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Ievads 

Šī darba dokumenta mērķis ir izklāstīt īstenošanas ziņojuma izstrādāšanas nolūku, paskaidrot 
referenta pieeju un plānoto izmantojamo metodiku. Dokumentā būs ietverti galvenie 
jautājumi, kas būtu jāanalizē ziņojuma projektā, un tas sniegs referenta sākotnējo atbildi uz 
šiem jautājumiem.

 Ziņojuma nolūks un darbības joma

Eiropas Parlamenta mērķis 7. pilnvaru termiņa laikā ir palielināt tā darbības un ietekmi 
attiecībā uz īstenošanu. Katra parlamentārā komiteja var izstrādāt tā saukto īstenošanas 
ziņojumu, kas ir ziņojums par ES tiesību aktu transponēšanu valsts tiesību aktos un ar to 
saistīto īstenošanu un izpildi dalībvalstīs.

Kohēzijas politikas gadījumā tiesiskais regulējums sastāv no tieši piemērojamiem 
noteikumiem, kuru īstenošanas pasākumus aptver Komisijas regula un Komisijas lēmumi, kas 
nav iesniegti Parlamentam.

Referents ierosina, ka gaidāmās kohēzijas politikas pārskatīšanas kontekstā ziņojumā par 
īstenošanu būtu jāanalizē, vai dalībvalstis pienācīgi piemēro tiesību aktus.

6. sasaukuma laikā komiteja izstrādāja Miroslav Mikolášik īstenošanas ziņojumu ar 
nosaukumu „Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada plānošanas periodam īstenošana —
pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas stratēģijām un rīcības programmām”. 
Šis jaunais ziņojums uzmanību vērsīs uz Rīcības programmu vadlīnijās paustajām inovācijām.

Patstāvīgajam ziņojumam būs divkāršs mērķis: pirmkārt, tas analizēs, kā dalībvalstis un 
reģioni ievērojuši Kopienas stratēģisko pamatnostādņu 2007.–2013. gadam, īpaši 
pamatnostādnes 1.2 par zināšanu un inovāciju uzlabošanu izaugsmei, provizorisko 
programmu savos nacionālajos stratēģiskajos ietvardokumentos un rīcības programmās. 
Otrkārt, ziņojums analizēs sinerģijas starp kohēzijas politiku un ietvarprogrammām saistībā ar 
zināšanām un inovācijām (Septītā PTA pamatprogramma un Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogramma).

ES, valstu un reģionālās finansēšanas shēmas dažkārt paliek nekoordinētas. Tomēr jāatzīmē, 
ka gan ES kohēzijas politika, gan pētniecības, attīstības un inovāciju politikas nodarbojas ar to 
pašu jautājumu — risināt galvenās Eiropas Savienības problēmas un atbalstīt ES modeli, kas 
pamatojas uz ekonomisko izaugsmi, sociālo atbildību un ilgtspējīgu attīstību. Viena no trim 
kohēzijas politikas prioritātēm ir veicināt inovācijas, uzņēmējdarbību un zināšanas.

 Novērtēšana un metodika
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Kopš 1993. gada ir bijusi virkne Komisijas paziņojumu un Eiropas Parlamenta pētījumu un 
ziņojumu par sinerģijām starp pētniecības un tehnoloģiju attīstības politiku un kohēzijas 
politiku. Izstrādājot šo iniciatīvas ziņojumu, referents plāno ņemt vērā plašu attiecīgo 
dokumentu klāstu; lielāko daļu no tiem jau var uzskaitīt darba dokumentā.

Reģionālās attīstības komitejas ziņojumi (6. sasaukums):

 Ziņojums par nākotnes reģionālās politikas ieguldījumu Eiropas Savienības inovācijas 
iespējās (referents: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Ziņojums par Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada plānošanas periodam 
īstenošanu — pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas stratēģijām un 
rīcības programmām (referents: Miroslav Mikolášik, PPE-DE).

