programmas starpposma novērtējums” („Interim 
Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme”),

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 27. un 28. janvāra plenārsesijā pieņemto 
atzinumu par pētniecības pamatprogrammu īstenošanu un vienkāršošanu,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2007. gada 22. novembra Īpašo ziņojumu Nr. 9/2007 
par „ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības (RTD) pamatprogrammu vērtēšanu — vai 
Komisijas pieeju ir iespējams uzlabot?”,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2009 „Vai tika sasniegti 
Kopienas pētniecības politikas izcilības tīklu un integrēto projektu mērķi?”

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 2/2010 „Saskaņā ar Sesto 
pētniecības pamatprogrammu īstenoto projektēšanas pētījumu un jaunu infrastruktūru 
izveides atbalsta shēmu efektivitāte”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7–0000/2011),

A. tā kā Eiropas Kopienas 7. pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem (7. PP) ir plašākais pētniecības atbalsta instruments globālā 
līmenī un ir Eiropas Savienības galvenais pētniecības politikas īstenošanas līdzeklis;

B. tā kā ir nepieciešama 7. PP starrposma pārskatīšana daudzo izmaiņu dēļ kopš tās 
apspriešanas un pieņemšanas 2006. gadā (jaunas institūcijas, jaunas politiskas struktūras, 
ekonomiskā krīze), bet arī līdz tās termiņa beigām pieejamā finansējuma apjoma dēļ;

C. tā kā Lisabonas līgums nosaka, ka Eiropas Pētniecības telpas izveidošana ir Eiropas 
politikas īpašs mērķis;

D. tā kā stratēģija „Eiropa 2020” nosaka, ka pētījumi un inovācija ir viedas, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes galvenais elements;

E. tā kā ES un tās dalībvalstīm ir jāatrod līdzekļi, lai radītu kopīgu risinājumu lielām 
sociālām problēmām, ar kurām saskaras Eiropas tautas;

F. tā kā Eiropa konkurē ar valstīm kontinentiem (Ķīna, Indija, Brazīlija, Austrālija, Amerikas 
Savienotās Valstis, Krievija), taču pati nav nācija, bet gan valstu savienība, un tā kā mūsu 
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spēja apvienot un koordinēt savus centienus, jo īpaši pētniecībā, starp Eiropas Savienību 
un dalībvalstīm ļoti lielā mērā nosaka mūsu ekonomisko konkurētspēju un līdz ar to arī 
iespēju finansēt mūsu sociālos plānus un saistību ievērošanu vides jomā;

G. tā kā ieguldījumu kavēšanās Eiropā, salīdzinot ar citām pasaules lielvalstīm, notiek 
galvenokārt privātu ieguldījumu nepietiekamības dēļ un tā kā 7. PP pievilcība rūpniecības 
nozarei tādējādi nav pilnībā pierādīta, bet tā kā vienlaikus un ārpus jautājuma par naudas 
summām ir skaidri redzama labākas koordinācijas nepieciešamība starp dalībvalstīm un 
Savienību;

H. tā kā labākas attiecības starp akadēmisko un rūpniecības sfēru ir svarīgas, lai pārveidotu 
pētījumu rezultātus par precēm un pakalpojumiem, kas radītu ekonomisku izaugsmi;

I. tā kā no programmas 54,6 miljardiem euro 25,8 ir atvēlēti pirmajiem četriem gadiem (no 
2007. līdz 2010. gadam), t. i., vidēji 6,5 miljardi euro gadā, un tā kā trim pēdējiem gadiem 
(no 2011. līdz 2013. gadam) ir jāparedz 28,8 miljardi euro, t. i., vidēji 9,6 miljardi gadā;

J. tā kā laikposms no 2011. līdz 2013. gadam ir nestabils periods, kurā jāpievērš īpaša 
uzmanība konkurētspējas faktoriem, tostarp pētniecībai un inovācijai;

K. tā kā administratīvās pārvaldes sarežģītība joprojām ir 7. PP galvenais trūkums, tādējādi 
tās vienkāršošana ir svarīgs jautājums programmas turpmākai pastāvēšanai,

1. atzinīgi novērtē ekspertu ziņojumu par 7. PP starpposma novērtējumu kvalitāti, 
neraugoties uz ekspertu grupām dotā uzdevuma vispārīgo raksturu; tomēr izsaka nožēlu, 
ka novērtējumā netika aplūkota visu dalībvalstu un Savienības rīcība kopumā;

