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PIELIKUMS

Padomes secinājumi:

ceļā uz konkurētspējīgu, novatorisku un ekoloģiski efektīvu Eiropu – Konkurētspējas 

padomes ieguldījums Lisabonas programmā laikposmam pēc 2010. gada

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

1. ATSAUCOTIES uz ES valstu un valdību vadītāju vienošanos, ka konkurētspējīgas, uz 

zināšanām balstītas, integrējošas, novatoriskas un ekoloģiski efektīvas ekonomikas veidošana 

Eiropā ir uzskatāma par prioritāti 1, Konkurētspējas padomei ir jāuzņemas vadība, lai 

nodrošinātu, ka ES tiesību akti un lēmumi sekmē pāreju uz jaunu Eiropas izaugsmes un 

nodarbinātības stratēģiju jeb Lisabonas programmu izaugsmei un nodarbinātībai laikposmam 

pēc 2010. gada;

2. ATKĀRTOTI APLIECINOT, cik svarīgi ir ar pienācīgu vērienu turpināt darbu pie Lisabonas 

stratēģijas mērķiem, arī turpmāk pievēršot uzmanību izaugsmei un nodarbinātībai – jo īpaši 

pašreizējā ekonomikas panīkuma situācijā, jo pašreizējā stratēģija ES ir ļāvusi vienprātīgi 

piekrist, ka globalizācijas apstākļos tikai modernizācija un sadarbība palīdzēs paaugstināt 

konkurētspēju un sasniegt spēcīgu, ilgtspējīgu un līdzsvarotu izaugsmi. UZSVEROT to, ka 

galvenie uzdevumi joprojām ir – ieviest strukturālas reformas, tostarp tādas, kurās izmantota 

ekonomikas, sociālās un vides politikas vienotība, turpināt iekšējā tirgus un ārējā aspekta 

attīstību, spēcināt rūpniecības konkurētspēju, sekmēt uzņēmējdarbību un labāku regulējumu, 

optimizēt pamatnosacījumus inovācijām un pētniecībai, tostarp intelektuālā īpašuma tiesībām, 

kā arī to, ka šīs reformas ir īpaši nozīmīgas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

  
1 Briseles Eiropadome, 2009. gada 18.–19. jūnijs, prezidentvalsts secinājumi, dok. 11225/2/09 

REV 2 (27. punkts).
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3. ATZĪSTOT, ka Eiropai visās attiecīgajās politikas jomās ir jāstrādā kopā, tajā pašā laikā 

ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, izmantojot visus piemērotos 

paņēmienus, lai paaugstinātu konkurētspēju un veiksmīgi sasniegtu tiesiski saistošo 

apņemšanos līdz 2020. gadam par 20 % samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 

Eiropā, un IR APŅĒMUSIES pieņemt lēmumu līdz 2020. gadam samazināt emisiju apjomu 

par 30 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, kas būs tās nosacījuma piedāvājums vispārējā un 

visaptverošā nolīgumā laikposmam pēc 2012. gada, ar nosacījumu, ka citas attīstītās valstis 

apņemas īstenot līdzvērtīgu izmešu apjomu samazinājumu un ka attīstītākās jaunattīstības 

valstis sniedz pietiekamu ieguldījumu atbilstoši katra savai atbildībai un spējām;

4. UZSVEROT to, ka ir ļoti svarīgi precīzi formulēt konkurētspējas programmu, lai varētu 

pēctecīgi turpināt darbu pie nākamās izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 

mikroekonomikas aspektiem, kā arī to, ka pārvaldība būtu jāracionalizē tā, lai dalībvalstīm 

būtu jāsniedz iespējami mazāk dažādu pārskatu un lai kopā ar dalībvalstīm, ievērojot to 

atbildību, tiktu noteikts neliels skaits konkrētu un gudri formulētu (t.i., konkrētu, izmērāmu, 

izpildāmu, aktuālu un terminētu) mērķu, kuru noteikšanā ir ņemtas vērā valstu īpatnības un 

kuri pauž reformas prioritātes. Konkurētspējas padomei ciešāk iesaistoties valstu reformu 

programmu koleģiālas novērtēšanas procesā un ieteikumu izvērtēšanā atsevišķām valstīm, kā 

arī šajā darbā uzlabojot sadarbību ar citiem Padomes sastāviem, būtu iespējams efektīvāk 

noteikt labas prakses paraugus un sekmēt informācijas par tiem apmaiņu starp dalībvalstīm, 

