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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Zaļo grāmatu „No problēmām uz iespējām: virzība uz vienotu stratēģisko satvaru 
ES pētniecības un inovāciju finansējumam”
(2011/XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „No problēmām uz iespējām: virzība uz vienotu 
stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam” (COM(2011)0048),

– ņemot vērā tā 2010. gada 20. maija rezolūciju par pētniecībai un inovācijai paredzēto 
fondu sinerģiju īstenošanu Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu un Septītajā pamatprogrammā (PP) pētniecībai un attīstībai pilsētās un reģionos, kā 
arī dalībvalstīs un Eiropas Savienībā1,

– ņemot vērā Ekspertu komitejas 2009. gada 23. jūlija ziņojumu „Ceļā uz pasaules līmeņa 
Progresīvās pētniecības organizāciju — Pārskats par Eiropas Pētniecības padomes 
struktūrām un mehānismiem”,

– ņemot vērā Neatkarīgu ekspertu grupas 2010. gada 31. jūlija ziņojumu „Riska dalīšanas 
finanšu mehānisma (RSFF) starpposma novērtējums”,

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

– ņemot vērā Ekspertu grupas 2010. gada 12. novembra galīgo ziņojumu „Septītās 
pamatprogrammas starpposma novērtējums”,

– 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 tos secinājumus par Septītās pētniecības pamatprogrammas (7. PP) starpposma 
novērtējumu, tostarp riska dalīšanas finanšu mehānismu, kas tika pieņemti ES Padomes 
3074. sanāksmē par konkurētspēju (iekšējais tirgus, rūpniecība, pētniecība un kosmoss), 
kura notika 2011. gada 9. maijā,

– ņemot vērā tā XXXXX rezolūciju par inovācijas Savienību — pārveidojot Eiropu 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0189.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0401.
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pēckrīzes pasaulei1,

– ņemot vērā tā XXXX rezolūciju par ES septītās pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pamatprogrammas starpposma novērtējumu2,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 48. noteikumu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas, Budžeta komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, 
Reģionālās attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un 
Zivsaimniecības komitejas ziņojumus (A7-0000/2011),

A. tā kā, pamatojoties uz budžeta pārskatu, Eiropas Komisija ir nolēmusi sākt debates, lai 
uzlabotu pētniecības un inovāciju finansējuma efektivitāti valstu un ES līmenī;

B. tā kā ES ir izvirzījusi mērķi par P&A izdevumu palielināšanu līdz 3 % no ES IKP līdz 
2020. gadam;

C. tā kā pašreizējās tendences liecina par stingru spiedienu iesaldēt vai pat samazināt Eiropas 
budžetu, kas ir saistīts ar laikposmu, kad valstu budžeti bija stingri ierobežoti, un tā kā 
P&A&I ir viena no tām jomām, kurā Eiropas sadarbība ir pierādījusi īstu pievienoto 
vērtību, kas liecina par nepieciešamību pārdalīt pieejamos ES līdzekļus;

D. tā kā mēs pašlaik saskaramies ar ekonomikas un sociālo krīzi (kurai ir dažāda ietekme uz 
ES dalībvalstīm) un tā kā pētniecība, izglītība un inovācijas ir būtiski instrumenti gan 
attiecībā uz ekonomikas atlabšanu un darbavietu radīšanu, gan uz ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes modeļa definēšanu;

E. tā kā pārējie pasaules reģioni un valstis aizvien vairāk iegulda P&A&I un tā kā ES 
ieguldījumi šajā jomā tāpēc būtu jākoncentrē zinātnes kapacitātes stiprināšanai un ES 
konkurētspējas uzlabošanai kopumā;

F. tā kā, lai gan ir palielināts ES finansējums P&A&I vajadzībām, zinātniski un tehnoloģiski 
vairāk attīstītās ES dalībvalstis joprojām saņem lielāko daļu no pieejamiem līdzekļiem, ko 
piedāvā dažādas finansējuma shēmas programmas (tostarp plaša mēroga projekti), 
tādējādi liekot šķēršļus dažu dalībvalstu un Eiropas reģionu pārstāvniecībai gan attiecībā 
uz piekļuvi finansējumam, gan uz dalību;