2. nesaprot Komisijas kavēšanos, publicējot savu paziņojumu 2011. gada 9. februārī, kaut arī 
tās pienākums bija to izdarīt vēlākais 2010. gadā, un izsaka nožēlu par Komisijas 
paziņojuma nepietiekamību, aplūkojot aktuālos jautājumus;

7. PP rezultāti

3. uzskata, ka 7. PP sasniegtie rezultāti neparāda pietiekamu Eiropas pievienoto vērtību 
attiecībā uz RDI;

4. atzinīgi novērtē iesaistīšanās un izcilības līmeni projektu atlasē; tomēr izsaka nožēlu, ka 
šīs programmas panākumu rādītāji kopumā saglabājas diezgan zemi un joprojām nav 
stimulējoši, īpaši MVU gadījumā;

5. konstatē, ka finanšu līdzekļu un cilvēkresursu izaugsme, ietverto mērķu un tēmu skaita 
pieaugums un instrumentu arvien lielāka dažādošanās ir samazinājusi 7. PP spēju kalpot 
vienam lielam konkrētam Eiropas mērķim;

6. atbalsta sadaļas „Sadarbība” stiprināšanu, kura joprojām ir būtiska saistībā ar aktuāliem 
zinātniskiem un tehniskiem jautājumiem; uzsver tās lomu RDI kritiskās masas izveidē, 
kuru nevarētu šādā apjomā sasniegt valsts/reģionālā līmenī, tādējādi parādot Eiropas 
pievienoto vērtību; rekomendē piemērot nākotnes un jauno tehnoloģiju shēmu un plaši 
izmantot ceļvežus dažādās tematiskās jomās; aicina būt elastīgākiem konkursa tēmu, 
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finansēšanas sliekšņu un robežvērtību noteikšanā, nošķirot lielos un mazos projektus;

7. ierosina paātrināt pētniecību nozarēs, kas norādītas 7. PP sadaļā „Sadarbība”: veselība, 
medikamenti, lauksaimniecība un pārtika, biotehnoloģija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, nanozinātnes un nanotehnoloģijas, materiāli, piesārņojums, enerģētika, vide 
(tostarp klimata, koksnes, meža pārmaiņas), vides tehnoloģijas, CO2 akumulēšana, 
transports, ekonomikas, sociālās un humanitārās zinātnes, telpa un drošība; ūdens 
pētniecībai arī būtu jābūt prioritātei;

8. atzinīgi novērtē Eiropas Pētniecības padomes (EPP) iegūtos daudzsološos rezultātus 
sadaļā „Idejas” un tās lomu, kuras mērķis ir uzlabot Eiropas pētniecības organizāciju 
redzamību un pievilcību; uzsver nepieciešamību izveidot EPP par neatkarīgu juridisku 
vienību, kurai piešķirtas lemšanas pilnvaras un kas ir tieši atbildīga par savu zinātnisko 
stratēģiju un administratīvo pārvaldi;

9. atbalsta  pasākumu kopumu, kas ir ļoti derīgs pētnieku karjerai, sadaļā „Cilvēki”;

10. apšauba sadaļas „Iespējas” mērķu dažādību un no tā izrietošās grūtības, jo īpaši 
starptautiskā sadarbībā, MVU un inovatīvu MVU atbalsta pasākumos; tomēr uzskata, ka 
projekti ERA-NET, ERA-NET+ un iniciatīvas, kas pamatojas uz 185. pantu, izpilda savu 
uzdevumu, kura mērķis ir strukturēt Eiropas Pētniecības telpu (EPT);

11. atzīst, ka kopīgo tehnoloģiju ierosmes (KTI) ir vajadzīgas Eiropas rūpniecības 
konkurētspējas veicināšanai; tomēr izsaka nožēlu par juridiskiem un administratīviem 
šķēršļiem (juridiskas personas statuss, intelektuālais īpašums, finanšu noteikumi) un 
lielām darbības izmaksām, kas raksturīgas KTI sākumposmam; aicina vairāk iesaistīties šo 
instrumentu politiskajā kontrolē;

