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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. PRIEKŠLIKUMU SATURS

Priekšlikumi piecām īpašajām programmām tiek iesniegti pēc Komisijas izvirzītā 
priekšlikuma Septītajai pamaprogrammai (no 2007.–2013. gadam), kuru pieņēma 2005. gada 
6. aprīlī1. Izklāstot četras svarīgākās īpašās programmas: „Sadarbība”, „Idejas”, „Cilvēki” un 
„Iespējas”, tiek iezīmēta struktūra, jo katra no šīm programmām atbilst Eiropas pētniecības 
politikas galvenajiem mērķiem. Nākotnē gaidāma vēl viena īpašā programma par Kopīgā 
pētniecības centra tiešajiem pasākumiem. Komisija plāno iesniegt savus priekšlikumus par 
„Līdzdalības un pētījumu rezultātu zplatīšanas noteikumiem”, ko piemēros Septītajai 
pamatprogrammai.
Politikas konteksts un mērķi atbilst paziņojumam „Uz zinātnes atziņām balstītas Eiropas 
Pētniecības telpas veidošana izaugsmei”2. Lai šos mērķus īstenotu un īpašās programmas 
ieviestu pilnīgi, divkārt jāpalielina Komisijas ierosinātais budžets.

Pētniecība, tehnoloģijas, izglītība un jauninājumi ir būtisks veids, kā ilgtermiņā ilgtspējīgi 
iespējams radīt jaunas darba vietas. Tāpat šie faktori ir neaizstājami ekonomikas izaugsmei, 
konkurētspējai, veselības aprūpei, dzīves kvalitātei un videi. Pētniecības pamatprogramma 
līdz ar Komisijas programmām izglītības un jauninājumu jomā rada virzību uz zināšanām 
balstītu ekonomiku un sabiedrību. Līdz ar citiem valsts un privātā sektora centieniem Septītās 
pamatprogrammas īpašās programmas ir veidotas nolūkā mazināt Eiropas pētniecības līmeņa, 
kvalitātes un ietekmes lielākos trūkumus. Zināšanu izplatīšana un nodošana ir Eiropas 
pētniecības darbības galvenā pievienotā vērtība, un jāveic pasākumi iegūto rezultātu 
izmantošanas paplašināšanā ražošanā, politiku izstrādāšanā un sabiedrībā.
Eiropai jāpalielina ieguldījums pētniecībā, un ir jābūt jaunam uzsvaram uz to, ja Eiropas 
Savienība tiešām vēlas tuvoties mērķim līdz 2010. gadam investēt 3% tās IKP pētniecībā. 
Septītā pamatprogramma veicinās šā mērķa sasniegšanu, gan pateicoties tiešajam 
finansējumam, gan arī piesaistot papildu privātās un valsts investīcijas pētniecībā.
Eiropai vajadzīgi vairāk pētnieki, lai palielinātu un uzlabotu tās pētniecības darbu. Līdz ar 
citiem pasākumiem, kā piemēram, Eiropas Harta par pētniekiem un valstu politikas pasākumi, 
Septītā pamatprogramma ir veidota, lai cilvēkus mudinātu uzsākt unturpināt karjeru 
pētniecībā un atkal pievērst Eiropai vadošos talantus pētniecības nozarē.
Finansiālais atbalsts Eiropas līmenī piedāvā iespējas palielināt pētniecības izcilību un 
efektivitāti, ko nevar sasniegt valsts līmenī vien. Īpašās programmas Septītās 
pamatprogrammas ietvaros rāda, ka turpinās Eiropas pētniecības zonas konsolidēšana, 
sasniedzot kritisko masu, izveidojot struktūras jaunajās pētniecības jomās un izmantojot 
jaunus līdzekļus, arī turpinot atbalstīt brīvu ideju, zināšanu un pētnieku apriti.

Īpašo programmu īstenošanas gaitā potenciāls Eiropas līmeņa rīcībai stiprināt izcilību 
pētniecībā tiks maksimāli izmantots, jo īpaši rīkojot ES mēroga konkursus, kurus plānots 
balstīt ar rūpīgu un neatkarīgu priekšlikumu izvērtēšanu. Tas nozīmē, ka tiks konkretizēti un 
atbalstīti jau esošie izcilības piemēri, vienalga, kur Eiropas Savienībā tie būtu, kā arī tiks 
radītas iespējas tālākai izcilībai pētniecībā.

  
1 KOM(2005) 119.
2 KOM(2005) 118.
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Īpašo programmu ietekmi stiprinās papildināmība ar citām Kopienas politikām un 
programmām, jo īpaši ar struktūrfondiem, izglītības programmām, Konkurētspējas un 
jauninājumu programmu.

2. IEPRIEKŠĒJA APSPRIEŠANĀS

Īpašās programmas priekšlikumu sagatavošanā ņemti vērā ES iestāžu, jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Padomes, izteiktie viedokļi, kā arī citu ieinteresēto aprindu, tai skaitā, 
pētnieku un pētniecības rezultātu lietotāju uzskati. Tajā ietilpst pastāvīgas diskusijas un 
ieguldījumi attiecībā uz priekšlikumu Septītās pamatprogrammas lēmumiem, plašās 
apspriedes un ieguldījums, kas apkopots priekšlikuma sagatavošanas gaitā un tālāks darbs, 
nosakot nākotnes prioritātes pētniecībā, piemēram, Eiropas tehnoloģiju platformas veiktais.
Īpašās programmas priekšlikums balstās arī uz padziļinātu ietekmes novērtējumu, kas 
izstrādāts Septītās pamatprogrammas priekšlikumam3, ar kuru pierāda ievērojamu un īpašu 
pievienoto vērtību katrai ierosinātajai īpašajai programmai. Turklāt priekšlikumā ņemts vērā 
pamatprogrammas piecu gadu novērtējums4.

3. TIESISKIE ASPEKTI

Īpašās programmas priekšlikums balstīts uz Līguma XVIII sadaļas 163. līdz 173. pantu, jo 
īpaši uz 166. panta 3. punktu par pamatprogrammas īstenošanu ar īpašajām programmām.

4. BUDŽETA ĪSTENOŠANA

Katram ierosinātajam lēmumam pievienotajā „Tiesību akta finanšu pārskatā” izklāstīta 
ietekme uz budžetu, kā arī cilvēkresursiem un administratīvajiem resursiem.
Komisija paredzējusi izveidot izpildaģentūru, kurai tiks uzticēti konkrēti uzdevumi, kas 
nepieciešami programmu „Sadarbība”, „Cilvēki” un „Iespējas” īstenošanai. Šī pieeja tiks 
izmantota arī programmas „Idejas” īstenošanai (sk. 7.2. iedaļu turpmāk).