kā arī uzlabot politikas īstenošanas vienotību starp dalībvalstīm un ar Kopienas mēroga 

pasākumiem. Kopienas elementi stratēģijā būtu jāuzsver pēc vajadzības, pamatojoties uz 

pastāvošo Lisabonas Kopienas programmu, lai nodrošinātu stratēģisku reformu programmu ar 

skaidri norādītu veicamo rīcību, kurai ir detalizēta uzraudzība un izvērtēšana un skaidrs 

grafiks; neskarot gaidāmās debates, jaunajam finanšu plānam, kas stāsies spēkā 2014. gadā, 

būtu jāatspoguļo tas, cik liela nozīme ir Lisabonas programmai izaugsmei un nodarbinātībai 

laika posmam pēc 2010. gada;
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5. IZCEĻ šādas prioritātes, kuras būtu jāiekļauj Lisabonas programmā izaugsmei un 

nodarbinātībai pēc -2010. gada, īpaši, veidojot Eiropā ekoloģiski efektīvu ekonomiku, radot 

labvēlīgus pamatnosacījumus rūpniecības politikas un konkurētspējas uzlabošanai un 

izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai, attīstot iekšējo tirgu, pastiprinot ES pūles 

pētniecības un inovāciju jomā, ka arī atzīstot mazo un vidējo uzņēmumu lomu Eiropas 

ekonomikas pamatā;

Ilgtspējīga konkurētspējas un rūpniecības politika; ekoloģiski efektīvas ekonomikas 

veidošana Eiropā 

6. UZSVER, cik nozīmīga Eiropas ekonomikai ir konkurētspējīga, spēcīga, mūsdienīga un 

daudzveidīga ražošanas bāze, kam nepieciešami tādi pamatnosacījumi, kas sekmē izcilību, 

novatorismu un ilgtspēju, tādi nosacījumi, kuros uzņēmumi var darboties un veikt 

ieguldījumus, tostarp arī pakalpojumu nozare un energoietilpīgas nozares, kā arī to, ka ir 

nepieciešams pastāvīgi attīstīt Eiropas konkurētspēju, lai varētu atkopties no ekonomikas 

lejupslīdes; tāpēc atbalsta Komisijas integrēto ilgtspējīgas rūpniecības politikas pieeju, kurā ir 

ņemti vērā ekonomikas, sociālie un vides jautājumi, un AICINA Komisiju tās vispārējās 

ierosmes padziļināt ar atsevišķu nozaru aspektiem, ņemot vērā dažādu rūpniecības nozaru 

atšķirīgos apstākļus, kā arī vienlaikus sagatavojot veiksmīgu pāreju uz ekoloģiski efektīvu 

ekonomiku; 

7. ATGĀDINA, ka – lai aizsargātu un uzlabotu Eiropas rūpniecības konkurētspēju un uzlabotu 

investīciju noteikumus Eiropā – jaunu prasību izpildei nevajadzētu uzņēmumiem radīt 

pārmērīgus izdevumus; visās politikas jomās Eiropai arī turpmāk būtu jāpaliek atvērtai 

attiecībās ar tirdzniecības partneriem un būtu jāturpina uzstāt uz brīvu piekļuvi trešiem 

tirgiem, tostarp ar daudzpusēju un divpusēju nolīgumu palīdzību, regulatīvās sadarbības un 

konverģences sekmēšanu, kā arī ar starptautisku standartu ieviešanu visā pasaulē, kas dotu 

abpusēju labumu;
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8. UZSVER, ka sekmīgai pārejai uz ekoloģiski efektīvu ekonomiku un ilgtspējīgas rūpniecības 

politikas ieviešanai vajadzētu būt tādai, kas uzlabotu konkurētspēju un vides problēmās rastu 

jaunas uzņēmējdarbības iespējas, tajā pašā laikā ņemot vērā ar pāreju saistītās izmaksas. 

Svarīgākie uzdevumi ir efektīvi izmantot resursus un enerģiju, izstrādāt un ieviest jaunas, 

drošas un ilgtspējīgas zemu oglekļa emisiju un citas ekoloģiski tīras tehnoloģijas, kā arī ar tām 

saistītās ražošanas un pakalpojumu nozares, citu starpā – tīras akmeņogļu tehnoloģijas un 

atjaunojamus energoresursus, kā arī pasaules mērogā veicināt maksāšanu par oglekļa 

emisijām, lai mudinātu tirgu dalībniekus ieguldīt līdzekļus ekoloģiski tīrākās tehnoloģijās.