G. tā kā ES joprojām vērojama nevienlīdzība attiecībā uz valstu līmeņa P&A finansējuma 
iespējām, rūpniecības struktūrām un augstākās izglītības sistēmām;

H. tā kā MVU lielo nozīmi ES tautsaimniecības un nodarbinātības veicināšanā neatspoguļo to 
piekļuves līmenis ES P&A&I finansējumam;

1. atzinīgi novērtē Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu, kurā definēts vienots stratēģiskais 
satvars (VSS) pētniecības un inovāciju finansējumam, un uzskata, ka par VSS jauno 
kodolu būtu jānosaka ES pētniecības programmu un finansējuma shēmu skaidrs 

                                               
1  Pieņemtie teksti, P7_TA(A7-0162/2011 – jāpieņem maija plenērā).
2  Pieņemtie teksti, P7_TA(A7-0162/2011 – jāpieņem jūnija plenērā).
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formulējums;

2. uzskata, ka ES pētniecības finansējumam un programmām un struktūrfondiem un 
Kohēzijas fondam ir atšķirīgi mērķi un tāpēc tie būtu jānošķir, vienlaikus uzskatot tos par 
savstarpēju papildinājumu;

3. vērš uzmanību uz nepieciešamību saglabāt konverģences politiku un aicina Komisiju 
veicināt to dalībvalstu un reģionu izaugsmi, kuri ir nepietiekami pārstāvēti PP, attīstot 
atbilstīgus instrumentus sadarbības veicināšanai starp aktīvas dalības un vājākas dalības 
dalībvalstīm un reģioniem un būtiski pastiprinot pēdējo valstu un reģionu cilvēkresursu 
kapacitāti un infrastruktūru;

4. atgādina, ka, lai gan izcilību uzskata par galveno vispārīgo kritēriju finansējuma 
saņemšanai, jāpatur prātā, ka izcilības būtības atšķirības nosaka gan dalībnieku veids, gan 
pētniecības un inovāciju projekta pamatbūtība (izcilības kritērijs pētniecības iestādei nav 
tāds pats kā individuālam pētniekam vai MVU, un tas atšķiras arī attiecībā uz 
fundamentālajiem un lietišķajiem projektiem);

5. aicina skaidrāk nošķirt vietējās un reģionālās, valstu un Eiropas pētījumu un inovāciju 
stratēģijas, ņemot vērā dažādo kontekstu specifiku un vienlaikus pastiprinot to 
savstarpējās papildināmības un sadarbības iespējas; uzskata, ka šajā jautājumā ārkārtīgi 
liela nozīme ir informācijas un rezultātu apmaiņai;

Virzība uz vienotu stratēģisko satvaru (VSS)

6. uzsver faktu, ka par VSS kodolu būtu jānosaka ideja, ka R&A&I projektu atšķirīgā būtība 
un mērogi kopā ar finansējuma shēmu daudzveidību ir jāorganizē tādā veidā, lai 
nodrošinātu saskaņotību, skaidru formulējumu un papildināmību;

7. ir pārliecināts, ka VSS atšķirīgie uzdevumi jārisina atsevišķi, tomēr ciešā saistībā: Eiropas 
Tehnoloģiju institūtam (ETI) jādarbojas galvenokārt kā Zināšanu un jaunrades kopienas 
(ZJK) un Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas (KIP) tīklojumam, koncentrējot 
savu spēku novatorisku VMU atbalstam, un tāpēc tas nav obligāti jāietver nākamajā PP; 
nākamajā PP jāietver pētniecība kopumā; un struktūrfondi / Kohēzijas fondi jāizmanto 
ciešā sadarbībā, tomēr nošķirot tos vienu no otra;

