
AD\872948LV.doc PE465.040v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2011/2107(INI)

12.7.2011

ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par Zaļo grāmatu „No problēmām uz iespējām — virzība uz vienotu 
stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam”
(2011/0000(INI))

Atzinumu sagatavoja: Hermann Winkler



PE465.040v02-00 2/6 AD\872948LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\872948LV.doc 3/6 PE465.040v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka pētniecība un inovācijas ir ļoti svarīgi ES virzītājspēki, lai saglabātu un 
pastiprinātu tās konkurētspēju, un uzsver kohēzijas politikas ievērojamo ieguldījumu 
pētniecības un inovāciju attīstībā reģionos; šajā sakarībā uzsver, ka vairāku desmitu gadu 
laikā ir ievērojami pieaugusi reģionālā atbalsta nozīme attiecībā uz inovācijām, pētniecību 
un uzņēmējdarbību; norāda, ka apmēram 86 miljardi eiro no kohēzijas politikai 
paredzētajiem līdzekļiem — aptuveni 25 % no kopējā kohēzijas politikai paredzētā 
budžeta — ir novirzīti šiem mērķiem, un lūdz Komisiju veikt analīzi par to, vai attiecībā 
uz inovāciju projektiem, kas finansēti no struktūrfondiem, varētu nodrošināt tādu pašu 
pārredzamības līmeni kā attiecībā uz tiem, kas tiek finansēti saistībā ar 
pamatprogrammām; uzskata, ka  saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020”  un pamatiniciatīvas  
„Inovāciju savienība” principiem un mērķiem jebkurā gadījumā jāsaglabā šī tendence, 
ņemot vērā noturīgu (tostarp gan vides, gan sociālajā jomā) attīstību līdzekļu piešķiršanā, 
jo pārliecinoša un labi finansēta reģionālā politika ir viens no priekšnosacījumiem šajā 
sakarībā; prasa, lai skaidri tiktu koordinētas pašreizējās un jaunās iniciatīvas saskaņā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020”, cita starpā sekmējot tādas inovācijas sabiedrībā, kas balstītas uz 
publiskā un privātā sektora un iedzīvotāju partnerībām;

2. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta koordinēšana un  jāveicina sinerģijas starp turpmāko 
reģionālās politikas kopējo stratēģisko sistēmu un pētniecības un turpmāko inovāciju 
programmu vienoto stratēģiju, lai nostiprinātu Eiropas inovāciju ciklus; prasa Komisijai 
norādīt papildu iespējas, kā tos praktiski panākt; šajā sakarībā norāda uz iespējām radīt 
sinerģijas starp divām politikas jomām, cita citai nodrošinot piemērošanu; uzsver, ka ES, 
dalībvalstu un reģionu galvenais uzdevums ir radīt sinerģiju starp dažādiem finansēšanas 
instrumentiem, kas paredzēti pētniecībai un inovācijai gan valsts, gan privātajā sektorā, kā 
arī papildu pasākumu finansēšanai, lai izplatītu šādu projektu rezultātus un lai šie rezultāti 
kļūtu zināmi; aicina dalībvalstis vērst uzmanību uz šo politikas jomu īstenošanu valsts un 
reģionālajā līmenī, it īpaši tad, ja atbildīgās par dažādiem ES fondiem ir dažādas 
dalībvalstu varas iestādes, lai nodrošinātu programmu labāku savstarpējo papildināmību;

3. norāda, ka laikā, kad resursi ir nepietiekami, „kritiskās masas” sasniegšanas nolūkā ir 
būtiski piešķirt finansējumu saprātīgi izraudzītām prioritātēm reģionos; 

4. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas turpmāko pielāgošanu stratēģijai „ES 2020” 
reģioni par obligātu noteiktu inovāciju prioritāti, gan attiecībā uz 1. mērķi, gan attiecībā uz 
2. mērķi, atspoguļojot šo prioritāti arī piešķirtajā finansējumā visos līmeņos; tomēr 
norāda, ka mērķu noteikšana attiecībā uz izdevumu palielināšanu pētniecības, attīstības un 
inovāciju jomā negūs sekmes, ja vien šiem pasākumiem cieši nesekos vispārējas 
strukturālas izmaiņas sabiedrībā; 