Ir nepieciešams vērienīgs starptautisks klimata nolīgums, lai izveidotu paredzamus ilgtermiņa 

tirgus noteikumus; par šādu nolīgumu ir iespējams vienoties tikai tad, ja visas puses sniedz 

savu ieguldījumu, atceroties, ka ar Eiropas Savienības izolētu rīcību vien nepietiks.

9. ATGĀDINA arī, ka oglekļa emisiju pārvirzes risks ir analizēts un apspriests jaunajā emisiju 

kvotu tirdzniecības sistēmas direktīvā (Direktīva 2009/29/EK), lai, saglabājot ES politikas 

vides aspektu integritāti, ņemot vērā starptautisko sarunu rezultātus un to, cik lielā mērā tie 

veicina vispārējus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus, varētu veikt attiecīgus 

pasākumus saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem; Vērienīgs starptautisks 

nolīgums ir vislabākais veids, kā risināt šo jautājumu;

10. AICINA dalībvalstis pastiprināt diskusijas par šādiem jautājumiem:

– kā visefektīvāk izmantot rentablus ekonomikas instrumentus, lai labāk atspoguļotu 

patiesās ar vidi saistītās izmaksas un ieguvumus un noteiktu prognozējamu cenu oglekļa 

dioksīda emisijām, 

– kā dalībvalstīm vislabāk ekonomiski efektīvi izpildīt pienākumu samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, īpaši nozarēs, uz kurām neattiecas ES emisiju kvotu 

tirdzniecības direktīva 2.

  
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru 

nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 275, 25.10.2003., 
32./46. lpp.).
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ŅEMOT VĒRĀ ŠOS APSVĒRUMUS, PADOME

11. UZSVER, ka, pastāvot paredzamiem un pārskatāmiem pamatnosacījumiem, sekmīga pāreja 

uz ekoloģiski efektīvu ekonomiku rada jaunas iespējas uzņēmējdarbībai, veicina 

konkurētspēju un stimulē nodarbinātību; tomēr ATZĪST, ka dalībvalstis ir atšķirīgā sākuma 

stāvoklī;

12. UZSVER, cik nozīmīgi ir stimulēt videi draudzīgu publiskā iepirkuma politiku kā līdzekli 

labākas vides un Eiropas konkurētspējas veicināšanai, īpaši attiecībā uz ekoloģiskām 

inovācijām, energoefektivitāti un tehnoloģijām; ŅEM VĒRĀ Komisijas norādes par kopīgu 

kritēriju izveidi videi labvēlīgam publiskam iepirkumam, lai uzlabotu vidi;

13. UZSVER, cik nozīmīga ir ciešāka valsts sektora sadarbība ar ražotājiem, sociālajiem 

partneriem, nevalstiskajām un patērētāju organizācijām, kā arī privātā sektora ieguldījumu un 

uzņēmējdarbībai labvēlīgu publiskā un privātā sektora partnerību stimulēšana, lai sekmētu 

pētniecības un tehnoloģiju izstrādes sasniegumu un inovāciju komerciālu izmantošanu, kā arī 

ievērojami palielinātu ieguldījumus pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē zemu oglekļa emisiju 

un citu ekoloģiski tīru tehnoloģiju jomā, īpaši attiecībā uz demonstrācijas projektiem;

14. UZSVER, ka ir vajadzīga turpmāka attīstība un sadarbība standartizācijas un darbības 

specifikāciju jomā gan pastāvošām, gan jaunām vides tehnoloģijām, lai sekmētu to ieviešanu 

tirgū, ka arī publiski pieejamā katras nozares uzņēmumu veidoto standartu inovācijas 

potenciāla jomā;

15. AICINA Komisiju un dalībvalstis turpināt diskusijas par nepieciešamību pēc jaunas 

infrastruktūras ilgtspējīgas un efektīvākas energoapgādes nodrošināšanai, piemēram, viediem 

enerģētikas tīkliem, viediem patēriņa skaitītājiem, kā arī pēc infrastruktūras elektriskiem 

transportlīdzekļiem un infrastruktūras alternatīvas degvielas uzpildei;
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16. AICINA dalībvalstis izskatīt darba maiņas potenciālo ietekmi, lai vajadzības gadījumā 

palīdzētu darbiniekiem un uzņēmumiem pielāgoties jaunām prasībām, pastiprināt darbu 

praktisko mācību un izglītības jomā, kā arī sekmēt videi labvēlīgās darbavietās nepieciešamo 

prasmju apguvi, tādējādi paaugstinot cilvēku iesaisti darba tirgū gan pastāvošās, gan jaunās 

ražošanas un pakalpojumu nozarēs;