5. SASKAŅOTA UN ELASTĪGA ĪSTENOŠANA

5.1. Pielāgošanās jaunām vajadzībām un iespējām
Būtiski, lai jaunu programmu īstenošana būtu pietiekami elastīga, tādējādi ļaujot noturēties 
zinātniskās un tehnoloģiskās attīstības priekšgalā un reaģēt uz aizvien jaunām zinātniskām, 
rūpniecības, politikas vai sabiedrības vajadzībām. Šajā ziņā liela nozīme būs darbībām, kurās 
pētnieki paši var noteikt tēmas. Attiecībā uz citām darbībām to varēs sasniegt pirmkārt ar 
darba programmām, ko plānots atjaunināt ik gadu. To paveiks ar dalībvalstu pārstāvju 
komiteju palīdzību, kur plānots, ka komitejas koncentrējas tikai uz darba programmām. Ja būs 
jaunas prioritātes, kas prasīs tūlītēju reakciju, jo īpaši, saistībā ar neparedzētām politikas 
vajadzībām, pārskatīšanu varēs veikt ātrāk.

Šāda daudzgadēja programmas plānošana izmantos priekšrocības, kas rodas no daudzējādiem 
ieguldījumiem, kas gādā, lai atbalstītās aktivitātes saglabātu tiešu atbilstību pieaugošajām 
nozares pētniecības vajadzībām un ES politikām. Tiks meklēti padomdevēji no ārienes, 
ieskaitot katrai tēmai īpašajā programmā „Sadarbība”, kas efektīvi aptvertu daudzas 
disciplīnas un radītu līdzsvaru starp akadēmiskiem un rūpniecības uzskatiem.

  
3 SEK(2005) 430.
4 KOM(2005) 387.
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Attiecībā uz programmu „Idejas” izmantos pilnīgi jaunu pieeju, kuras ietvaros ikgadējās darba 
programmas sagatavošana tiks uzticēta neatkarīgai zinātniskajai padomei, autonomas Eiropas 
Pētniecības padomes izveides ietvaros (skatīt 7. sadaļas 2. daļu tālāk).

Eiropas Tehnoloģiju Platformas, kas izveidotas dažādās nozarēs un kurām būtu jāīsteno
spēcīga un dinamiska loma, lai nodrošinātu atbilstību ražošanas vajadzībām, jo īpaši veicinās 
papildu ārējus ieguldījumus, sevišķi attiecībā uz Sadarbības programmu. Pētniecības 
prioritātes platformu definētajās Stratēģiskajās pētījumu programmās ir labi atspoguļotas 
īpašo programmu priekšlikumos un sniegs svarīgu ieguldījumu daudzgadīgā programmu 
plānošanā.

Citi forumi un grupas Komisijai varētu nodrošināt savlaicīgas konsultācijas par jaunām 
prioritātēm konkrētajās jomās, piemēram, Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģijas 
komisija (ESFRI) un platformas, kas izveidotas, lai apspriestu stratēģiskās pētījumu 
programmas sociālās vai vides politikas jomās.

Nozīmīga jauna iespēja, ko nodrošinās pamatprogramma, ir novatorisks finansēšanas 
mehānisms, Riska dalīšanas finanšu mehānisms, kas vērsts uz privātā sektora izdevumu 
palielināšanu PTA jomā, uzlabojot piekļuvi Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumiem 
Eiropas liela apjoma darbībām, kam nepieciešams apvienot līdzekļus no dažādiem 
finansējuma avotiem, tai skaitā aizdevumiem. Šīs lielās Eiropas darbības ir „Kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas” un liela mēroga sadarbības projekti, kurus tieši finansē 
Pamatprogrammā Sadarbības programmas ietvaros, un jauni pētniecības infrastruktūras 
projekti programmā „Iespējas”. Saskaņā ar atbilstības kritērijiem var tikt apsvērti arī citi lieli 
Eiropas sadarbības projekti, piemēram, EUREKA projekti. Paredzamais ieguldījums no 
īpašajām programmām EIB nozīmīgi uzlabos piekļuvi parādu finansēšanai un līdz ar to –
ievērojami veicinās privāto ieguldījumu piesaisti PTA.

5.2. Transversālas tēmas
Septītās pamatprogrammas īstenošanā Komisija nodrošinās vispārēju saskaņotību, ņemot vērā 
programmā „Idejas” garantēto Eiropas pētniecības padomes autonomiju un neatkarību.

Darba programmas visās citās īpašajās programmās saskaņotā kārtībā tiks pārskatītas, lai 
pilnīgi varētu iekļaut transversālas tēmas. Dalībvalstu pārstāvju komitejām arī ir svarīgs 
pienākums palīdzēt Komisijai efektīvi saskaņot un koordinēt īstenošanas darbu starp īpašajām 
programmām un to ietvaros. Tas nozīmē nopietnu koordinēšanu dalībvalstīs un atšķirīgu 
komiteju pārstāvju starpā.
Gadījumos, kad atbalstāmie pasākumi būs cieši saistīti ar dažādām daļām īpašajās 
programmās „Sadarbība”, „Cilvēki” un „Iespējas”, tiks izmantoti kopēji uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, ņemot vērā Sestās pamatprogrammas gaitā gūto pieredzi. Tas būs jo īpaši 
svarīgi attiecībā uz pētniecības tēmām, kas ir saistītas ar programmu „Sadarbība”, un šādi 
uzaicinājumi tiks skaidri definēti darba programmā.

Šādi jautājumi ietilpst gan programmā „Sadarbība”, gan „Cilvēki”, gan „Iespējas”, tie ir īpaši 
nozīmīgi, un to saskaņotai risināšanai ir paredzēti īpaši mehānismi:

• Starptautiskā sadarbība: visas īpašās programmas ir atvērtas starptautiskai sadarbībai un 
tajās ir īpaši paredzēti pasākumi šajā ziņā. Pamatprogrammā tiks izmantota stratēģiska 
pieeja, lai veicinātu Eiropas pētniecības izcilību un attīstītu konkurētspēju, lai risinātu 
īpašus globālus vai reģionālus jautājumus, kur rodama savstarpēja interese un labums. Tiks 
nodrošināta saskanīga pieeja starp īpašajām programmām atbilstoši šādai stratēģijai, un 
programmai „Iespējas” šajā ziņā būs svarīgākā loma.
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• Pētniecības infrastruktūras: svarīgākā pētniecības infrastruktūra tiks īstenota programmā 
„Iespējas”, un šī programma nodrošinās saskaņotu pieeju ar atbilstošiem pētniecības 
pasākumiem citās programmās, jo īpaši programmā „Sadarbība”.

