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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver pētniecības un izstrādes nozīmi, lai risinātu svarīgākās problēmas, ar kurām 
saskaras Eiropas Savienība, jo īpaši saistībā ar stratēģiju „ES 2020”; atgādina, ka 
kohēzijas politika būtiski veicina pētniecības un izstrādes finansēšanu reģionos;

2. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus vienkāršot pētniecības pamatprogrammu 
administratīvās formalitātes, kas saistītas ar sarežģītajām un dārgajām piedāvājumu 
konkursu un izpildes procedūrām, jo īpaši priekšlikumu pakāpeniski ieviest uz rezultātiem 
balstītu finansējumu un standartparametrus attiecīgo projektu personālam; ierosina 
pārskatīt principu „katrai tēmai viens projekts” un mudina ieviest elastīgāku augšupvērstu 
tematisko pieeju, lai paātrinātu inovatīvu ideju īstenošanas procesu; tomēr uzsver, ka 
tikpat vērtīgi var būt arī daži projekti, kuru rezultātus nav iespējams uzreiz paredzēt, jo 
pētniecībā vispār grūti paredzēt iznākumu; vienlaikus atzīmē, ka ir jābūt skaidrībai par to, 
kā revīzijas noteikumi interpretējami, lai skaidri nošķirtu iespējamus pārkāpumus no 
apzinātas krāpšanas; 

3. atzinīgi vērtē to, ka ES iestādes pašlaik apsver nepieciešamību vienkāršot reģionālās 
attīstības politiku, lai to padarītu pārredzamāku, pieejamāku finansiāli vājākiem 
dalībniekiem, efektīvāku un juridiski noteiktāku finansējuma saņēmējiem; uzskata, ka šajā 
procesā gūtā labā pieredze var būt noderīga, vienkāršojot Septītās pamatprogrammas 
īstenošanu pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu jomā;

4. uzsver — lai finansējuma saņēmēji piekļūtu projektiem pētniecības un inovāciju jomā, ir 
vajadzīgas lielas tehniskās iespējas un plašas administratīvo un finanšu procedūru 
zināšanas, un tādēļ šāda piekļuve ir ārkārtīgi apgrūtināta tādiem mazākiem pretendentiem 
kā MVU un nelieli pētniecības institūti attālākos reģionos; atgādina, ka Eiropā no kopējā 
uzņēmumu skaita 90 % ir mazie un vidējie uzņēmumi un ka ir jānodrošina, lai arī šie 
uzņēmumi pilnībā un efektīvi izmantotu Septītās pamatprogrammas resursus;

5. uzskata, ka dažādos kohēzijas, pētniecības un inovāciju instrumentus Eiropas Savienībā 
vajadzētu izmantot integrēti, lai panāktu lielāku efektivitāti; uzsver vajadzību izvērtēt šo 
instrumentu savstarpējo sinerģismu un novērst šķēršļus, kas šādu sinerģismu kavē, jo īpaši 
saskaņojot revīzijas un attaisnoto izmaksu noteikumus, lai finansējuma saņēmējiem 
vienkāršotu to izpildi;

6. uzskata, ka tieši reģionālais līmenis ir vislabāk piemērots pētniecības un inovāciju 
veicināšanai, ņemot vērā augstskolu, valsts pētniecības iestāžu, lieluzņēmumu, MVU un 
reģionu un vietējo pašvaldību atrašanos vienkopus; vienlaikus atzīmē, ka pētniecības un 
inovāciju veicināšana reģionālā līmenī var palīdzēt mazināt sociālās un reģionālās 
atšķirības; tomēr mudina katrā (reģionu, valsts un Kopienas) līmenī labāk koordinēt 
centienus, plānojot ES mērogā pētniecības un izstrādes darbības; vienlaikus uzsver 
vajadzību veidot saikni starp augstskolām un ražotājiem; 

7. atgādina, ka Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģijas attīstības un 
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demonstrējumu jomā tāpat kā reģionālās attīstības politika balstās uz partnerības un 
līdzfinansēšanas principiem; apliecina savu uzticību šiem labās pārvaldības principiem un 
prasa tos saglabāt, neraugoties uz publisko izdevumu ierobežojumiem ekonomikas krīzes 
dēļ;

8. atgādina, ka Septītā pamatprogramma ir galvenokārt domāta lielmēroga projektiem, kas 
var konkrēti ietekmēt saimniecisko darbību, ieviest inovācijas ražošanas plānošanā un 
nākotnē nodrošināt ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, šādi radot darbavietas un 
uzlabojot Eiropas Savienības vispārējo konkurētspēju; norāda, ka paraugprojektu 
dinamisms gan lietišķo, gan fundamentālo pētījumu jomā labvēlīgi ietekmē visu Eiropas 
Savienības teritoriju neatkarīgi no pašreizējā zinātnes attīstības līmeņa, ja sinerģisms ir 
panākts ar reģionālās politikas fondu līdzekļiem, un efektīvi papildina kohēzijas politikas 
instrumentu galveno uzdevumu — panākt konverģenci, lai vienlaikus līdzsvarotu attīstību 
un konkurētspēju; tomēr uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš arī mazākiem projektiem, 
kuriem arī var būt konkrēta ietekme, piemēram, stiprinot saikni starp inovācijām un 
sociālo integrāciju;

9. aicina Komisiju publicēt novērtējumu par dažādu dalībvalstu līdzdalību Septītajā 
pamatprogrammā;

10. norāda, ka pētniecības un izstrādes potenciāla pieaugošās atšķirības starp reģioniem rada 
nopietnu problēmu, kas jārisina ne tikai ar kohēzijas politikas palīdzību, bet arī attiecīgi 
veidojot pētniecības un inovāciju politiku;

11. uzskata, ka ir jāveicina profesionālā apmaiņa, vienlaikus nesekmējot „smadzeņu 
aizplūšanu” no ES uz citām pasaules valstīm un Eiropas Savienībā — no nabadzīgākām 
valstīm uz bagātākām, jo tas kaitētu Eiropas kohēzijas politikai.
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