8. aicina precizēt, vienkāršot un pārkārtot pastāvošās atšķirīgās ES programmas un 
instrumentus, skaidri definēt vispārējo finansējuma sistēmu un no 2014. gada dubultot ES 
pētniecības un inovāciju programmu budžetu nākamajam finanšu periodam (izņemot 
struktūrfondiem un EIB atvēlēto budžetu) kā atbilstošu reakciju uz pašreizējo ekonomikas 
krīzi un uz lielajām kopīgajām problēmām; tāpēc ierosina jaunu organizatorisko modeli, 
kura pamatā ir trīs dažādu līmeņu finansējums, kas paredzēts stabilitātes un konverģences 
nodrošināšanai:
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1. līmenis. Iespēju palielināšana un infrastruktūra

9. šis līmenis attiecas uz ES fondiem, kas ir saistīti ar infrastruktūru (plašākā 
nozīmē, tostarp iestāžu infrastruktūru) un iespēju palielināšanu;

10. šā līmeņa finansējuma shēma ietver finansējumu, ko piedāvā, izmantojot ETI; 
daļu no PP attiecībā uz programmu „Iespējas” un Marijas Kirī iniciatīvām; 
Eiropas finansējuma elementus plaša mēroga projektos; piekļuvi EIB 
sniegtajiem aizdevumiem (ietverot vairāk nekā EUR 50 miljonus vērtus 
projektus); dotācijas saistībā ar iepriekš minētajiem PP elementiem un sadarbību 
ar struktūrfondiem, kas ir saistīti ar infrastruktūru;

11. uzsver nepieciešamību finansēt plaša mēroga projektus, piemēram, ITER,
Galileo un Vides un drošības globālais monitorings (Galileo and Global 
Monitoring for Environment and Security (GMES)), kuri neietilpst PP, paredzot 
tiem autonomas budžeta pozīcijas, lai nodrošinātu pārredzamu un uzticamu 
finansēšanas struktūru; ierosina minētos projektus daļēji finansēt, izmantojot 
EIB izlaistas projektu obligācijas;

2. līmenis. Potenciāls un konsolidācija

12. šis līmenis attiecas uz vispārējo, fundamentālo un lietišķo pētniecību un 
sociālajām un humanitārajām zinātnēm; koordinācijas dalībnieki ir universitātes 
un pētniecības centri/institūti, tomēr būtu jāmudina uz dalību arī rūpniecības 
nozare;

13. atslēgas vārdi šeit ir projektu oriģinalitāte, kvalitāte un potenciāls, nevis tikai 
iespējamie tirgū gūtie rezultāti;

14. šā līmeņa finansējuma shēmu nodrošina ES PP dotāciju sistēma un sadarbība ar 
strukturālajiem fondiem, kas ir saistīti ar P&A&I;

15. atgādina, ka Eiropas Pētniecības padome (EPP) ir apliecinājusi sevi kā 
veiksmīgu un spēcinošu Eiropas Pētniecības telpas (EPT) elementu; uzsver 
nepieciešamību palielināt budžeta proporciju, kas paredzēta jauno pētnieku 
dotācijām, kā arī sekmēt ar Marijas Kirī programmu saistītās darbības un 
iniciatīvas, tādējādi veicinot mobilitāti; aicina ieviest nepieciešamos pasākumus, 
lai risinātu problēmas saistībā ar ES zinātnisko darbinieku riskantajiem darba 
apstākļiem un tādējādi piesaistītu un noturētu pētniekus, ņemot vērā to, ka 
riskanti darba apstākļi (tie joprojām vairāk attiecas uz sievietēm) ir vājais posms 
virzībā uz izcilības sasniegšanu Eiropā;