• Transversāla politikas pētniecība: Komisijas dienestos tiks radīti nosacījumi efektīvam 
koordinācijas darbam, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka pasākumi joprojām atbilst ES dažādo 
politiku attīstības vajadzībām. Šim nolūkam daudzgadu programmu plānošanā var 
izmantot dažādo ar attiecīgajām politikām saistīto Komisijas dienestu lietotāju grupas, un 
tādēļ tiks radīta iekšēja struktūra, lai nodrošinātu jūras zinātnes un tehnoloģiju 
koordinēšanu atbilstošajās tematiskajās jomās.

• MVU līdzdalība: MVU līdzdalību īpašajās programmās optimizēs. Līdztekus MVU 
stiprināšanai, īpašie pasākumi programmā „Iespējas” ir šādi: MVU pētniecības intereses ir 
iekļautas programmā „Sadarbība”, un tēmas, kas jo īpaši varētu interesēt MVU, tiks tālāk 
formulētas darba programmās un uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. Darbības 
programmā „Cilvēki” īpaši izceļ MVU iesaisti, un MVU arī varēs piedalīties programmā 
„Idejas”. Paredzētie vienkāršošanas pasākumi un palielinātais elastīgums, izvēloties 
piemērotāko finansēšanas shēmu, jo īpaši nāks par labu MVU līdzdalībai.

• Izplatīšana un zināšanu nodošana: nepieciešamība pārņemt pētniecības rezultātus ir 
īpašajām programmām raksturīga priekšrocība, sevišķi izceļot zināšanu nodošanu starp 
valstīm, disciplīnām un no akadēmiskās sabiedrības – rūpniecībai, tai skaitā, izmantojot 
pētnieku mobilitāti. Šajā ziņā ir svarīga potenciālo lietotāju palīdzība prioritāšu noteikšanā 
(izmantojot Eiropas tehnoloģiju platformas). Papildinošās darbības Konkurētspējas un 
jauninājumu programmā arī pastiprinās pētniecības rezultātu izmantošanu, vēršoties pret 
šķēršļiem jaunradei un stiprinot jaunrades iespējas.

• Zinātne sabiedrībā: šī darbība programmā „Iespējas” arī būs nozīmīga, lai nodrošinātu, ka 
ar sabiedrību saistīti aspekti tiek atbilstoši ņemti vērā visās īpašajās programmās un ka 
padziļinās sadarbība starp zinātniekiem un plašāku sabiedrību.

6. VIENKĀRŠOŠANA UN PĀRVALDĪBAS METODES

Īstenojot Septīto pamatprogrammu, plānots ieviest svarīgus vienkāršojumus, pamatojoties uz 
Komisijas 2005. gada 6. aprīļa darba dokumentā izklāstītajām idejām un ņemot vērā minētā 
dokumenta izraisīto plašo dialogu ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām. Daudzi 
ierosinātie pasākumi iekļaujami līdzdalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumos, lai 
ievērojami mazinātu birokrātiju un vienkāršotu prasības, kas attiecas uz finansēšanas shēmām 
un ziņojumu sniegšanu.

Īpašajās programmās starp ierosinātajiem uzlabojumiem ir šādi.

• Uzlabota īstenošanas efektivitāte un saskaņotība, administratīvu uzdevumu izpildei 
izmantojot ārēju izpildaģentūru.

• Racionalizētas finansēšanas shēmas, kuru ietvaros katra īpašā programma varēs izmantot 
nepieciešamos instrumentus programmas mērķu realizēšanai.

• Precīzāks novērtēšanas kritēriju izklāsts, ko iekļaus darba programmās, ievērojot īpašās 
programmas principus.

• Skaidri izklāstītas darba programmas, tā, lai potenciālie dalībnieki būtu labi informēti par 
esošajām iespējām, kas atbilst tieši viņu vajadzībām un interesēm. Piemēram, darba 
programmas un uzaicinājumi nepieciešamības gadījumā izcels tos tematus, kas varētu īpaši 
interesēt MVU vai pavērt izdevīgu sadarbību ar trešām valstīm.
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• Vienkāršojumi citos aspektos, piemēram, projektu apstiprināšanas struktūras 
racionalizēšana, jaunas finansējuma un atbalsta shēmas, un tālāka datu bāzu un 
informācijas instrumentu lietošana, lai uzlabotu saziņu.

7. ĪPAŠO PROGRAMMU SATURS

7.1. Sadarbība
Īpašā programma „Sadarbība” ir izveidota nolūkā, lai iegūtu vadošo lomu svarīgākajās 
zinātnes un tehnoloģijas jomās, atbalstot universitāšu, uzņēmumu, pētniecības centru un valsts 
iestāžu sadarbību visā Eiropas Savienībā, kā arī citur pasaulē. Iepriekšējās pamatprogrammas 
ir pierādījušas, kāda ir šādu darbību ietekme Eiropas pētniecības pārstrukturēšanā un resursu 
apvienošanā un mobilizēšanā. Septītā pamatprogramma šādu ietekmi izvērsīs plašāk, deviņas 
tajā ierosinātās tēmas atbilst svarīgākajām zināšanu un tehnoloģijas attīstības jomām, kurās 
jāstiprina izcila pētniecība, lai risinātu Eiropas sociālās, ekonomiskās, sabiedrības veselības, 
vides aizsardzības un rūpniecības problēmas.

Programmā ir spēcīgi secīguma elementi saistībā ar iepriekšējām pamatprogrammām, un tā 
izmanto ar šāda veida Eiropas atbalstu panāktu pierādītu pievienoto vērtību. Turklāt šajā 
īpašajā programmā ir arī svarīgi jauninājumi, kas prasa īpašus apsvērumus to īstenošanai.

• Rīcība, reaģējot uz nepieciešamību pēc drosmīgām, Eiropas mēroga privātām partnerībām, 
lai paātrinātu nozīmīgāko tehnoloģiju attīstību, uzsākot Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas5. 
Ir noteikts pirmais iniciatīvu kopums ar skaidriem mērķiem un sasniedzamajiem 
rezultātiem tādās jomās kā jaunās zāles, nanoelektronika, iegultās datorsistēmas, ūdeņradis 
un kurināmā elementi, aeronautika un gaisa satiksmes vadība un Globālais monitorings par 
vidi un drošību Par tām iesniegs atsevišķus priekšlikumus (piemēram, saskaņā ar Līguma 
171. pantu). Īstenojot Septīto pamatprogrammu, var identificēt turpmākas Kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas tādās jomā kā nulles emisijas līmeņa elektroenergijas ražošana un 
atjaunojamā enerģija.