5. aicina Komisiju kā alternatīvu ierosināt stimulus struktūrfondu subsīdiju izmantošanai 
inovācijas jomā;

6. atbalsta augšupejošu pieeju inovācijām un uzsver visu vietējo un reģionālo ieinteresēto 
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aprindu līdzdalības un iesaistīšanas nepieciešamību inovāciju reģionālo stratēģiju 
izstrādāšanā un izpildē;

7. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju stratēģijas, kas pamatotas uz reģionu kompetenci, 
pašreizējo potenciālu un vērtībām; ierosina, lai reģioni precīzi norādītu, kā praktiski var 
izmantot iespējamo sinerģiju starp struktūrfondu atbalstu un turpmākajām pētniecības un 
inovāciju programmām nolūkā izveidot spēcīgas, konkurētspējīgas starptautiskas kopas un 
attīstībā pietuvoties citiem reģioniem, tādējādi spēcinot reģionu ekonomiku;

8. tomēr norāda, ka līdztekus atsevišķu reģionu ieinteresētībai ekonomiskajā izaugsmē, visa 
Eiropas Savienība būtu jāuzskata par inovāciju telpu, kas nozīmē, ka reģioniem ir 
jāpapildina vienam otru ar mērķi veicināt starptautisko konkurētspēju; šajā sakarībā aicina 
veidot labāku sasaisti un koordināciju starp ieinteresētajām aprindām un iestādēm 
reģionos, kā arī dalībvalstu un Eiropas iestāžu starpā; šajā saistībā atzinīgi vērtē palīdzību, 
ko Komisija var sniegt reģioniem vērtīgu norāžu veidā un kas var nodrošināt augsti 
kvalitatīvu stratēģiju izstrādi, neapšaubot subsidiaritātes principu; šajā kontekstā uzsver, 
ka jāturpina attīstīt tam paredzētu teritoriālu sadarbību un finansēšanu;

9. aicina veidot lielāku starpvaldību līdzdalību kopīgas plānošanas pasākumos un saskaņā ar 
iniciatīvu INTERREG III-B, kas stiprina sadarbību pētniecības, attīstības un inovācijas 
jomā visā Eiropā, kā arī lai pastiprinātu sadarbību un aktīvāk iesaistītu jaunās dalībvalstis 
visās Eiropas pētniecības programmās;

10. uzskata, ka jāmudina vietējās un reģionālās varas iestādes ieviest inovācijas, jo īpaši 
turpinot un nostiprinot tādas iniciatīvas kā „Zināšanu reģioni”, „Dzīvās laboratorijas” un 
„Viedās pilsētas”, ar kurām tiek sekmēta pētniecības un izstrādes teritoriālā dimensija;

11. uzsver, ka šādas sinerģiju radošas, integrētas stratēģijas pamatprasība attiecībā uz visām 
iesaistītajām iestādēm ir apzināt visas finansēšanas iespējas; norāda, ka informētības 
palielināšanai šajā sakarībā arī piešķir struktūrfondu finansējumu;

12. norāda, ka inovāciju process ir plašs jēdziens, kuru galvenokārt nosaka pieprasījums un 
lietotāju vajadzības, jo tās izriet no tirgus mijiedarbības; apzinās, ka pastāv plaisa starp 
pētniecības jomā gūtajām jaunajām atziņām un to īstenošanu praksē; tādējādi kā obligātu 
papildinājumu tehnoloģiju pētniecības izcilībai iesaka reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties, no vienas puses, uz reģionālās izcilības pilnveidošanu, galvenokārt 
universitātēs un pētniecības centros, un uz inovāciju izmantošanas veicināšanu, piemēram, 
atbalstot uzņēmumus izstrādāt novatoriskas metodes, lai inovācijas padarītu tirgum 
piemērotas un veicinātu tehnoloģiju tālāknodošanu un apmaiņu ar speciālo profesionālo 
informāciju, no kā labumu gūtu visa sabiedrība;

13. uzsver, ka jāievieš jēdziens „pakāpieni uz izcilību”, kurā jāietver to reģionālo tīklu 
uzlabošana, kas savieno pētniecības institūtus, universitātes, MVU un citas attiecīgās 
ieinteresētās aprindas, lai izveidotu kopas, reģionālās tehnoloģiju platformas un izcilības 
centrus ar mērķi palīdzēt minēto tīklu iesaistīšanā ES sadarbības projektos un pētniecības 
un inovāciju programmās;