3. līmenis. Tirgus un jauninājumi virzībā uz kopīgiem mērķiem

16. šis līmenis attiecas uz ražojumu un pakalpojumu tirdzniecību un sabiedrības 
labklājības radīšanu; galvenā nozīme šeit ir MVU, kas attīsta jaunus ražojumus 
un pakalpojumus;
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17. atzīst, ka īpaša vērība jāpievērš MVU iesaistīšanai, lai sekmētu jaunu ideju un 
iespēju izmantošanu elastīgi un efektīvi uzreiz pēc to rašanās, tādējādi paverot 
jaunas iespējas jauninājumiem;

18. šā līmeņa finansējuma shēmu nodrošina ES finansējums saistībā ar KIP, kredīta 
pieejamības uzlabošanu, ko veic EIF, īpašiem EIB aizdevumiem (galvenokārt 
attiecībā uz projektiem, kuru vērtība ir zemāka par EUR 50 miljoniem) un 
sadarbību ar struktūrfondiem, kuri ir saistīti ar uzņēmējdarbību; turklāt tas 
ierosina izveidot jaunu finansējuma instrumentu — ES MVU banku —, kuras 
uzdevums būtu savienot valsts kontaktpunktus ar dalībvalstu noteiktajām finanšu 
iestādēm;

19. uzskata, ka EPT gūtu ievērojamu labumu no ES MVU Investīciju bankas 
izveidošanas, kuras mērķis būtu stiprināt ES inovāciju politiku, ietverot 
iztrūkstošo posmu — MVU vājo dalību ES programmās;

20. uzsver, ka palielinātas MVU dalības nodrošināšanai nepieciešami piemēroti, to 
specifikai atbilstīgi instrumenti, tostarp pieļaujamo kļūdas risku paaugstināta 
robeža; šajā scenārijā būtu jāapsver aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem, 
kurus panākumu gadījumā atmaksā, izņemot administratīvās izmaksas;

*****

21. uzskata, ka ne visu jauninājumu pamatā ir pētniecība un ka jauninājumi ne vienmēr ir 
pētniecības mērķis; tādējādi uzskata, ka ierosinātajai reorganizācijai būtu jāattiecas uz 
pilnu jauninājumu ciklu, sākot no koncepta, līdz realizēšanai tirgū, ieskaitot 
netehnoloģiskās, ekoloģiskās un sociālās inovācijas;

22. atgādina, ka uz konkurenci stipri vērstie zinātniskie, tehnoloģiskie un inovatīvie darbi un 
vietējā zinātniskā potenciāla saglabāšana un inovācijas iespēju palielināšana ir atkarīgi no 
tā, vai pastāv zināma līmeņa dublēšanās un sadrumstalotība, bez kurām kopīga pētniecība 
būtu problemātiska;

23. noteikti mudina ieviest visu iespējamo dalībnieku mācību programmas un aicina Komisiju 
noteikt projektu atlases, novērtējuma un izvērtēšanas kritērijus, ņemot vērā pakāpienus uz 
izcilību;

Dažas vadlīnijas nākamajai pamatprogrammai

24. atbalsta virzību uz pieeju, kura ir „zinātniski pamatota”, un aicina izrādīt tādu attieksmi 
pret dalībniekiem visos finansējuma sistēmas posmos, kuras pamatā ir uzticēšanās un 
iecietība pret risku;

25. aicina saglabāt Sadarbības programmas centrālo nozīmi PP, palielinot kopīgo 
starptautisko pētniecību;

26. aicina konsolidēt daudznozaru pētniecību un atzīt pētniecības sociālos aspektus; šajā 
saistībā atgādina, ka lielās sociālās problēmas (piemēram, klimata pārmaiņas, 
demogrāfiskā novecošanās un resursu ilgtspējība) nevar risināt tikai ar tehnoloģiju 
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palīdzību un tāpēc Eiropas pētniecībai sociālajās un humanitārajās zinātnēs ir būtiska 
nozīme to risināšanā;

27. aicina saglabāt līdzsvaru starp augšupējiem (sadarbības) un lejupējiem („lielo sociālo 
problēmu”) projektiem, kā arī sekmēt mazākus augšupējus projektus; 