• Uzlabota pieeja valsts pētniecības programmu koordinēšanai. Tiks turpināta veiksmīgās 
ERA-NET shēmas izmantošana tēmu ietvaros. Sestajā pamatprogrammā izveidotās 
ERA-NET shēmas varēs iesniegt priekšlikumus darba turpināšanai, lai padziļinātu 
sadarbību vai paplašinātu konsorcijus, iesaistot jaunus dalībniekus, kā arī jaunu ERA-NET
tīklu izveidošana, lai risinātu jaunus tematus. Šī shēma būs pieejama arī valsts iestādēm, 
kas plāno pētniecības programmu, bet kura vēl nedarbojas. Turklāt tiks ieviesta ERA-NET 
plus shēma, lai veicinātu kopīgus uzaicinājumus transnacionāliem pētniecības projektiem, 
kas organizēti ar vairāku valstu piedalīšanos.

• Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta Eiropas un jaunattīstības valstu partnerībā klīnisko 
pētījumu jomā (EDCTP), kas ierosināta atbilstoši 169. pantam, ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm ir noteiktas vēl četras 169. panta iniciatīvas. Šādas iniciatīvas automatizētas 
dzīves vides jomā, Baltijas jūras pētniecības un metroloģijas jomā ir uzskaitītas programmā 
„Sadarbība”, un 169. panta iniciatīva, lai apkopotu valstu pētniecības rezultātus ar MVU 
saistītās programmās, ir minēta programmā „Iespējas”. Papildu iniciatīvas var identificēt 
Septītās pamatprogrammas īstenošanas laikā.

  
5 Atbilstoši Komisijas dienestu darba dokumentam Ziņojums par Eiropas tehnoloģiju platformām un 

Kopīgajām tehnoloģiju iniciatīvām: Valsts un privātās partnerības veicināšana, lai strauji palielinātu 
Eiropas rūpniecisko konkurētspēju, SEK(2005) 800, 2005. gada 10. jūnijs.
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• Mērķtiecīgāku pieeju starptautiskajai sadarbībai katras tēmas ietvaros un starp dažādām 
tēmām īstenos ar īpašiem sadarbības pasākumiem, kurus plānots noteikt darba programmās 
atbilstoši paredzētajai stratēģiskai pieejai starptautiskās sadarbības jomā, un ar politikas 
dialogiem un sadarbības tīkliem ar dažādiem partnervalstu reģioniem.

• Katras tēmas ietvaros tiks atbalstīts komponents, lai veicinātu elastīgu atbildes reakciju uz 
jaunām vajadzībām un neparedzētām politikas vajadzībām, tā īstenošana tiks pamatota 
ar pieredzi, kas gūta, realizējot Zinātniskā atbalsta politiku un Jaunas un strauji augošas 
zinātnes un tehnoloģijas shēmas, kas ieviestas ar Sesto pamatprogrammu, kā arī Nākotnes 
un jauno tehnoloģiju shēmu IKT jomā.

7.2. Idejas
Eiropai īpaši labi nesokas nedz patiesi izcilu pētniecības rezultātu ieguvē, nedz jaunu, strauji 
augošu zinātnes jomu apgūšanā. Programma „Idejas” gādā par tādu visas Eiropas mēroga 
mehānismu, ar kuru atbalstīs patiesi radošus zinātniekus, inženierus un pētniekus, kuru 
zinātkāre un zinību alkas, visticamāk, radīs neparedzamus un spožus atklājumus, kuri spēs 
mainīt cilvēku izpratni un sniegt jaunu skatījumu tehnoloģiju attīstībā, kā arī ilgstošu sociālu 
un vides problēmu risinājumā. Pamatpētījumu kvalitātes paaugstināšana ar Eiropas mēroga 
konkursiem radīs nozīmīgas sociālas un ekonomiskas priekšrocības6.
Programmā „Idejas” pārņemts jēdziens „progresīva pētniecība”, kas iezīmē jaunu 
pamatpētījumu izpratni. Esot jaunu zināšanu radīšanas priekšgalā, „progresīva pētniecība” 
būtībā ir riskants uzdevums, kas saistīts ar fundamentālu zinātnes, tehnoloģijas un 
inženierzinātņu progresu, neievērojot iedibinātās disciplinārās vai valstu robežas.
Programma ievēros „uz pētnieku vērstu” pieeju, kas pētniekiem ļauj brīvi ierosināt savus 
tematus. Plānots piešķirt stipendijas atsevišķām komandām, grupas pašas ziņā atstājot izvēli, 
kādiem pētniekiem nepieciešams apvienoties projekta veikšanai, un to, vai pētnieki ir no 
vienas vai vairākām iestādēm, atrodas vienā vai dažādās valstīs. Visos gadījumos šādu 
komandu veidošanā svarīgākais ir zinātniskā izcilība, nevis administratīvās prasības. 
Programma atšķirsies no pamatpētījumu finansēšanas valstu līmenī ar tās stratēģiskajiem 
mērķiem un Eiropas mērogu.

Eiropas Pētniecības padomes (EPP) izveide programmas „Idejas” īstenošanai uzskatāma par 
jaunu sākumu. Tiks radīti divi būtiski EPP struktūras komponenti: neatkarīga zinātniskā 
padome un īpaši šim nolūkam izveidota īstenošanas struktūra, kas darbosies saskaņā ar 
uzticības, uzticamības un caurskatāmības principiem, tādējādi jānodrošina atbilstoši finanšu 
līdzekļi un ļoti efektīvs darbs, augsta līmeņa autonomija un integritāte, vienlaikus konsekventi 
ievērojot prasības par atbildību.

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas darbosies 
kā privātpersonas neatkarīgi no politiskajām vai citām interesēm. Tās locekļus iecels 
Komisija, ievērojot objektīvu izvēles procesu.

Zinātniskās padomes pilnvaras ietvers šādus aspektus.
(1) Zinātniskā stratēģija. Izveidot vispārēju zinātnisku programmas stratēģiju zinātnisku 

iespēju un Eiropas vajadzību kontekstā. Pastāvīgi saskaņā ar zinātnisko stratēģiju, 
izstrādāt darba programmu un nepieciešamos grozījumus, tai skaitā uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus un priekšlikumu finansēšanas pamatkritērijus, kā arī vajadzības 

  
6 Progresīva pētniecība: Izaicinājums Eiropai. Augsta līmeņa ekspertu grupas ziņojums, Eiropas 

Komisija, 2005. gada maijs.
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gadījumā konkrētu tēmu un mērķa grupu definīciju (piemēram, jaunas/strauji augošas 
komandas).