12. izsaka atrunas par sistemātiskāku pārāk atklātu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
izmantošanu (augšupēja pieeja), dodot priekšroku līdzsvara saglabāšanai starp abām
pieejām (augšupēja un lejupēja), kas atbilst specifiskām vajadzībām;

13. aicina Komisiju veikt analīzi, lai labāk saskaņotu Eiropas un valstu rīcību; aicina, lai 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, tostarp 2011. gada jūlija uzaicinājumi, tiktu 
izsludināti, saskaņojot tos ar dalībvalstīm, nedublējot valstu iniciatīvas un nekonkurējot ar 
tām, bet gan tās papildinot; iesaka, lai 7. PP palielina to dalībnieku skaitu, kas vada valstu 
programmas un kas iesaistīti kopīgajā plānošanā, lai mainītu pētniecības un attīstības 
pamatprogrammu loģiku no projekta vadīšanas uz programmas vadīšanu; aicina 7. PP trīs 
pēdējos gadus veltīt ieguldījumiem Eiropas Pētniecības telpas strukturēšanā;

14. ierosina pieņemt vērienīgu Eiropas tehnoloģiju un aizsardzības pētniecības plānu 
Savienībai un dalībvalstīm un paredzēt nozīmīga finansējuma piešķiršanas uzsākšanu 
starp 7. PP un Eiropas Aizsardzības aģentūru, pamatojoties uz ES līguma 45. panta 
d) apakšpunktu, lai uzlabotu aizsardzības nozares rūpniecības un tehnoloģiju bāzi, 
paaugstinot publisko militāro izmaksu efektivitāti;

Iesaistīšanās 7. PP

15. uzsver, ka rūpniecībā nav vērojams augstāks iesaistīšanās līmenis, salīdzinot ar 
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iepriekšējām PP, īpaši sadaļā „Sadarbība”; aicina Komisiju arī veikt detalizētu analīzi par 
tās spēju piesaistīt ieguldījumus no privātā sektora;

16. atzinīgi novērtē 7. PP rezultātus MVU gadījumā gan attiecībā uz 15 % mērķi, kas noteikts 
sadaļā „Sadarbība”, gan attiecība uz programmu „EUROSTARS”; uzskata, ka 7. PP labāka 
sadarbība ar struktūrfondiem varētu atvieglot nepietiekami pārstāvēto dalībvalstu 
iesaistīšanos;

17. ierosina pētniecības un attīstības politiku piemērot attiecīgai teritorijai;

18. uzskata, ka 7. pamatprogrammai jānosaka prioritātes starptautiskās sadarbības jomā, 
uzskata, ka valstu un tēmu izvēle, kas atlasītas starptautiskas sadarbības pasākumiem, 
jāveic, saskaņojot ar dalībvalstīm, lai pārbaudītu atbilstību un interesi, ko šie pasākumi 
viņuprāt izraisa;

Finansējums

19. uzskata, ka ir jāsaglabā 7. PP finansējuma līmenis; atgādina, ka ieguldījumi PAI ir 
ilgtermiņa ieguldījumi un ir noteicošs elements, kas ļauj sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus;

20. uzsver, ka pētniecības infrastruktūru finansējumam jāveicina labāka koordinēšana starp 
7. PP, EIB instrumentiem, struktūrfondiem un valstu un reģionālo politiku;

21. aicina dalībvalstis un ES pildīt savas starptautiskajos līgumos par pētniecību noteiktās 
finanšu saistības;

Inovāciju nozīme

22. uzskata, ka tirdzniecībai jābūt vienam no parametriem nākotnē izsludinātajos 
uzaicinājumos iesniegt 7. PP projektus inovāciju jomā;

23. atzīst, ka Eiropas Tehnoloģiju platformas, KTI un valsts un privātā partnerība (VPP) 
veicina lielāku iesaistīšanos rūpniecības nozarē;

Vienkāršošanas pasākumu uzraudzība

24. pauž bažas par 7. PP pārmērīgo administratīvo slogu; atbalsta priekšlikumu pārskatīt 
Finanšu regulu, lai vienkāršotu procedūras;