14. aicina izstrādāt rīcības plānu „Pakāpieni uz izcilību” pētniecības infrastruktūras 
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īstenošanai, izmantojot Kohēzijas fondu un ERAF, lai minētajās valstīs veicinātu 
līdzdalību jaunajā Kopējā pētniecības un jauninājumu pamatprogrammā;

15. uzsver, ka MVU ir būtiska nozīme ES reģionu attīstībā un visas Savienības nozaru 
konkurētspējas veicināšanā un ka galvenokārt MVU nodrošina nodarbinātību; ņemot vērā 
to, ka nepieciešams nodrošināt, lai MVU gūtu labumu no plašākas pētniecības un 
inovāciju atbalstīšanas, uzskata, ka, piešķirot atbalstu inovācijām reģionālā līmenī, būtu 
jākoncentrējas uz MVU, būtu jāsamazina atbalsta saņēmējiem uzliktais birokrātijas slogs
un finansējuma programmas būtu jāpadara elastīgākas; šajā sakarībā uzsver kohēzijas 
politikas pievienoto vērtību, kas padara novatoriskākus reģionāli orientētos MVU, kas 
darbojas tradicionālajās uzņēmējdarbības jomās, nodrošinot lielāku piekļuvi pētniecībai, 
kas vērsta uz praktisko piemērojamību, tehnoloģiju un inovāciju tālāknodošanu, kā arī 
uzņēmējdarbības internacionalizāciju vai veicināšanu, izmantojot plašāka spektra 
konsultatīvos pakalpojumus un viegli pieejamu atbalstu, tostarp ieviešot „vienas pieturas 
aģentūras” iniciatīvas, lai mudinātu MVU apsvērt jaunas iespējas un labāk izmantot tiem 
pieejamos reģionālos resursus; turklāt uzsver šajā sakarībā, kāda ir potenciālā pievienotā 
vērtība, palielinot MVU līdzdalību zināšanu un jaunrades kopienās;

16. uzsver, ka kohēzijas un Eiropas ekonomikas konkurētspējas vairošanas nolūkā jāveic 
pasākumi — cita starpā līdzdalības procedūru vienkāršošanai un informētības 
palielināšanai —, lai uzlabotu MVU piekļuvi pētniecībai un inovācijām, tostarp 
ekonomiski mazattīstītos, attālākos un lauku reģionos;

17. atzīst Septītās pamatprogrammas (FP7) centralizēti pārvaldīto pieeju un decentralizēto 
pieeju attiecībā uz struktūrfondiem; tomēr uzsver, ka pēc iespējas jāsaskaņo noteikumi, 
procesi un metodes, ciktāl tas ir iespējams, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo 
elastīgumu, neskatoties uz atšķirībām pārvaldības sistēmās; uzsver, ka pētniecībai un 
inovācijai paredzētajam finansējumam valstu un ES līmenī jābūt lietderīgākam un 
efektīvākam un ka būtu nepieciešama saistību uzņemšanās ar nolūku izstrādāt stratēģisku 
Eiropas pētniecības un inovāciju programmu; uzskata, ka pārmērīgas administratīvās 
prasības būtiski kavē kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu, un tādēļ aicina veikt 
efektīvus pasākumus, lai vienkāršotu subsīdiju piešķiršanas procesu un pārraudzības 
sistēmas;

18. atzinīgi vērtē Komisijas un EIB centienus turpināt izmantot tādus modernus finansēšanas 
instrumentus kā apgrozības fondi — papildus riska dalīšanas mehānismiem —, lai 
piesaistītu vairāk privāto ieguldītāju un efektīvāk izmantotu pieejamo valsts finansējumu; 
īpaši iesaka šīs iespējas izmantot reģionālajām ieinteresētajām pusēm;

19. prasa Komisijai nostiprināt sinerģijas starp dažādiem instrumentiem un fondiem, lai 
sekmētu vairāku fondu vienlaicīgas izmantošanas pieeju, pārbaudīt jaunas iespējas jaukta 
finansējuma izmantošanai un paplašināt finansējuma pārdali no struktūrfondiem;
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