(2) Pārraudzība un kvalitātes kontrole. No zinātniska skatpunkta tiks pausta nostāja 
īstenošanas un vadības jautājumos attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
attiecībā uz to novērtēšanas kritērijiem un savstarpējo novērtēšanas procesu, ieskaitot 
ekspertu izvēli un savstarpējas novērtēšanas un priekšlikumu izvērtēšanas metodes, uz 
kā pamata priekšlikumam piešķir finansējumu; tas pats attiecināms uz visiem 
jautājumiem, kas skar īpašās programmas sasniegumus, ietekmi un veiktās pētniecības 
kvalitāti. Darbību kvalitātes pārraudzība un programmas īstenošanas un sasniegumu 
novērtēšana, kā arī ieteikumi koriģējošiem vai turpmākiem pasākumiem.

(3) Saziņa un izplatīšana. Saziņa ar zinātnes aprindām un svarīgākajiem interesentiem par 
programmas darbībām un sasniegumiem, kā arī EPP apspriedēm. Regulāri ziņojumi 
Komisijai par tās darbību.

Īpaši izveidotā īstenošanas struktūra atbildēs par programmas izpildi saskaņā ar gada darba 
programmu. Jo īpaši tā īstenos vērtēšanas procedūras, speciālistu veiktas salīdzinošas 
pārskatīšanas un atlases procesu atbilstoši zinātniskās padomes noteiktiem principiem, kā arī 
nodrošinās stipendiju finansiālo un zinātnisko pārvaldību. Šajā ziņā Komisija, pirmkārt, plāno 
izveidot izpildaģentūru, kurai tā uzticēs izpildes uzdevumus. Īstenošanas struktūrā saglabāsies 
secīgas, ciešas sadarbības saites ar zinātnisko padomi par visiem programmas izpildes 
aspektiem. Nākotnē, saņemot neatkarīgu EPP struktūras un mehānismu efektivitātes 
novērtējumu, varētu izveidot alternatīvu struktūru, piemēram, saskaņā ar Līguma 171. panta 
noteikumiem.
Eiropas Komisija garantēs pilnīgu EPP autonomiju un integritāti. Tas nozīmē, ka Komisijas 
atbildība par programmas īstenošanu būs nodrošināt, ka pastāv EPP īstenošanas struktūra un 
ka EPP programmu pilda atbilstoši noteiktajiem mērķiem saskaņā ar zinātniskajām ievirzēm 
un prasībām par zinātnisku izcilību, kā noteikusi zinātniskā padome, darbojoties neatkarīgi.
Komisija atbildēs par darba programmas oficiālu pieņemšanu programmai „Idejas”. Tā šo 
pienākumu pildīs, izmantojot iepriekš aprakstīto pieeju. Parasti Komisija pieņems darba 
programmu, ievērojot zinātniskās padomes ierosinājumu. Ja Komisija darba programmu 
nespēj pieņemt tādu, kāda tā ierosināta, piemēram, tādēļ, ka ierosinājums neatbilst 
programmas mērķiem vai neatbilst Kopienas tiesību aktiem, Komisijai pamatojums būs 
jāpublisko. Šī procedūra ir izveidota, lai nodrošinātu, ka EPP darbībā pilnīgi un caurskatāmi 
tiek ievēroti autonomijas un integritātes principi.

7.3. Cilvēki
Īpašā programma „Cilvēki” veido daļu plašas un integrētas stratēģijas, kas paredzēta, lai gan 
kvalitatīvi, gan kvantitatīvi stiprinātu pētniecības un attīstības cilvēkresursus Eiropā. Ar šo 
programmu iecerēts mudināt cilvēkus uzsākt un turpināt karjeru pētniecībā, veicināt pētnieku 
palikšanu Eiropā un piesaistīt talantīgākos prātus darbam Eiropā. Vienoti instrumenti, 
pastiprināta strukturēšanas iespēja un lielāka efektivitāte nekā dalībvalstu divpusējiem 
nolīgumiem rīcībai Eiropas līmenī piešķir unikālu pievienoto vērtību.
Šīs darbības pamatojas uz Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas veiksmīgām ilgtermiņa 
darbībām, reaģējot uz pētnieku vajadzībām pēc profesionālas sagatavošanas, mobilitātes un 
karjeras veidošanas iespējām. Piedāvājot ievērojamas secīguma nodrošināšanas iespējas, 
lielāks uzsvars tiek likts uz šādiem aspektiem.

• Pastiprināta strukturēšanas iespēja, piemēram, ieviešot līdzfinansējumu reģionālām, 
valsts mēroga un starptautiskām programmām pasākumu kopumā „Mūžizglītība un 
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profesionālā izaugsme”. „Līdzfinansējuma” režīms neaizstās režīmu, kurā uz atsevišķām 
pēcdoktorantūras stipendijām piesakās un tās piešķir Eiropas līmenī, kas pašreiz ir vienīgā 
izmantotā prakse Sestās pamatprogrammas ietvaros. Tomēr atsevišķas stipendijas Eiropā 
jau ir sasniegušas savu brieduma fāzi. Tajā pašā laikā valstu piedāvātās iespējas šajā jomā 
joprojām ir fragmentāras, tieši runājot par mērķiem, novērtēšanas metodēm un darba 
apstākļiem, un joprojām ir ierobežotas attiecībā uz starptautiskām vai Eiropas mēroga 
dimensijām. Tādēļ, izmantojot atklātus uzaicinājumus piedalīties konkursā, tiek ierosināts 
līdzfinansēt izvēlētas programmas, kas atbilst pamatprogrammas mērķiem. Novērtēšanas 
un atlases kritēriji balstīsies tikai uz sasniegumiem, bez ierobežojumiem attiecībā uz 
izvēlēto dalībnieku izcelsmi, un piemērojot pieņemamus nodarbinātības un darba apstākļus 
(piem., alga, sociālā drošība, „šefība”, profesionālā attīstība).

• Nozares līdzdalība: Saglabājot Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību ievirzi, kam 
raksturīga tā dēvētā „pieeja no apakšas uz augšu”, vēl lielāks akcents tiks likts uz mācībām 
un karjeras attīstību dažādās nozarēs, jo īpaši privātajā sektorā. To plānots panākt, izceļot 
papildu prasmju un kompetenču attīstīšanu, kas ir būtiskas pētniecības labākai izpratnei 
uzņēmumos un pētniecības kvalitātei. To veicinās, stimulējot starpnozaru pieredzi, nozarei 
aktīvi līdzdarbojoties visās darbībās un radot īpaši šim nolūkam paredzētu shēmu zināšanu 
izplatīšanai ar valsts un privātā sektora, tostarp MVU, partnerības palīdzību.