28. aicina padziļināt starptautisko sadarbību, efektīvi sekmējot iespēju palielināšanu un 
godprātīgu partnerību izveidošanu ar attīstības valstīm, lai veiksmīgāk risinātu globālās 
problēmas;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Konteksts
Komisija ir uzņēmusies iniciatīvu publicēt Zaļo grāmatu, kuras mērķis ir noteikt vienotu 
stratēģisko satvaru pētniecības un inovāciju finansējumam pēc 2013. gada, apvienojot Eiropas 
programmas, proti, Izpētes pamatprogrammu (IP), Eiropas Tehnoloģiju institūtu (ETI) un 
Konkurences un inovāciju programmu (KIP) ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
finansējumu, kas atvēlēts pētniecībai un jauninājumiem.
Ierosinot vienotu satvaru, kas ietver visas finansējuma shēmas un programmas, neņemot vērā 
nevienlīdzību attiecībā uz finansēšanu un to stāvokļa nesatricināmību Eiropas kontekstā, 
Komisija, manuprāt, piedāvā iespēju sekmēt Eiropas Pētniecības telpu un tādu pieeju, kas 
nodrošina, ka šīs konsolidācijas rezultātā tiek efektīvi izveidota noteikta konverģences 
stratēģija.

Šajā ziņojumā es ierosinu pārkārtot pastāvošās shēmas un programmas, lai risinātu problēmas, 
ar kurām jāsaskaras Eiropai. Turklāt īpašu gadījumu risināšanai, manuprāt, ir jāizveido jauna 
aģentūra – Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) Investīciju banka – un jāievieš 
projektu obligācijas, papildinot Komisijas ierosināto satvaru.

Šeit minētās nostājas pirmais un galvenais mērķis ir nodrošināt stabilitāti un konverģenci. 
Nevienai apvienotajai stratēģijai nebūs izredžu uz panākumiem, ja mēs uz katra pagrieziena 
turpināsim „pārvietot vārtu stabus”. Lai kādu stratēģiju mēs pieņemtu, reaģējot uz mūsu 
pašreizējo tautsaimniecības un sociālo situāciju, investīcijas pētniecībā, attīstībā un inovācijās 
nevar uzskatīt par noteiktu faktu tik ilgi, kamēr vien piekļuvi pieejamam Eiropas 
finansējumam aizsprosto nevienlīdzība un saglabājas tā neproporcionalitātes iezīmes.

2. Struktūra un tās atbalsts

Eiropas kopējais ieguldījums pētniecībā, attīstībā un inovācijās nav bijis atbilstīgs tās turīgākā 
pasaules reģiona statusam. Savienotās Valstis, Japāna un attiecīgi BRIC valstis ir veikušas 
plaša mēroga ieguldījumus. Protams, Eiropas ieguldījumu kopējais apjoms pēdējo gadu laiku 
ir pieaudzis, tomēr šā fakta ietekmē Eiropa nav kļuvusi kohezīvāka. Visbūtiskākā 
nevienlīdzība starp dalībvalstīm ir saskatāma divos veidos. Pirmkārt, zinātniski un 
tehnoloģiski vairāk attīstītās valstis joprojām gūst vislielāko labumu no Eiropas mēroga 
programmām. Par to liecina, piemēram, „50 labāko” 7. PP finansējuma saņēmēju saraksti, 
kuros redzams, ka gan attiecībā uz akadēmiskajām iestādēm, gan uz rūpniecības nozari jaunās 
dalībvalstis un nomaļo reģionu tautsaimniecības nozares joprojām ir ārkārtīgi maz pārstāvētas, 
lai neteiktu, ka pilnīgi izslēgtas. Otrkārt, valstu ieguldījumi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Lai gan 
Eiropas paziņotais mērķis ir vispārējo ieguldījumu palielināšana līdz 3 % no IKP līdz 
2020. gadam, pašlaik tikai 6 valstu ieguldījums pārsniedz 2 % no to IKP pētniecības un 
inovāciju jomā (Austrija, Dānija, Francija, Somija, Vācija un Zviedrija); 10 valstīs 
ieguldījums ir mazāks par 1 % no IKP un 11 pārējās valstīs tas ir intervālā no 1 % līdz 2 %. 
Piemērojot kritēriju par ieguldījumiem uz vienu iedzīvotāju, visaugstāk novērtētās valstis ir 
tās, kurām ir visaugstākās ieguldījumu likmes. Vērtējot pēc šā kritērija, dažas valstis, 
piemēram, Luksemburga, ierindojas vērtējuma augšgalā, lai gan to ieguldījumi gan absolūtos 
skaitļos, gan procentuāli no to IKP ir vairāk nekā pieticīgi. Jaunās dalībvalstis un nomaļo 
reģionu tautsaimniecības nozares ierindojas tuvu vērtējuma apakšgalam.
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Ņemot vērā Eiropas pašreizējo stāvokli, kad nevienlīdzība palielinās, par mērķi jānosaka 
virzīšanās tuvāk spēcīgākajām valstīm un sadarbības padziļināšana ar tām. Tādēļ jānodrošina, 
lai Kohēzijas fonda finansējumam būtu papildinoša nozīme vienotajā satvarā, vienlaikus 
saglabājot atsevišķas iestādes statusu.