25. apstiprina, ka ir svarīgi nekavējoties 7. PP pašreizējā pārvaldībā ieviest procedūru, 
administratīvos un finanšu vienkāršošanas pasākumus, kas iekļauti Parlamenta 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus par šiem vienkāršošanas 
pasākumiem pašreizējās 7. PP kontekstā, papildinot tās sākotnējos priekšlikumus; 
apstiprina savu vēlmi, lai pašreiz pastāvošās pamata prāvas starp Komisiju un saņēmējiem 
par visām pamatprogrammās tiktu ātri noslēgtas, ievērojot publisko līdzekļu nopietnas 
pārvaldības principu;

26. pozitīvi vērtē ieteikumus saīsināt konkursa laiku un noteikt moratoriju jaunu instrumentu 
izveidei 7. PP ietvaros;
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Risku dalīšanas finanšu mehānisms (RDFM)

27. uzskata, ka RDFM ir bijusi dominējošās sviras loma PAI investīciju palielināšanā krīzes 
laikā, kad banku nozare nevarēja pildīt šo lomu, noslēdzot pirmo gadu bilanci ar 
8 miljardiem euro aizdevumos, kuri radīja vairāk nekā 20 miljardu euro vērtas investīcijas;

28. rekomendē turpināt un pastiprināt šī inovatīvā finanšu instrumenta piemērošanu 
8. pamatprogrammā, jo tas uzlabo pieeju finansējumam un sekmē privātos ieguldījumus;

29. pauž bažas, ņemot vērā niecīgās summas, kas tiek piešķirtas pētniecības infrastruktūrai, 
universitātēm, pētniecības organizācijām un MVU, jo īpaši inovatīviem MVU, kā arī 
saistībā ar vispārzināmu ģeogrāfiska un nozaru līdzsvara trūkumu, piešķirot aizdevumus; 
tādējādi atbalsta ekspertu grupas konkrētos ieteikumus, kuru nolūks ir uzlabot noteiktu 
nepietiekami pārstāvētu mērķa grupu iesaistīšanos;

Vispārējs secinājums

30. aicina 7. PP izmantošanā ņemt vērā ekonomiskās krīzes sekas attiecībā uz programmas 
noslēguma gadiem (no 2011. līdz 2013. gadam) saistībā ar ievērojamajām summām (28,8 
miljardi euro 3 gadiem), kas vēl jāplāno, stratēģijas „ES 2020” sasniedzamos mērķus un 
Eiropas Pētniecības telpas un Inovāciju savienības veidošanu;

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem un valdībām.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Rast saskaņu starp zinātni un pilsoņiem

„Divdesmit pirmais gadsimts mums piedāvā interesantu paradoksu — kaut arī tas rada 
būtiskus izaicinājumus zinātnei un zinātnes un tehnikas iespaids mūsu ikdienas dzīvē ir 
jūtams visur, zinātnes nekad vēl nav šķitušas tik tālas, nepieejamas un biedējošas.” Claudie 
Haigneré, UNIVERSCIENCE prezidente, bijusī Francijas Republikas pētniecības ministre (no 
2002. līdz 2004. gadam) un bijusī Eiropas lietu ministre (no 2004. līdz 2005. gadam), ārste un 
astronaute.