• Tiks stiprināta starptautiskā dimensija. Līdz ar piešķirtajām stipendijām, kam prasīta 
obligāta atdeve un kas vērstas uz ES pētnieku ieguldījumu mūžizglītībā un karjeras 
attīstībā, tiks paplašināta starptautiskā sadarbība, iekļaujot pētniekus no trešām valstīm. 
Turklāt tiek ieviestas jaunas dimensijas sadarbībai ar ES kaimiņvalstīm un valstīm, kas ar 
ES noslēgušas zinātnes un tehnoloģiju nolīgumus. Bez tam tiks atbalstītas Eiropas pētnieku 
„zinātniskās diasporas” ārzemēs un ārzemju pētnieku diasporas Eiropā.

7.4. Iespējas
Īpašā programma „Iespējas” sekmēs pētniecības un jaunrades iespējas visā Eiropā. Šī 
programma uzskatāma par iepriekšējo pamatprogrammu darbību turpinājumu un 
pastiprinājumu, un tā papildināta ar svarīgiem jauninājumiem.

Paredzētā stratēģiskā pieeja ir svarīgs jauns elements, lai atbalstītu jaunas pētniecības 
infrastruktūras izveidi, kas papildinās secīgu atbalstu optimālai esošās pētniecības 
infrastruktūras izmantošanai. Atbalsts jaunas infrastruktūras veidošanai tiks īstenots, 
izmantojot divpakāpju pieeju – sagatavošanās posmu un izveides posmu. Pamatojoties uz 
ESFRI (Eiropas stratēģiskais forums pētniecības infrastruktūrai) darbu, veidojot Eiropas plānu 
jaunai pētniecības infrastruktūrai, Komisija noteiks prioritāros projektus, kuriem Septītajā 
pamatprogrammā varētu piešķirt EK atbalstu. Attiecībā uz šiem projektiem Komisija 
darbosies veicinātāja lomā, jo īpaši sekmējot finansēšanas tehnikas mehānismus izveides 
posmā, ieskaitot uzlabotu EIB aizdevumu pieejamību, izmantojot Riska dalīšanas mehānismu. 
I pielikumā sniegts ESFRI „iespēju saraksts”, kurā iekļauti konkrēti piemēri jaunām, plaša 
mēroga pētniecības infrastruktūrām, kas Eiropas zinātniskajām aprindām būs nepieciešamas 
nākamajā desmitgadē.
Divas shēmas, kas paredzētas, lai atbalstītu pētniecību MVU un MVU apvienību labā, tiks 
īstenotas ar lielāku budžetu, lai reaģētu uz aizvien augošo MVU nepieciešamību uzticēt 
pētniecības darbību veikšanu citiem.

„Zināšanu reģionu” darbības pamatojas uz veiksmīgu izmēģinājuma darbību. Darbības mērķis 
ir starpvalstu reģionu sadarbības tīkliem nodrošināt iespēju pilnībā izmantot to pētniecības 
stiprās puses, uzkrāt jaunas zināšanas, kas iegūtas pētniecības gaitā, un veicināt jaunu, uz 
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„pētniecību vērstu kopu” izveidi, kurās apvieno universitātes, pētniecības centrus, 
uzņēmumus un reģionālās iestādes.
Nozīmīgs jauns elements ir darbība pilna pētniecības potenciāla atklāšanai ES "konverģences" 
reģionos un attālākajos reģionos. Uz zināšanām balstītas ekonomikas un sabiedrības 
realizēšana balstīta uz Eiropas pētniecības stiprināšanu, kā arī labāku „neskarta” augsta 
pētniecības potenciāla izmantošanu, kas pastāv visur ES. Darbības ļaus pieņemt darbā 
pētniekus no citām ES valstīm, nosūtīt darbā pētniecības un vadības darbiniekus, organizēt 
novērtēšanas iespējas, kā arī iegūt un attīstīt pētniecības aprīkojumu. Šādas darbības 
papildinās vajadzības un iespējas stiprināt esošo un jauno izcilības centru pētniecības iespējas 
šajos reģionos, saņemot arī struktūrfondu finansējumu.
„Zinātne sabiedrībā” nozīmē ievērojami paplašināt darbu iepriekšējās pamatprogrammas 
ietvaros. Tā stimulēs labākas zinības, palīdzēs izveidot labākas ES politikas un veidot 
ieinteresētāku un informētāku sabiedrību.

Svarīgs Septītās pamatprogrammas mērķis ir veidot spēcīgu un saskanīgu starptautisko 
zinātnes un tehnoloģiju politiku, un programmas „Iespējas” darbības šādu pieeju atbalstīs, jo 
īpaši palīdzot noteikt sadarbības prioritātes.
Saskanīga politiku veidošana vēl vairāk uzsvērs valstu un reģionālo pētniecības politiku 
koordinēšanu, izmantojot īpašas shēmas, lai atbalstītu dalībvalstu un reģionu ierosinātas 
iniciatīvas starpvalstu sadarbībai politikas jomā. Tas vēl vairāk stiprinās atklātu koordinēšanas 
metožu integrēšanu pētniecības politikās un veicinās saskaņotas vai kopīgas iniciatīvas starp 
valstu un reģionu grupām zonās, kur nepieciešama spēcīga starpvalstu dimensija.

7.5. Kopīgā pētniecības centra darbības
Turpinot sniegt zinātnisku un tehnisku atbalstu ES politikas veidošanā, KPC turpinās izmantot 
savu līdzšinējo pieeju, kas vērsta uz saņēmēju, un spēcīgu sadarbības tīklu veidošanu ar 
zinātnes aprindām. Tā darbības tiks attīstītas īpašā izaugsmes, ilgtspējīgas attīstības un 
drošības kontekstā.
KPC darbības atsauksies uz jaunajā Lisabonas darba plānā izteikto aicinājumu pēc „labāka 
regulējuma”. Jaunas problēmas, kas saistītas ar augošo nepieciešamību reaģēt krīzes un 
avārijas situācijās un saistībā ar politisko prasību spiedienu, tiks risinātas, pamatojoties uz 
iespējām un resursiem atsevišķās jomās, lai sniegtu piemērotu atbalstu ES kontekstā. Integrēta 
pieeja, sniedzot zinātnisku un tehnisku atbalstu politikām, arī uzskatāma par nozīmīgāko šīs 
īpašās programmas iezīmi.