Šajā ziņojumā ierosinātās pieejas mērķis ir nodrošināt, lai vienotajā satvarā tiktu ņemts vērā 
fakts, ka zināšanas nebūtu jāskata pārāk šaurā nozīmē, proti, tikai kā iespējams tirgojams 
līdzeklis, jo tādējādi tiktu palaista garām to nozīme sabiedriskā labuma veicināšanā. Par 
premisi jānosaka fakts, ka inovācija nav pilnīgi tikai pētniecības rezultāts un ka pētniecības 
rezultāts nav nemainīga inovācijas radīšana. Ir jānodrošina pamats pieejamo resursu 
saistīšanai ar mērķi izveidot satvaru, kas sekmē saskanību starp finansējuma avotiem un 
projektu būtību un mērogu. Turklāt ir jāņem vērā un jāpēta pētniecības un jauninājumu 
sociālais mērogs un ietekme, jo mēs nevaram panākt, lai efektīvai darbībai būtu rezultāti, ja 
nepazīstam sabiedrību, kura ir tās mērķis.
Neatkarīgi no tā, ko mēs domājam par rūpniecisku projektu, Airbus ir tas gadījums, kad 
Eiropa apliecināja acīmredzami stingru nostāju šajā ziņojumā iztirzātajās jomās. Runa ir par 
augsti inovatīvu ilgtermiņa projektu, kas apvieno visdažādākos resursus un spēja nostiprināt 
savu pozīciju kā veiksmes stāsts globālā kontekstā. Komisijas ierosināto labojumu panākumi 
būs atkarīgi no spējas saskaņot iepriekš minēto veidu projektus ar citu veidu projektiem, kas ir 
iecerēti citā mērogā, palielinot sadarbību, neignorējot vai neizdzēšot atšķirīgās vietējās vai 
reģionālās un valstu īpatnības.