17. AICINA Komisiju un dalībvalstis sekmēt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus, kuru 

pamatā būtu pienācīga patērētāju uzvedības un sociālās ietekmes izpratne 3, izstrādājot 

instrumentus ekoloģiski efektīvu preču un pakalpojumu pieprasījuma palielināšanai; ŅEM 

VĒRĀ uzņēmumu sociālās atbildības nozīmi šai sakarā;

18. ŅEM VĒRĀ, cik svarīgi ir noteikt, kādiem pasākumiem ir ievērojamas vidi postošas sekas, 

un veikt pienācīgas pārmaiņas, lai apturētu vai samazinātu šīs sekas. AICINA Komisiju un 

dalībvalstis arī turpmāk, ievērojot noteikumus par valsts atbalstu, stimulēt energoefektivitātes 

pasākumus ražošanā, atbilstoši ieguldījumu mērķiem veicināt pasākumus ārējo izmaksu 

internalizēšanai ražošanā un transporta nozarē, kā arī, ņemot vērā katras dalībvalsts 

specifiskos apstākļus, sekmēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību un 

izmantošanu vides tehnoloģiju un pakalpojumu atbalstam; 

19. AICINA Komisiju turpināt pilnveidot pastāvošos statistikas datus par videi labvēlīgām 

uzņēmējdarbības nozarēm, īpaši attiecībā uz to izaugsmi, nodarbinātību un finansējuma 

pieejamību, kā arī ņemt vērā jaunākos sasniegumus tehnoloģiju, preču un pakalpojumu 

attīstībā; 

  
3 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai par ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas 
rūpniecības politikas rīcības plānu (dok. 12026/08, 2008. gada 24. jūlijs).
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Nodrošināt izejmateriālu ilgtspējīgu pieejamību

20. ATBALSTA Komisijas izejvielu iniciatīvas 4 trīs pīlārus; nodrošinot ilgtspējīgu izejvielu 

pārvaldību un piekļuvi izejvielām ārpus ES, nodrošinot pareizus pamatnosacījumus pieejai 

izejvielām ES teritorijā un veicinot efektīvāku un ilgtspējīgāku dabas resursu un izejvielu 

izmantošanu; un  AICINA Komisiju 2010. gada progresa ziņojumā uzskaitīt izejvielas, kas ir 

uzskatāmas par kritiskām, kā arī veiktos un nākotnē paredzētos pasākumus saskaņā ar šo 

ieteikumu par izejmateriāliem ieviešanas grafiku, kā aicināts 2009. gada 28. maija Padomes 

secinājumos 5;

21. ATZĪST, ka ar enerģiju nesaistītu resursu trūkums ir strukturāls un tāds arī paliks pēc 

pašreizējās ekonomikas krīzes beigām. UZSVER, ka ES ir jāapkaro tirgus izkropļojumi, kas 

grauj ilgtspējīgu un konkurētspējīgu piekļuvi svarīgākajām izejvielām, tostarp ar 

diplomātiskiem paņēmieniem izejvielu jomā; 

22. NORĀDA, ka pastāv daudzas iespējas nodrošināt ilgtspējīgāku resursu un krājumu 

izmantošanu, attīstot pētniecību un tehnoloģiju izstrādi, uzlabojot labāko praksi piegādēm no 

ES avotiem, efektīvi izmantojot un pārstrādājot resursus. AICINA Komisiju un dalībvalstis 

saskaņā ar izejvielu iniciatīvu veikt turpmākas darbības šo problēmu risināšanai;

  
4 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei − Izejvielu iniciatīva − apmierināt

pamatvajadzības izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā (dok. 16053/08, 2008. gada 
20. novembris).