Eiropas Parlamenta pasūtītie pētījumi:

 Sinerģijas starp ES Septīto pamatprogrammu pētniecībai, Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammu un struktūrfondiem (2007.);

 Virzība uz Eiropas pētniecības, attīstības un inovāciju politiku teritorializāciju (2009.).

Progresa ziņojumi par kohēziju: Piektais progresa ziņojums par ekonomisko un sociālo 
kohēziju izcēla noteiktu nozaru un ekonomiskās pārstrukturēšanas nopietno lomu reģionālajā 
attīstībā. Sestais progresa ziņojums pierāda, ka radošumam un inovācijām ir izšķiroša 
reģionāla dimensija.

Galvenie Komisijas paziņojumi:

Laika posmā starp 2006. gada beigām un 2008. gada maiju, kad tika noslēgta rīcības 
programmu apstiprināšanas procedūra, virkne Komisijas paziņojumu izcēla jauno kohēzijas 
politikas centrālo jautājumu par mērķu, kas saistīti ar Lisabonas stratēģiju, īstenošanu, 
vienlaikus saglabājot tās galveno darbības jomu — samazināt atšķirības starp dalībvalstīm un 
reģioniem.

 COM(2007) 474 Pētniecība un jauninājumi Eiropas reģionu konkurētspējai, lielākas 
izaugsmes, vairāk un labāku darba vietu veicināšana;

 COM(2007) 798 Dalībvalstis un reģioni, izmantojot ES kohēzijas politiku 2007.–
2013. gadam, īsteno Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai;

 COM(2008) 301 par pārrunu rezultātiem saistībā ar kohēzijas politikas stratēģijām un 
programmām 2007.–2013. gada plānošanas periodam;

 COM(2009) 617 20. gada ziņojums par struktūrfondu izmantojumu (2008.).

Paziņojums par pārrunu rezultātiem saistībā ar kohēzijas politikas stratēģijām un 
programmām 2007.–2013. gada plānošanas periodam sniedz ieskatu jautājumā, kā dalībvalstis 
ir izpratušas un ievērojušas stratēģiskās pamatnostādnes par kohēziju, izstrādājot savus 
Nacionālos stratēģiskos ietvardokumentus un attiecīgi rīcības programmas, kas pielāgotas, lai 
ievērotu to specifiskos ierobežojumus un prasības. Tādējādi stratēģiskās politikas koncepcija 
parāda, ka visas dalībvalstis, tostarp valstis, kas Eiropas Savienībai pievienojās nesen, ir 
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ieguldījušas saskaņotus centienus, lai pielāgotu ieguldījumus ar Lisabonas stratēģiju saistītos 
mērķos.

Pētniecība un jauninājumi Eiropas reģionu konkurētspējai — Praktisks ceļvedis par ES 
finansējuma iespējām pētniecībai un inovācijām: ceļveža mērķis ir palīdzēt iespējamajiem 
finansējuma saņēmējiem noteikt vispiemērotāko finansējuma shēmu, sniedzot aprakstu par 
trim finansējuma avotiem un iespējām tos apvienot. Tāpat tas izceļ valsts un reģionālo varas 
iestāžu lomu vislabākās šo instrumentu izmantošanas nodrošināšanā.

Līdzās iepriekš minētajam referents arī ņems vērā pamata darbu, ko uzņēmusies Eiropas 
Savienības Zinātniskās un tehniskās pētniecības komiteja un Eiropas Pētniecības 
padomdevēju valde 2007. gadā, un gaida Komisijas dienestu darba dokumenta pabeigšanu, 
kas pašlaik tiek izstrādāts, sniedzot konkrētus sinerģiju piemērus.

Pamatinformācija

 Uzmanība uz pētniecību, attīstību un inovācijām

Kohēzijas politika tiecas izvirzīt par mērķi trīs prioritātes, viena no tām ir inovāciju, 
uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas izaugsmes veicināšana, izmantojot 
pētniecības un inovāciju iespējas, tostarp jaunu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas.