3. Post it līmlapiņu rezultāts

Spensers Silvers [Spencer Silver] 1968. gadā izgudroja īpašu atkārtoti izmantojamu līmi, kas 
pielipa, neatstājot pēdas. Tieši šo īpašību dēļ produkts cieta neveiksmi. Piecus gadus Silvers 
centās demonstrēt šā izgudrojuma priekšrocības, taču bez panākumiem. Tikai 1974. gadā Arts 
Frais [Art Fry], baznīcas korists, nolēma izmantot drauga „neveiksmīgo” līmi, jo viņam bija 
apnicis tas, ka ikreiz, kad viņš gribēja atvērt dziesmu grāmatas vajadzīgo lappusi, izkrita 
grāmatzīme. Spensera Silvera izgudrojums kā produkts netika sākts ražot līdz 1977. gadam, 
un gadu pēc tam tas iekļuva tirgū. Šodien mēs zinām, kas ir Post-it līmlapiņas un kāds ir to 
veiksmes stāsts. Taču tam bija nepieciešami desmit gadi. No Post-it piemēra ir skaidri 
redzams, ka finansējumu nedrīkst uzskatīt par inovāciju vai projektu tūlītējas veiksmes 
garantiju.
Tādēļ ir tik ārkārtīgi svarīga spēja attiecībā uz atbalsta un projektu būtību skaidri izšķirt, vai 
atbalsts jāvirza uz tādiem tīklojumiem vai projektiem ar mērķi sekmēt infrastruktūru, kurai ir 
nepieciešama konsolidācija un kurai jau ir pieejamas atbalsta sistēmas, vai uz iespēju 
palielināšanu vai pētniecības projektiem. Šī izšķiršanas spēja ļauj mums apvienot atsevišķas 
daļas vienā stratēģiski saskanīgā kopumā. Iepriekš minētais piemērs pierāda, ka par mērķi 
jāizvirza kopīgi centieni, kas sniedzas tālāk par īstermiņu un vidējo termiņu.
Progress ceļā uz izcilību jebkurā šā vārda nozīmē — kritēriji ir atkarīgi no attiecīgajiem 
dalībniekiem — nebūs iespējams, ja netiks piešķirti nepieciešamie resursi (šā iemesla dēļ ir 
būtiski jāpalielina vajadzīgo ieguldījumu apjoms) un ja netiks veikti apņēmīgi pasākumi, lai 
vienkāršotu procedūras un samazinātu birokrātijas izmaksas un administratīvās pieskaitāmās 
izmaksas. Nepārtraukto problēmu dēļ bieži notiek tā, ka apbalvojumu piešķir par ierosinājumu 
izcilo formulējumu, nevis par pašiem ierosinājumiem. Tādējādi ir jāizpilda iepriekš minētie 
divi nosacījumi, lai paplašinātu ģeogrāfisko daudzveidību un palielinātu dalībnieku skaitu 
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Eiropas programmās. Turklāt šajā saistībā neko nevar panākt, ja neņem vērā zinātnes 
disciplīnu lielo skaitu, inovāciju daudzveidīgo būtību, oriģinalitāti un vajadzības gadījumā 
kļūdas iespējamību, zinātnes un inovāciju sociālo nozīmi un nepieciešamai konsolidācijai 
atvēlēto laiku atkarībā no attiecīgo projektu veida un mēroga. 

Visbeidzot ir būtiski nodrošināt līdzekļus, lai panāktu līdzsvaru starp projektiem, kuri attiecas 
uz lielajām sociālajām problēmām, un augšupējiem projektiem, atstājot vietu zinātkārei, kurai 
ir būtiska nozīme zinātniskās darbības konsolidācijā. Turklāt Post-it līmlapiņu piemērs kalpo 
mums par atgādinājumu, ka arī tad, ja tirgus nav zināšanu radīšanas maksimālais mērķis, 
izcilas tirgus iespējas dažreiz var rasties „no zila gaisa”.

4. Mūsu Eiropa

Šā ziņojuma mērķis ir centieni pārkārtot esošās shēmas un programmas un piedāvāt jaunas 
shēmas, lai kopumā attīstītu stratēģiju ieinteresēto personu labā. Pētniecība un inovācijas būtu 
jāuzskata par sine qua non attiecībā uz jebkādas tādas izaugsmes stratēģijas konsolidāciju, 
kurai ir ilgtspējīgi un integrējoši centieni. Šajās rindās ietvertās saistības ir īpaši nozīmīgas, 
ņemot vērā esošo ekonomikas un sociālo krīzi. 
Konverģences stiprināšana un ES globālās konkurētspējas konsolidācija, kuras pamatā 
vajadzētu būt sadarbības modelim, ir viens no veidiem, kā panākt tautsaimniecības atlabšanu 
un radīt attīstības modeli, kura pamatā ir ilgtspējīga izaugsme un darbavietu radīšana. 