Eiropas Padome, sapulcējusies 2000. gada 23. un 24. martā, Lisabonā, noteica Eiropas 
Savienībai (ES) vērienīgu stratēģisku mērķi: 2010. gadā kļūt par konkurētspējīgāko un 
dinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē. Šajā stratēģijā tika atzīta pētījumu 
būtiskā loma.
Šis mērķis šķiet sasniedzams 15 augstāk attīstītām Savienības valstīm, no kuras dažas, kurām 
ir nostalģija pēc savas zudušās impērijas, saredz Eiropas Savienībā cerību uz jaunu 
sabiedrību.
Šī stratēģija, tā saucamā Lisabonas stratēģija, ir bijusi neveiksme, kaut arī Savienība patiesībā 
nav analizējusi tās cēloņus.
Vai tā ir dalībvalstu kļūda, nepildot Eiropas saistības, kurām tās bija piekritušas?
Vai tā ir tautas kļūda, kura jūtas nepietiekami iesaistīta un liek par to dārgi maksāt elitei?
Vai tā ir elites kļūda, kura nav sapratusi tautas vēlmi saprast jēgu tam, kas tai tiek piedāvāts?
Vai tas ir pretrunīgu politisko apstākļu spēks, kas ir bijis pārāks par Savienības un tās 
dalībnieku spēku?
Vēsturniekiem būs jānoskaidro, kas ir noticis šajā sarežģītajā desmitgadē no 2000. līdz 2010. 
gadam, kas, iespējams, iezīmē miera, labklājības un Eiropas tautu brālības cikla beigas, kurš 
sākās pēc Otrā Pasaules kara un kuru noslēdza Berlīnes mūra krišana un tā sekas.
Šī desmitgade sākas ar euro ieviešanu, lielām cerībām uz monetāro stabilitāti, kas izvēršas par 
milzīgu budžeta fiasko, jo aizmirsām, ka monetārā apvienība nav iespējama bez ekonomiskās 
apvienības, un valstis nepilda stabilitātes līgumu, ko ir parakstījušas.
Tās turpinājumā 2003. gada 1. februārī stājas spēkā Nicas līgums, kurš ir tik vājš un sarežģīts, 
ka parakstītāji nekavējoties uzsāk „diskusiju par Eiropas nākotni”, kuras rezultātā, domājams, 
būtu jārodas jaunam tekstam.
Tika izjusts milzīgs prieks, kad kontinents beidzot atkal apvienojas 2004. gadā un 2007. gadā, 
pievienojoties 12 valstīm, no kurām desmit ir postkomunisma valstis, bet krīzes sākums 
iekvēlina valstu egoismu, kas nelabvēlīgi ietekmē noteiktu sabiedrības viedokļa daļu.
Šajā desmitgadē tiek pieredzētas tautu apjukums — tās, sākot no 2005. gada Francijā un 
Nīderlandē pauž vēlmi saprast Eiropas konstrukciju, kuru tās vairs nesaprot, un nevēlas šajā 
procesā tikt aizmirstas. Lai nepadarītu par vainīgām Franciju un Nīderlandi — ja 2005. gadā 
būtu bijuši 27 referendumi, vairāk nekā 2 valstīs balsojums būtu bijis negatīvs.
Desmitgade noslēdzas ar finanšu un ekonomisko krīzi, kura sākas 2008. gadā.
Tā beidzas 2009. gadā, izveidojoties jaunām institūcijām, jaunai Eiropas Komisijai (EK), 
jaunam Eiropas Parlamentam (EP).
Tajā laikā Savienība iesaistījās divos svarīgos projektos: GALILEO un ITER, kuros zinātne un 
pētniecība ir panākumu atslēga un kuru grūtības ilustrē sarežģīto Eiropas realitāti.
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Kā šādu politisku notikumu gadījumā ir iespējams iedomāties, ka pastāv cerība kļūt par pirmo 
konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē?
Beidzoties šai desmitgadei, ES un dalībvalstis atrodas milzīga izaicinājuma priekšā:
nodrošināt saviem iedzīvotājiem labklājību un sociālo attīstību uz planētas, kura ātri attīstās 
un kļūst arvien sarežģītāka.
Valstīm ir bijis vajadzīgs laiks, lai saprastu, ka tad, kad nostalģija pēc impērijām beigsies, tās 
kļūs pārāk mazas un tām būs jāapvienojas.
Eiropai būs vajadzīgs laiks, lai saprastu, ka tā vairs nav liels kontinents.
Eiropai ir jāsaprot, ka tās konkurentes pašas ir valstis kontinenti: Ķīna, Krievija, Indija, 
Brazīlija, neaizmirstot Amerikas Savienotās Valstis un Austrāliju.
Taču mēs neesam viena nācija — mēs esam valstu Savienība.
Mums ir jāapvienojas, lai noteiktu savas prioritātes.
Šajā kontekstā zinātnē, iespējams, ir nepieciešama apvienošanās, ja tā tiek veikta ar izpratni 
un, protams, neatkarīgi no Savienībai svešām interesēm.
Šī ziņojuma pamatā ir šāds mērķis: noskaidrot, vai 7. pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
pamatprogrammas (7. PP) pārskatīšana nesniedz iespēju nostiprināt zelta trīsstūri —
zināšanas, izglītība, pētniecība, kas ir eiropiešu likteņa atslēga.
Kādēļ to piedāvāt 7. PP pārskatīšanai, nevis gaidīt 8. PP?
Tādēļ, ka kopš 2006. gada, kad EP un Padome pieņēma gala lēmumu par 7. PP, ir parādījušies 
četri jauni elementi, kas ietekmē pētniecību un zinātni:

 kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī mums ir jaunas 
institūcijas;

 mums ir jauna EK un jauns EP;
 mums ir jauns ceļvedis — stratēģija „ES 2020”;
 mēs pieredzam ļoti svarīgu finanšu un ekonomisko krīzi, kas sākās pēc 7. PP 

apspriešanas, kura notika 2007. gada beigās un 2008. gadā, un plānošanas pēdējie gadi 
(no 2011. līdz 2013. gadam) ir nestabili gadi no izaugsmes un atveseļošanās viedokļa 
—  tādējādi nekas nedrīkst būt nejaušs.

Tagadējā 7. PP ir iespēja Eiropas Savienībai ierindot pētniecības politiku savu ekonomisko un 
sociālo mērķu augšgalā, jo īpaši nostiprinot Eiropas Pētniecības telpu (EPT). Šī pētniecības 
programma, kurai piešķirts EUR 54 miljardu liels budžets no 2007. līdz 2013. gadam, gadu 
gaitā ir kļuvusi par vienu no svarīgākajām pētniecības atbalsta programmām pasaulē un ir 
galvenais ES pētniecības politikas līdzeklis. Ir noteikti četri galvenie mērķi, un tie atbilst 
četrām īpašām programmām, kurām jāstrukturē Eiropas pētniecības pūliņi: programma 
„Sadarbība”, programma „Idejas”, programma „Cilvēki” un programma „Iespējas”. Mērķis ir 
ļaut ES radīt risinājumus lielām sabiedrības problēmām, kas ir saistītas ar dalībvalstu kopumu 
un kuras tās nevar atrisināt atsevišķi (demogrāfiskā novecošanās un veselība, enerģijas, ūdens 
un pārtikas apgāde, ilgtspējīga attīstība, cīņa pret klimata pārmaiņām utt.), kā arī pilnveidot 
zināšanas, kas ļauj mūsu uzņēmumiem labāk izstrādāt jauninājumus un uzlabot savu 
konkurētspēju.

Lai panāktu to, ka 7. PP vienmēr atbilst Eiropas politikas vajadzībām, EP un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmuma Nr. 1982/2006/EK 7. panta 2. punktā ir paredzēts 
vidusposma novērtējums, kas balstīts uz konkrētiem datiem un kas tiek veikts līdz 2010. gada 
beigām.
EP referents atzinīgi novērtē ekspertu grupu labi paveikto darbu, izstrādājot 7. PP un risku 
dalīšanas finanšu mehānisma vidusposma novērtējumu, neraugoties uz ļoti plašu uzdevumu, 
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kurš būtu pelnījis daudz tehniskāku pieeju, un tādējādi cer, ka tas būs paraugs nākotnes 
pamatprogrammām. Taču referents izsaka nožēlu par EK paziņojuma publicēšanas kavēšanos 
par šo tēmu; paziņojums tika gaidīts 2010. gada beigās, bet galu galā iznāca tikai 2011. gada 
februārī.
Referents izsaka īpašu nožēlu par to, ka šajā novērtējumā netika pietiekami ņemti vērā 
pētniecības globālie aspekti ES un dalībvalstīs.

Šajā novērtējumā jāizvērtē nozīmīgas summas, kuras ir vēl jāplāno: EUR 28,8 miljardi trim 
gadiem (no 2011. līdz 2013. gadam), salīdzinot ar 25,8 miljardiem, kas tika plānoti 7. PP 
pirmajiem četriem gadiem (no 2007. līdz 2010. gadam), un ar 6. PP 17 miljardiem (no 2002. 
līdz 2006. gadam). Tie ir EUR 8,5 miljardi 2011. gadam, vairāk nekā EUR 9,5 miljardi 
2012. gadam un vairāk nekā EUR 10,5 miljardi 2013. gadam, kuri jāvelta pētniecībai. Tādām 
summām ir nepieciešama konkrēta analīze, lai sekmētu dalībnieku iesaistīšanos un nepieļautu 
finansējuma sadrumstalošanos programmās, kas darbojas nepareizi vai neatbilst vajadzībām.
Eiropas Parlamenta referents uzskata, ka ir nepieciešama publisko līdzekļu saprātīga 
pārvaldība neatkarīgi no tā, vai ir krīzes periods, bet visas izmaiņas un virzienu maiņa jāveic, 
saglabājot stabilitāti, ievērojot vispārēju konsekvenci un juridisko drošību, kas ir iesaistīto 
dalībnieku savstarpējas uzticības pamatā.