8. UZ ZINĀŠANĀM BALSTĪTAS EIROPAS PĒTNIECĪBAS TELPAS IZMANTOŠANA 
IZAUGSMEI

Lai sasniegtu nepieciešamo progresu ceļā uz zināšanām balstītu ekonomiku un sabiedrību, 
nepieciešama jauna, drosmīga un efektīva Eiropas pētniecība. Visiem dalībniekiem Eiropas 
Savienībā, proti, valstu valdībām, pētniecības iestādēm, nozarēm, šā uzdevuma izpildē ir sava 
loma.
Īpašās programmas Septītās pamatprogrammas īstenošanai ir veidotas, lai Eiropas līmeņa 
pētniecības izdevumi plānotā budžeta ietvaros tiktu maksimāli izmantoti, un lai tie būtu 
efektīvi. Svarīgākās īpašības ir koncentrēšanās uz četriem mērķiem attiecīgajās īpašajās 
programmās, izmantojot darbības un īstenošanas līdzekļus, kas veidoti šo mērķu sasniegšanai; 
spēcīgs secīguma elements kopā ar galvenajām jaunajām pieejām; konsekventa uzmanības 
koncentrēšana uz to, lai atbalstītu jau esošus izcilības piemērus un radītu iespējas nākotnes 
izcilībai pētniecībā; racionalizēta un vienkāršota pārvaldība, veidojot lietotājiem draudzīgāku 
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pieeju un nodrošinot rentabilitāti, kā arī iekšējs elastīgums, piemēram, lai pamatprogramma 
varētu reaģēt uz jaunām vajadzībām un iespējām.
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1. pielikums

ESFRI „IESPĒJU SARAKSTS”7

• Iespējas antiprotonu un jonu pētniecībai (FAIR)

• Iespēja intensīvu sekundāri nestabilu izotopu stariem (SPIRAL II)

• Eiropas dziļjūras neitrīno teleskops (KM3NeT)

• Ārkārtīgi liela izmēra teleskops (ELT) optiskajai astronomijai

• Eiropas pētniecības infrastruktūra nanostruktūrām (PRINS)

• Eiropas Atomskaldīšanas centrs (ESS) – neitronu avots

• Eiropas XFEL – cietajiem rentgenstariem

• IRUVX FELs tīkls – no infrasarkanajiem stariem līdz mīkstajiem rentgenstariem

• ESRF atjaunināšana – sinhrotons

• Augstas efektivitātes datori Eiropai (HPCEUR)

• Jūras kuģi piekrastes pētniecībai-pamatā Baltijas jūrā

• Pētniecības ledlauzis Aurora Borealis

• Eiropas daudzdisciplinārā observatorija jūras dibena pētniecībai (EMSO)

• Eiropas infrastruktūras bioloģiskās daudzveidības pētniecībai un aizsardzībai

• Augsti attīstīta infrastruktūra smadzeņu un visa ķermeņa vizuālai diagnostikai

• Bioinformātikas infrastruktūra Eiropai

• Eiropas augsti attīstītu klīniskās pētniecības centru sadarbības tīkls

• Eiropas biobanku un genoma pētniecības izejmateriālu krātuvju sadarbības tīkls

• Paaugstinātas drošības laboratorijas slimībām, kas strauji attīstās un rada draudus 
sabiedrības veselībai

• Infrastruktūra visa zīdītāju genoma funkcionālai analīzei

• Biomedicīnas pētījumu paraugiestādes

• Eiropas pētniecības observatorija humanitārajām un sociālajām zinātnēm (EROHS)

• Eiropas sociālā izpēte (ESS)
„Globāli projekti”

• ITER

• Starptautiskā kosmosa stacija (ISS)

• Starptautiskais lineārais daļiņu paātrinātājs (ILC)

• Kvadrātkilometru zonas(SKA) radioteleskops

  
7 Ceļā uz jaunu pētniecības infrastruktūru Eiropai: ESFRI „Iespēju saraksts” 2005. marts 

www.cordis.lu/esfri/.
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• Starptautiska skaldmateriālu izstarošanas iekārta (IFMIF)
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2005/0186 (CNS)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par īpašo programmu „Idejas”, ar ko īsteno Eiropas Kopienas 7. pamatprogrammu 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013.

gadam)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 166. pantu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu8,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu9,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu10,

tā kā:
(1) Saskaņā ar Līguma 166. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.

.../EK par Eiropas Kopienas 7. pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) (turpmāk tekstā 
„pamatprogramma”) jāīsteno ar īpašu programmu palīdzību, kurās paredzēti sīki 
izstrādāti noteikumi to īstenošanai, noteikts to ilgums un kuras nodrošinātas ar 
vajadzīgajiem līdzekļiem.

(2) Pamatprogrammas struktūru veido četras darbību grupas: starpvalstu sadarbība 
politiski noteiktās tēmās („Sadarbība”), pētnieku ierosinātie pētījumi, kas pamatojas uz 
zinātnieku aprindu iniciatīvām („Idejas”), atbalsts pētnieku sagatavošanai un 
profesionālajai izaugsmei („Cilvēki”) un pētniecības iespēju atbalsts („Iespējas”). 
Netiešos pasākumus sadaļā „Sadarbība” īstenos ar šo īpašo programmu.

(3) Šajā īpašajā programmā jāievēro „pētnieku ierosināta” pieeja: tai jāatbalsta „progresīvi 
pētniecības” projekti, kuru veic pētnieki tēmās, kuras paši izvēlējušies. Tā īstenojama 
elastīgi un lietotājiem draudzīgā veidā, atklātības garā, respektējot visus iesaistītos 
darītājus un ņemot vērā atbilstošu zinātnisko praksi.

(4) Priekšlikumi „progresīvai pētniecībai” jānovērtē, izmantojot speciālistu veiktu 
salīdzinošu pārskatīšanu un ņemot vērā vienīgi izcilības kritēriju, tajos jāuzsver 
starpnozaru, augstas pakāpes riska novatoriski projekti, jaunas grupas un mazāk 
pieredzējuši pētnieki, kā arī grupas, kas sevi jau pierādījušas.

(5) Īpašā programma ir jāīsteno saskaņā ar zinātniskas izcilības, autonomijas, 
efektivitātes, caurskatāmības un atbildības principiem, izmantojot Eiropas Pētniecības 

  
8 OV C,[], []. lpp.
9 OV C [], [], []. lpp.
10 OV C [], [], []. lpp.
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padomi (ERC), ko veido augstākās raudzes zinātnieku, inženieru un pētnieku 
zinātniskā padome, kas pārstāv plaša spektra Eiropas pētniecības aprindas , un ko 
balsta īpaši veidota īstenošanas struktūra.

(6) Eiropas Komisijai jāatbild par šīs īpašās programmas īstenošanu un tai jābūt Eiropas 
Pētniecības padomes autonomijas un integritātes, kā arī darbības efektivitātes 
garantam.

(7) Garantējot ERC autonomiju, Komisijai jāgādā, lai tiktu ievērota Zinātniskās padomes 
nostāja par zinātnisko ievirzi un programmas īstenošanas aspektiem, lai īpašā 
īstenošanas struktūra stingri, efektīvi un ar nepieciešamo elastību ievērotu šīs īpašās 
programmas mērķus un prasības.

