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1.

Tā kā prezidentvalsts Nīderlande pētniecībai un inovācijai labvēlīgu regulējumu uzskata par
vienu no savām prioritātēm pētniecības un inovācijas jomā, tā ir ierosinājusi projektu
Padomes secinājumiem par šo jautājumu. Secinājumu projektu apsprieda Pētniecības
jautājumu darba grupa 2016. gada 11. un 21. marta un18. aprīļa sanāksmēs, kā arī Pētniecības
jautājumu darba grupa un Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupa to kopīgi
apsprieda 4. maija sanāksmē.

2.

Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2016. gada 11. maija sanāksmē izskatīja šo secinājumu projektu,
atrisināja vēl neatrisinātos jautājumus un vienojās secinājumu projektu nosūtīt Padomei
(Konkurētspēja) pieņemšanai 2016. gada 26. un 27. maijā.

3.

Tādēļ Padome (Konkurētspēja) tiek aicināta 2016. gada 26. un 27. maija sanāksmē pieņemt
secinājumus, kas izklāstīti pievienotajā dokumentā.
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PIELIKUMS
PROJEKTS – PADOMES SECINĀJUMI
PAR PĒTNIECĪBAI UN INOVĀCIJAI LABVĒLĪGU REGULĒJUMU

Eiropas Savienības Padome,
Pētniecībai un inovācijai labvēlīgas vides izveide
1.

ATKĀRTOTI UZSVER, cik svarīgi ir piesaistīt ieguldījumus un radīt maksimālu ietekmi uz
darbvietām un izaugsmi, kā arī risināt sabiedrības problēmas; ATZĪST, ka, lai Eiropa spētu
piesaistīt un mobilizēt privātos ieguldījumus, ir vajadzīgs stabils tiesiskais regulējums, kas
veicina pētniecību un inovāciju;

2.

ŅEM VĒRĀ Komisijas dienestu darba dokumentā ''Labāks regulējums uz inovāciju
orientētiem ieguldījumiem ES līmenī'' minētos konstatējumus un PIEKRĪT, ka nevajadzīgi
juridiskie šķēršļi, neatbalstoši, neskaidri vai neparedzami reglamentējošie noteikumi, trūkumi
īstenošanā un regulatīvās nepilnības cita starpā ir problēmas, kas kavē pētniecību un inovāciju
Eiropas Savienībā;

3.

UZSVER, ka ir nepieciešama efektīva pētniecības un inovācijas politika, labāks regulējums
un reglamentējošie noteikumi, – tostarp efektīva intelektuālā īpašuma tiesību sistēma –, kas ir
nākotnes vajadzībām atbilstoši, orientētāki uz mērķiem un tehnoloģiski neitrāli, kas veicina
pētniecību un inovāciju un nerada nevajadzīgu slogu inovatīviem uzņēmumiem, tostarp
MVU, un citiem pētniecības un inovācijas jomas dalībniekiem;

4.

UZSVER – apsverot, izstrādājot vai atjauninot ES politiku vai regulatīvos pasākumus, būtu
jāpiemēro "inovācijas princips", kurš nozīmē to, ka tiek ņemta vērā ietekme uz pētniecību un
inovāciju; un AICINA Komisiju kopā ar dalībvalstīm sīkāk paredzēt tā izmantošanu un
novērtēt tā potenciālo ietekmi 1;

1

Padome atgādina par piesardzības principu.
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5.

AICINA Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm saistībā ar ''Labāka regulējuma programmu'' un
Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) platformas izmantošanu i) paredzēt
tālredzīgu regulatīvo pieeju, sākot katrā atsevišķā gadījumā ar uzņēmējdarbības iespējām
nodrošināt ES reglamentējošos noteikumus, ar ko vairāk veicina pētniecību un inovāciju, ii)
izmantot visas iespējas, ko sniedz spēkā esošie tiesību akti, lai veicinātu ieguldījumus
pētniecībā un inovācijā, un iii) reizi divos gados pārskatīt un publicēt sarakstu ar
noteikumiem, kas rada problēmas. Turklāt dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja pārskatīt savus
valsts regulējumus un ES tiesību aktu īstenošanu, lai veicinātu ieguldījumus pētniecībā un
inovācijā;

6.

AICINA Komisiju izpētīt iespējas, kā saskaņot un panākt lielāku konsekvenci starp
pamatprogrammas ''Apvārsnis 2020'' un Eiropas strukturālo un investīciju fondu noteikumiem
attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā, ievērojot to attiecīgos uzdevumus, un
attiecīgā gadījumā saskaņot ar valsts atbalsta noteikumiem, lai tie atbalstītu pētniecību,
attīstību un inovāciju, kā arī ņemot vērā pētniecības un inovācijas globālās konkurētspējas
kontekstu;

7.

AICINA Komisiju un dalībvalstis, ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, digitālās iespējas,
kuru ir arvien vairāk, un jaunus uzņēmējdarbības modeļus, izpētīt, cik plašas ir
eksperimentēšanas iespējas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, lai paātrinātu inovatīvu
risinājumu izplatību, piemēram, izmēģinājuma līnijas un demonstrējumu projektus. Turklāt
aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt uz pieprasījuma orientētu inovācijas politiku, tostarp
publisko iepirkumu pirmskomercializācijas posmā un inovācijas publisko iepirkumu;
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8.

AICINA Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt un īstenot jaunus neleģislatīvus
instrumentus ES līmenī; turpināt izstrādāt un īstenot izmēģinājuma projektu paredzētajam
instrumentam ''Inovāciju darījumi'' 2, un līdz 2018. gada vidum pārbaudīt un novērtēt minētā
izmēģinājuma projekta rezultātus; kopā ar ieinteresētajām personām un valstu/reģionālajām
iestādēm būt aktīvam partnerim, risinot pašreizējās regulējuma nepilnības ES līmenī, kuras
kavē pētniecību un inovāciju, lai nodrošinātu juridisko skaidrību, sekmētu ieguldījumus
pētniecībā un inovācijā un veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādi un ieviešanu, un AICINA
Komisiju izpētīt, kā galvenie ES tirdzniecības partneri un konkurenti pasaulē likvidē šķēršļus
inovācijai;

9.

UZSKATA, ka būtu jādara vairāk, lai stimulētu Eiropas ekonomiku, veicinātu pētniecību un
inovāciju un palielinātu Eiropas pievilcību jaunuzņēmumu dibinātāju piesaistīšanai; AICINA
Komisiju sadarbībā ar ieinteresētajām dalībvalstīm izpētīt, vai un, ja jā, tad kā Eiropas
jaunuzņēmumu vīzu sistēma sniegtu pievienoto vērtību ES līmenī, varētu veicināt
jaunuzņēmumu pārrobežu darbības izvēršanu un ES pievilcību inovatoriem, vienlaikus
ievērojot valstu kompetenci un iekļaujot nepieciešamos drošības pasākumus.

2

Aprakstīts Komisijas dienestu darba dokumentā ''Labāks regulējums uz inovāciju orientētiem
ieguldījumiem ES līmenī'', 15.12.2015.
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