Daži šīs starpposma pārskatīšanas lielie virzieni:
– vienkāršošana: tā ir jau pieminēta 2010. gada 11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošanu, tomēr ir nepieciešams pie tās atgriezties, lai 
veiktu uzraudzību par EP prasībām; viena no konstatētajām grūtībām ir administratīvo 
procedūru sarežģītība un smagums, kā rezultātā pētnieki izmanto nevis Eiropas finansējumu, 
bet gan valsts finansējumu, un Eiropa kļūst nepieprasīta pētniecības ziņā. Šo problēmu 
padziļina nesen ieviestā EK finanšu revīzijas politika; šodien ir ļoti nepieciešams atrisināt 
pagātnes, jo īpaši 6. PP, problēmas un izvairīties no to atkārtošanās 7. PP vai nākotnes 
pamatprogrammās; iepriekš notikušo strīdu izšķiršana, neizmantojot tiesu, un pašlaik 
pastāvošā un turpmākā vienkāršošana, ievērojot publisko līdzekļu saprātīgu pārvaldību, ir 
būtisks nosacījums, lai zinātni, pētniecību un inovācijas varētu īstenot Eiropas līmenī, jo īpaši 
nākotnes pārrunu aspektā par 8. PP, ja mēs vēlamies attīstīt pētniecību Eiropas mērogā un 
galu galā izveidot Eiropas Pētniecības telpu;
– MVU līdzdalība: pūliņi šajā jomā, kas bieži tiek uzskatīta par vienu no pamatprogrammu 
vājajiem punktiem, ir jāturpina, bet var konstatēt uzlabojumus, piemēram, 15 % MVU 
iesaistīšanās mērķis programmās „Sadarbība” ir it kā sasniegts;
– inovācija: pašlaik var konstatēt aspekta „Inovācija” uzlabošanos, tomēr ir svarīgi pēdējos 
gados veikt pārsvarā šā tipa projektus; referents Eiropas Parlamentam tomēr vēlas uzsvērt 
Eiropā pastāvošo atteikšanos veidot saikni starp pētniecību-inovācijām un tirdzniecību, taču 
tirdzniecības potenciāls vienmēr jāņem vērā;
– risku dalīšanas finanšu mehānisms: šī mehānisma ieviešanai ir bijusi ļoti pozitīva ietekme, 
un tas ir jāturpina izmantot un jāstiprina 7. PP nobeigumā un nākotnes programmās;
– referents ierosina pētniecības un attīstības politiku veidot dažādām teritorijām, lai 
harmoniski sadalītu pētījumus saistībā ar visām universitātēm; saikne ar izcilību, kas bieži ir 
klātesoša pilsētas telpā, varētu veidoties, stiprinot nemateriālas attiecības, piemēram, ar 
pastāvīgu videokonferenču vai apvienošanās vienotā sistēmā palīdzību starp dažādās vietās 
esošiem pētniecības centriem un izcilības centriem;
– referents arī ierosina pieņemt vērienīgu pētniecības plānu par aizsardzības tehnoloģijām 
Savienībai un dalībvalstīm, piemērojot ES līguma 45. panta d) apakšpunktu, lai uzlabotu 
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aizsardzības nozares industriālo un tehnoloģisko bāzi, uzlabojot publisko militāro izdevumu 
efektivitāti; šī plāna mērķim jābūt nostiprināt Eiropas aizsardzības industriju.

Vispārīgāk un saistībā ar uzaicinājumiem iesniegt īstenojamos projektus referents ierosina, ka 
tiem jāpilnveido EPT un jābūt pierādījumam, ka Eiropas pievienotā vērtība var pastāvēt; tas 
viss jāskata no nākotnes pārrunu ar dalībvalstīm viedokļa un ņemot vērā nākotnes finanšu 
plānu pētniecības attīstīšanai Eiropas mērogā no 2014. gada.