5 Sal. ar Padomes secinājumiem – Integrēta pieeja konkurētspējīgai un ilgtspējīgai rūpniecības 
politikai Eiropas Savienībā (dok. 10527/09, 2009. gada 2. jūnijs).
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Labāko pamatnosacījumu radīšana izaugsmei un nodarbinātībai

Iekšējais tirgus un ārējais aspekts

23. UZSVER, ka ES ir jāturpina stiprināt un padziļināt tās iekšējo tirgu, lai risinātu jaunus 

uzdevumus. AR GANDARĪJUMU ŅEM VĒRĀ Komisijas nodomu veikt plaša mēroga 

iekšējā tirgus analīzi, kā arī spēkā esošo tiesību aktu izvērtējumu; šai sakarībā UZSVER 

vajadzību pēc efektīvas koordinācijas un AICINA nākamo Komisijas sastāvu iesniegt jaunu 

iekšējā tirgus tiesību aktu kopumu, vajadzības gadījumā – ar priekšlikumiem veikt konkrētas 

rīcības un jaunas iniciatīvas; AICINA Komisiju ņemt vērā tīklā savienoto infrastruktūru 

vajadzības, kā arī pienācīgu uzmanību pievērst sociālajai dimensijai un vispārējas nozīmes 

pakalpojumiem, vienlaikus nodrošinot labumu MVU; 

24. ATGĀDINA, ka, lai turpinātu uzlabot iekšējā tirgus darbību, ir vajadzīgi praktiski pasākumi, 

īpaši – praktiska informācija, administratīvā sadarbība un tiesību īstenošana, tostarp problēmu 

risināšana; UZSVER, ka pakalpojumu nozare ir būtiska vērtība saistībā ar turpmāku izaugsmi 

un nodarbinātību, ka Pakalpojumu direktīva ir svarīgs solis ceļā uz to, lai veicinātu 

pakalpojumu brīvu apriti, un ka vajadzības gadījumā būtu jāizskata papildu pasākumi, lai vēl 

uzlabotu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu; ATGĀDINA, cik būtisks ir Pakalpojumu 

direktīvas savstarpējā izvērtējuma process; MUDINA Komisiju turpināt centienus pielāgot 

spēkā esošos Kopienas saskaņošanas tiesību aktus jaunajam tiesiskajam regulējumam un 

AICINA uz tirgus uzraudzību lūkoties plašāk; PAUŽ GANDARĪJUMU par Komisijas 

centieniem pārskatīt Eiropas standartizācijas sistēmu, īpaši paturot prātā valstu struktūras, kas 

darbojas labi; 

UZSVER, ka patērētāju uzticības pastiprināšanai ir nepieciešams labi funkcionējošs iekšējais 

tirgus, un APSTIPRINA, ka ir jānodrošina ieguvumi gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, 

tostarp MVU; UZSVER, cik būtiska saistībā ar izaugsmi un nodarbinātību ir zināšanu un 

novatorisma brīva aprite ("piektā brīvība"), un PAUŽ GANDARĪJUMU par Komisijas 

nodomu iesniegt visaptverošu stratēģiju attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām; 
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25. UZSVER, ka labi funkcionējošs iekšējais tirgus ir ārkārtīgi būtisks ES ārējās konkurētspējas 

veidošanai; UZSVER, ka ir jānodrošina, lai ES tirgus paliktu atvērts pasaulei un lai citi tirgi 

būtu atvērti mūsu tirdzniecībai, turpinot pieprasīt arvien atvērtākus tirgus, kam būtu jāsniedz 

abpusēji ieguvumi. Netraucēta tirdzniecības un ieguldījumu plūsma ES iekšienē un starp ES 

un tās ārējiem tirdzniecības partneriem ir ļoti būtiska ilgtermiņa produktivitātē, izaugsmē un 

labklājībā; UZSVER, cik būtiska nozīme ir atvērtiem starptautiskiem standartiem attiecībā uz 

piekļuvi tirgum; VIENOJAS, ka atjauninātajā ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā ir 

jāiekļauj skaidra ārējo attiecību programma, ko izvērtēs un pārskatīs; UZSVER vajadzību pēc 

efektīvākas koordinācijas un ziņošanas mehānismiem starp dažādām politikas jomām, 

tostarp – starp iekšējā tirgus politiku un tirdzniecības politiku;

Labāks regulējums

26. PAUŽ PĀRLIECĪBU, ka labāks regulējums arī turpmāk būs svarīgākais faktors 

uzņēmējdarbības konkurētspējas stiprināšanā – īpaši mazajiem, vidējiem un 

mikrouzņēmumiem – un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veidošanā;