Mūsu Eiropā pastāv daudz atšķirību zinātnes un tehnoloģiju iespēju un atsevišķu dalībvalstu 
rūpnieciskās struktūras ziņā. Tomēr ir viens vienojošs elements: Eiropas rūpniecības lielāko 
daļu un to daļu, kas lielākoties sekmē nodarbinātību, veido mazie un vidējie uzņēmumi. Tāpēc 
pēdējo gadu laikā tika īstenots aizvien vairāk pasākumu, lai nodrošinātu plašāku līdzdalību. 
Tomēr šā cipara pieaugumam nav bijis vēlamā efekta, un tas ir viens no šā satvara trūkumiem. 
Līdzdalības trūkums zināmā mērā ir saistīts ar faktu, ka pastāvošās shēmas ir labāk 
piemērotas akadēmiskajām iestādēm un lielajiem uzņēmumiem. Tādēļ ir jānodrošina, lai 
esošās shēmas un programmas nepiemērotu vienādu attieksmi būtiski atšķirīgām lietām. 
Ņemot to vērā, esmu ierosinājis trīskāršu modeli, ko attēlo turpmākā diagramma.
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ENGLISH LATVIAN
Member States dalībvalstis

MS Structural funds dalībvalstu struktūrfondi
Project consolidation stage projekta konsolidācijas posms

Funding scheme finansējuma shēma
EU instruments ES instrumenti

1st Layer 1. līmenis
Structural funds struktūrfondi

Infrastructures infrastruktūras
Infrastructures and capacity building infrastruktūras un iespēju palielināšana

EIT ETI
FP= Capacities + Marie Curie PP = iespējas + Marijas Kirī programma

EU funds + large-scale projects EDS fondi + plaša mēroga projekti
EIB loans > 50M€ EIB aizdevumi virs EUR 50 miljoniem

EIB project bonds EIB projektu obligācijas
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2nd Layer 2. līmenis
Structural funds struktūrfondi

R&D&I P&A&I
Potential and consolidation potenciāls un konsolidācija

FP – grants system PP — dotāciju sistēma
FP financing should be – PP finansējums būtu jākoncentrē 
concentrated in this layer šajā līmenī
3rd Layer 3. līmenis

Strunctural fonds struktūrfondi
Enterpreneurship uzņēmējdarbība

Market and innovation tirgus un inovācijas
EU funding and CIP ES finansējums un KIP

EIF EIF
EIB loans ≤ 50M€ EIB aizdevumi ar vērtību, kas ir zemāka

par vai vienāda ar EUR 50 miljoniem
EU-SME Bank ES-MVU banka

Piemēram, attiecībā uz akadēmisku iestādi projekta rezultātus nosaka pēc publikāciju vai 
citātu skaita vai pēc recenzijās paustas atzinības, savukārt mazo un vidējo uzņēmumu 
gadījumā „rezultāta” koncepts drīzāk ir izskaidrojams ar spēju ieviest tirgū produktu vai 
pakalpojumu.
Iepriekš atainotā modeļa mērķis īsumā ir nodrošināt esošo programmu un shēmu efektīvāku 
darbību savienojumā ar jaunām shēmām un labot esošo nevienmērīgumu piekļuves un dalības 
ziņā.

Eiropas pētniecības un inovāciju sistēmas saskanība un vispusīgums, kas attiecas uz ikvienu 
jomu, sākot no universitātēm, līdz tirgum, vienlaikus veicinot pilsoņu un to personu 
efektīvāku iesaistīšanu, kuras parasti paliek ārpus procesa, kā arī pārredzamība un skaidru 
noteikumu definēšana: šie vārdi varētu rezumēt šajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus.