Pētniecība, attīstība un inovācijas var palīdzēt Eiropas Savienībai sasniegt tās izaugsmes 
mērķus. Tāpēc kohēzijas politika attiecas arī uz ieguldījumiem, kas nostiprina ilgtermiņa ES 
konkurētspēju, kā uzņēmējdarbība, MVU piekļuve finansējumam, cilvēkkapitāls, IKT, zaļās 
tehnoloģijas un energoefektivitāte. Tāpēc kohēzijas politika ir saistīta ar Lisabonas stratēģiju. 
Laika posmā no 2007.–2013. gadam lielāka uzmanība vērsta uz inovācijām, kam veltīti 
EUR 86 miljardi.

Tāpat ir būtiski saprast atšķirīgo kontekstu, kādā darbojas divi galvenie finansējuma avoti: 
Septītā pamatprogramma un struktūrfondi. Septītajā pamatprogrammā starptautiskā sadarbība 
ir vispārējs standarts. Turpretī struktūrfondiem starptautiskā sadarbība (Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķa ietvaros) ir izņēmuma gadījums, bet plānošana dalībvalstīs ir standarts.

 Sinerģijas starp kohēzijas politiku un pamatprogrammām, kas saistītas ar 
zināšanām un inovācijām, un ES finansējuma koncepcijas pievienotā vērtība

Kopienas stratēģisko pamatnostādņu punktā 1.2 „Zināšanu un inovāciju uzlabošana 
izaugsmei” noteikts, ka sinerģija starp kohēzijas politiku un pamatprogrammām ir būtiska, lai 
pētniecības un kohēzijas politikas nostiprinātu viena otru reģionālā līmenī. Turklāt kohēzijas 
politikai ir jāveic divas lomas: jāatvieglo reģionālo inovācijas stratēģiju un rīcības plānu 
īstenošana un jāsniedz ieguldījums inovācijas un pētniecības iespēju palielināšanā reģionos.

 Ziņojuma pamudinājums un politiskā nozīme
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Ekonomiskās krīzes laikā nepieciešamību palielināt konkurētspēju ES, sniedzot ieguldījumu 
kohēzijas politikā un tās procedūrās, jau ir atzinusi ES un tās dalībvalstis 2009. gadā.

Turklāt Parlamentam nepieciešams iepazīstināt ar savu viedokli diskusijās par kohēzijas 
politikas nākotni. Tam jādiskutē par iespējamajiem uzlabojumiem, pamatojoties uz 
novērtējumiem.

Jūsu referenta sākotnējās piezīmes

Referents uzskata, ka ziņojuma centrā jābūt pētījumam par inovācijām piešķirto struktūrfondu 
pievienoto vērtību. Mēs aplūkojam ekonomiskās izaugsmes iespējas un to, kā sinerģija, 
iespējams, varētu to veicināt.

- inovāciju un pētniecības un attīstības iezīmēšanas rīcības programmās analīze: lai 
iegūtu pilnīgu izpratni par sinerģijas iespējām, ir nepieciešams saprast to, kā pamatnostādnes 
tikušas īstenotas rīcības programmās.

- sinerģiju starp struktūrfondiem, septīto pamatprogrammu un KIP analīze: referents 
vēlas izskatīt dažādus ES finansējuma avotu, tostarp jauktais finansējums, papildu vai 
konsekutīvais finansējums un daudzpusējs finansējums, apvienošanas veidus tajā pašā grupā 
vai tīklā.

Procedūra 

Šis darba dokuments būs pamats debatēm Reģionālās attīstības komitejā tās 2009. gada 
decembra sanāksmē. Tas neietver pilnīgu referenta nostājas analīzi, kas tiks izstrādāta 
ziņojuma projektā.

Referents vēlētos aicināt visus Reģionālās attīstības komitejas locekļus aktīvi piedalīties 
decembra debatēs, piedāvājot savas idejas, viedokļus un priekšlikumus.