27. UZSVER, ka gan visu līmeņu ES iestādēm, gan dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesos 

jāievēro labāka regulējuma principi, labāk jāizmanto pastāvošie labāka regulējuma 

instrumenti, tostarp ietekmes novērtējumi un konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, jāturpina 

samazināt administratīvais slogs un jāvienkāršo tiesību akti; AICINA dalībvalstis izveidot 

ietekmes izvērtējuma sistēmas, kas atbilst attiecīgo valstu apstākļiem;

28. UZSKATA, ka labāks regulējums ir jābalsta uz vispārēju pieeju, kas nākotnē vajadzības 

gadījumā varētu ietvert jaunus stimulus, rādītājus un mērķus, kas arī ņem vērā citus normatīvā 

sloga aspektus, ne tikai administratīvos, tādus kā atbilstības izmaksas un izpratne par 

regulatīvo prasību ietekmi; ATZĪST arī to, ka jāapsver tie regulatīvo prasību aspekti, kas 

saistīti ar transponēšanu, īstenošanu un izpildi, kā arī izmaksas, kas izriet no pārrobežu 

darbībām; tajā pašā laikā ATZĪST, ka ir svarīgi regulējuma darbu saglabāt vienkārši 

administrējamu un viegli lietojamu;
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Konkurētspēja konkurences politikā

29. AICINA KOMISIJU kopā ar valstu konkurences uzraudzības iestādēm un tiesām nodrošināt 

konkurences noteikumu efektīvu piemērošanu, kā arī pārbaudīt ES tirgu darbību un to, vai 

vajadzības gadījumā iespējams atvērt konkurencei citus tirgus;

30. UZSVER, ka valsts atbalsta shēma ir nepieciešama, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus starptautiskajā tirgū. Valsts atbalstu vajadzētu piešķirt vienīgi tajos gadījumos, kad 

tas nav pretrunā Līgumam un noteikumiem par valsts atbalstu un kad līdz minimumam ir 

samazināti konkurences kropļojumi 6. 

31. UZSVER, ka Valsts atbalsta pasākumu Kopienas pagaidu shēma, ko Komisija pieņēma 

2008. gada decembrī 7, ir īstermiņa reakcija uz pašreizējām ekonomiskajām grūtībām un tiks 

pārtraukta;

Pasaules mēroga konkurētspēja, vairojot inovācijas un pētniecību

32. GAIDA Komisijas priekšlikumu par vērienīgu, uz uzņēmējdarbību orientētu un progresīvu 

Eiropas novatorisma plānu 8, kam būtu vajadzīgā ietekme un darbības joma, lai risinātu 

būtiskas sociālas problēmas, un jaunu Eiropas digitālo programmu, lai vairotu konkurētspēju;

33. UZSKATA, ka Eiropas novatorisma plānā būtu jāietver visas novatorisma izpausmes gan 

valsts, gan privātajā sektorā, iekļaujot novatorismu, kas nav saistīts ar tehnoloģijām, 

novatorismu, kā pamatā ir pētniecība, novatorismu pakalpojumu un dizaina jomā un 

ekonovatorismu;

  
6 Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā, kā arī Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides 

aizsardzībai un Kopienas nostādnēs par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai ir 
paredzēti jauni atbalsta pasākumi īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

7 Komisijas paziņojums — Valsts atbalsta pasākumu Kopienas pagaidu shēma, lai veicinātu 
piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos (2009/C 16/01) 
(grozīts ar 2009. gada 25. februāra Komisijas paziņojumu). Shēmas konsolidēto redakciju 
publicēja 2009. gada 7. aprīlī (OV C 83, 7.4.2009)).

8 Komisija paziņojumā "Kopienas inovāciju politikas pārskatīšana mainīgajā 
pasaulē"(dok. COM 2009 442 galīgā redakcija) paziņoja, ka tā nāks klajā ar Eiropas Inovāciju 
aktu.
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34. UZSVER to, cik būtiska ir labāka piekļuve finansējumam, vienkāršākai pārvaldībai, cik 

būtiski ir uzlabot MVU novatorisma spējas un uz pieprasījumu balstītus pasākumus, 

piemēram, publisko iepirkumu, iepirkumu pirmskomercializācijas posmā un standartizāciju;

35. UZSVER, ka ir būtiski ieviest Kopienas patentu un Eiropas un Kopienas patentu tiesu un 

turpināt uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un īstenošanu, un iekļaut attiecīgu 

atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldībai MVU, lai stiprinātu Eiropas uzņēmumu 

konkurētspēju;

36. UZSVER vajadzību palielināt novatorisma un pētniecības politikas efektivitāti, vairāk 

koordinējot, efektīvāk sasaistot un racionalizējot dažādu novatorisma atbalsta instrumentu 

pārvaldību, uzsver to, cik būtiski ir saistīt pētniecības un novatorisma politiku un paātrināt 

maksājuma procedūras, kam būtu jāmudina MVU vairāk piedalīties Konkurētspējas un 

inovāciju pamatprogrammā 9, Septītajā pētniecības pamatprogrammā 10 un struktūrfondos, 

līdztekus atceroties arī par vajadzību panākt labāku koordināciju Kopienas, dalībvalstu un 

reģionu līmenī; 

37. IZCEĻ investīciju nozīmi novatoriskās nozarēs un uzņēmumos, tostarp sekmējot MVU 

novatorisma potenciālu; ATZĪST kopu un novatorisma tīklu potenciālu, lai stimulētu 

uzņēmumu izaugsmi; AICINA Komisiju un dalībvalstis uzlabot, racionalizēt un vienkāršot 

atbalstu novatorismam, tostarp novatorismam, kas nav saistīts ar tehnoloģijām, jo īpaši –

MVU;

  
9 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1639/2006/EK (2006. gada 24. oktobris), ar ko 

izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads) (OV L 310, 
9.11.2006., 15. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1982/2006/EK (2006. gada 18. decembris) par 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).
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38. UZSKATA, ka, lai gan finanšu instrumentiem un Kopienas programmu atbalstītām publiskā 

un privātā sektora partnerībām ir būtiska nozīme, ir svarīgi nodrošināt, ka vispārējās 

ekonomiskās sistēmas nosacījumi sniedz atbilstīgu piekļuvi novatorisma finansējumam un 

riska kapitālam, jo īpaši uzņēmējdarbības riska kapitālam;

39. ATZĪST svarīgu pamattehnoloģiju nozīmīgumu konkurētspējai 11 un vajadzību stiprināt 

rūpnieciskās un novatorisma spējas, tostarp kopīgi plānojot 12 galvenos demonstrāciju 

projektus, vairojot tehnoloģiju nodošanu, jo īpaši MVU, uzlabojot standartizāciju, nodrošinot 

piekļuvi atbilstīgai augstākajai izglītībai un apmācībai un uzlabojot pamatnosacījumus, lai šīs 

tehnoloģijas izmantotu sociālo problēmu risināšanā; 

40. ATZĪST ieguldījumu, ko devusi pirmtirgus iniciatīva, atvieglojot jaunu tirgu izveidi, un 

AICINA Komisiju 2011. gadā izvērtēt pirmtirgus direktīvu un uz tā pamata apsvērt vajadzību 

vēl vairāk to paplašināt; 

41. Ieguldījumu veicināšana izcilā pētniecībā un zināšanās un uz zināšanām balstīta novatorisma 

veicināšana ir būtiski elementi jaunajā Eiropas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā, kurā 

pētniecība un novatorisms labāk reaģē uz sociālām problēmām. Šai sakarā ir jāīsteno Eiropas 

Pētniecības telpas redzējums, tostarp efektīva pārvaldība, kā arī Eiropas novatorisma plāna 

mērķis. Sistemātisku un nepārtrauktu saikņu izveide starp augstākās izglītības, pētniecības un 

novatorisma jomu (zināšanu trīsstūris) ir ļoti būtiska, lai uzlabotu izglītībā veikto ieguldījumu 

ietekmi, un tās ir jāiekļauj turpmākajās programmu pārvaldības un īstenošanas struktūrās 13; 

  
11 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai – "Gatavojoties nākotnei: kopējas stratēģijas izstrādāšana 
svarīgām pamattehnoloģijām ES" (dok. 13000/09, 2009. gada 7. oktobris).

12 Padomes secinājumi par kopīgu plānošanu Eiropas pētniecības jomā, risinot sabiedrības 
svarīgākās problēmas (dok. 16775/08, 2008. gada 3. decembris).

13 Projekts Padomes secinājumiem "Pamatnostādnes Eiropas Pētniecības un uz pētniecību 
balstīta novatorisma prioritātēm ES stratēģijā pēc 2010. gada"; Projekts Padomes rezolūcijai 
par Eiropas Pētniecības telpas uzlabotu pārvaldību; Projekts Padomes secinājumiem par 
turpmāku IKT pētniecību, novatorismu un infrastruktūrām.
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42. ATBALSTA Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) darbu, stimulējot izcilu 

novatorismu saistībā ar zināšanu trīsstūri un veicinot piemērus un labāko praksi, ar ko piedāvā 

jaunus ekonomikas un zināšanu pārvaldības modeļus, ko izmanto pirmās zināšanu un 

inovāciju kopienas; 

MVU Eiropas ekonomikas centrā

43. Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta īstenošana gan Eiropas Savienības, gan valstu līmenī ir 

galvenā prioritāte. Ir jāizpilda pasākumi, kas iekļauti Mazās uzņēmējdarbības akta rīcības 

plānā izklāstītajās trijās prioritātēs (t.i., uzlabot piekļuvi finansējumam, izveidot normatīvo 

vidi, ar kuru atbalstītu MVU vajadzības, un vairot piekļuvi tirgum) 14. Lai atbalstītu izaugsmi 

un konkurētspēju, ilgtermiņa perspektīva ir būtiska MVU politikai; 

44. UZSKATA, ka, lai paātrinātu ekonomikas atveseļošanu, būtu jāturpina piešķirt prioritāti 

novēlotu maksājumu samazināšanai un nodrošināt MVU pienācīgu piekļuvi finansējumam, jo 

tā ir MVU problēma lielākajā daļā dalībvalstu; 

45. MUDINA Komisiju, Eiropas Investīciju banku, Eiropas Investīciju fondu un dalībvalstis 

atbalstīt un uzlabot esošos finanšu instrumentus, ar kuriem efektīvi atbalsta MVU izaugsmi un 

novatorismu, jo īpaši saistībā ar pāreju uz ekoloģiski efektīvu ekonomiku; 

46. UZSVER to, cik būtiski ir visu līmeņu politikas izstrādē iekļaut principu "vispirms domāt par 

mazākajiem", MVU testu izmantojot ietekmes novērtējumos, lai MVU uzlabotu un 

vienkāršotu normatīvo vidi un samazinātu uzņēmējdarbības sākšanas izmaksas;

  
14 Padomes rīcības plāns par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu – "Nodomu pārvēršana 

rīcībā" (DS 1069/08, 2008. gada 7. novembris).
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47. IZCEĻ to, ka MVU vajadzētu saņemt lielākus ieguvumus no iekšējā tirgus, lai tie varētu augt 

un darboties visā ES tāpat kā savas valsts tirgos; piemēram, nodrošinot piekļuvi publiskajam 

iepirkumam un veicot standartizāciju, likvidējot nevajadzīgus šķēršļus MVU dalībai 

publiskajos līgumos; MVU vajadzētu arī mudināt un atbalstīt attiecībā uz to piekļuvi trešo 

valstu tirgiem;

48. ATZĪST, ka uzņēmējdarbības potenciāla atbrīvošana ir būtisks nosacījums darbavietu 

radīšanai un ilgtermiņa izaugsmei;

49. UZSVER, ka sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana ir ļoti būtisks faktors spēcīgas un 

ilgtspējīgas tautsaimniecības veidošanā. Tāpēc ir ļoti svarīgi ar komercdarbību saistītās 

politikas jomās iekļaut uzņēmējdarbības aspektu – cita starpā arī tāpēc, lai pievērstu uzmanību 

nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju grupu, īpaši sieviešu, vajadzībām;

50. MUDINA Komisiju un dalībvalstis popularizēt uzņēmējdarbību kā profesionālās darbības 

veidu visiem iedzīvotājiem, jo demogrāfiskā situācija nodrošina iespējas jauniem 

uzņēmumiem un visu vecumu uzņēmējiem tādās augošās nozarēs kā, piemēram, pakalpojumi, 

kā arī iespējas uzņēmumu pārņemšanai daudzās nozarēs. ATZĪST, ka dalībvalstīm būtu 

jāsekmē radošo spēju un uzņēmējdarbības kā pamatkompetenču apguve visās izglītības 

pakāpēs un mūžizglītības stratēģijās, atzīstot to nozīmi;

51. ATZĪST, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jārada tādi pamatnosacījumi, kas sekmē 

pāreju uz ekoloģiski efektīvu ekonomiku;

52. UZSVER nepieciešamību ES veidot tādu vidi, kurā godīgiem uzņēmējiem, kas ir cietuši 

neveiksmi un veido jaunu uzņēmumu, tiek dota jauna iespēja, iepriekšējās neveiksmes dēļ 

neradot viņiem neizdevīgākus nosacījumus.

________________