(8) Lai nodrošinātu ERC integritāti, Komisijai jāgādā, lai šī īpašā programma tiktu 
īstenota atbilstoši nospraustajiem mērķiem.

(9) Šai programmai jāpiemēro pamatprogrammas noteikumi par uzņēmumu, pētniecības 
centru un universitāšu līdzdalību un pētījumu rezultātu izplatīšanu (turpmāk tekstā 
„līdzdalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi”).

(10) Šai pamatprogrammai jāpapildina dalībvalstīs veiktie pasākumi, kā arī citas Kopienas 
darbības, kas ir nepieciešamas vispārējiem stratēģiskiem centieniem Lisabonā izvirzīto 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši ar papildu darbībām tādās jomās kā struktūrfondi, 
lauksaimniecība, izglītība, mācības, konkurētspēja un jauninājumi, rūpniecība, 
veselība, patērētāju aizsardzība, nodarbinātība, enerģētika, transports un vide.

(11) Šīs pamatprogrammas īstenošana var radīt nepieciešamību izstrādāt 
papildprogrammas, kur paredzēta vienīgi konkrētu dalībvalstu līdzdalība, Kopienas 
līdzdalību programmās, ko uzsākušas vairākas dalībvalstis, kopuzņēmumu dibināšanu 
vai cita veida vienošanās Līguma 168., 169. un 171. panta nozīmē.

(12) Kā paredzēts Līguma 170. pantā, Kopiena ir noslēgusi vairākus starptautiskus 
nolīgumus pētniecības jomā, tādēļ jācenšas stiprināt starptautisko sadarbību 
zinātniskajā izpētē, lai turpinātu Kopienas integrāciju pasaules zinātnieku aprindās. 
Tādēļ jāsagādā iespēja šajā īpašajā programmā piedalīties valstīm, kas šajā nolūkā ir 
noslēgušas nolīgumus, savukārt projektu līmenī jāparedz iespēja tajā uz savstarpēja 
izdevīguma pamata piedalīties arī personām no trešām valstīm un starptautiskām 
zinātniskās sadarbības organizācijām.

(13) Pētījumos, kas veikti šīs programmas darbības laikā, jāievēro ētikas pamatprincipi, to 
skaitā tie, kas iekļauti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(14) Pārdomāta pamatprogrammas finanšu vadība un tās īstenošana jānodrošina 
visefektīvākajā un lietotājam draudzīgākajā, kā arī visiem dalībniekiem viegli 
pieejamā veidā atbilstīgi Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulai (EK, Euratom) Nr.
1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam un 
Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulai (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 ar ko 
paredz īstenošanas kārtību Finanšu regulai un tās turpmākiem grozījumiem.

(15) Bez tam jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, kā arī 
vajadzīgie pasākumi, lai atgūtu zaudētos, nepamatoti izmaksātos vai nelietderīgi 
izlietotos līdzekļus saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 
Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 ar ko 
paredz īstenošanas kārtību Finanšu regulai un tās turpmākiem grozījumiem, Padomes 
1995. gada 18. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu 
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finanšu interešu aizsardzību11, 1996. gada 11. novembra Regulu (Euratom, EK) Nr.
2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu 
Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām12 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)13.

(16) Šā lēmuma izpildei vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28.
jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību14.

(17) Komisija gādā par neatkarīga ERC darbību novērtējuma veikšanu. Ņemot vērā šādu 
novērtējumu un ERC pieredzi attiecībā uz pamatprincipu ievērošanu, ne vēlāk kā līdz 
2010. gadam var apsvērt iespēju pārveidot ERC par juridiski neatkarīgu struktūru, 
iespējams, saskaņā ar Līguma 171. pantu.

(18) Īpašajai programmai „Idejas” jābūt savam budžeta postenim Eiropas Kopienu 
kopbudžetā.

(19) Šīs īpašās programmas nozīmīgumu atzīst kā vispārēju prioritāti, lai sasniegtu 
izcilības, vadības vienkāršošanas mērķus, Eiropas pievienoto vērtību „progresīvā 
pētniecībā”, ko balsta Kopienas pētniecība līdztekus jau esošajiem pūliņiem valstu 
līmenī.

(20) Ar to arī reaģē uz ERCEG ziņojumu15, kas izveidots Kopenhāgenas Eiropadomē 
(2002. gada novembrī), ko atkārtoti izcēlušas turpmākās Padomes (2003. gada 
novembrī, 2004. gada 11. martā, 2004. gada 25.–26. martā, 2004. gada novembrī) un 
ko apstiprinājis Eiropas Parlaments16. Šī īpašā programma atbilst Lisabonas stratēģijai 
un Barselonas Eiropadomei, kas nosprauda mērķi palielināt Eiropas ieguldījumu 
pētniecībā līdz 3% no ES IKP.

(21) Īstenojot šo īpašo programmu, atbilstoša uzmanība jāpievērš nodarbinātības 
apstākļiem, darbā pieņemšanas procesa caurskatāmībai, to pētnieku profesionālajai 
izaugsmei, kuri pieņemti darbā projektos un programmās, ko finansē saskaņā ar šīs 
programmas darbībām, kuras pamatprincipu kopumu veido Komisijas 2005. gada 11.
marta Ieteikums par Eiropas Hartu par pētniekiem un Rīcības kodeksu par pētnieku 
pieņemšanu darbā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
1. Ar šo laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim pieņem 

īpašu programmu „Idejas” Kopienas darbībām „progresīvas pētniecības” jomā, ko 
turpmāk tekstā dēvē „īpašā programma”.

  
11 OV L 312, 23.12.1995, 1. lpp.
12 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.
13 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.
14 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
15 ERCEG – European Research Council Expert Group; The ERCEG was set up on the initiative of the 

Danish Minister of Science, Technology and Innovation, during the Danish EU presidency. December 
2003.

16 Ziņojums par zinātnes un tehnoloģijas pamatnostādnēm Eiropas Savienības politikai nākotnē 
pētniecības atbalstam. Referents: Pia Elda Locatelli, A6-0046/2005, 28.2.2005.
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2. Šī īpašā programma būs “pētnieku ierosināta” programma, kas atbalsta pētniecību, 
ko visās jomās veic individuālas grupas, savstarpēji konkurējot Eiropas līmenī. Šo 
darbību vispārīgās nostādnes un mērķi detaļās izklāstīti I pielikumā.

2. pants
Saskaņā ar pamatprogrammas II pielikumu summa, kādu uzskata par vajadzīgu īpašās 
programmas īstenošanai, ir EUR 11862 miljoni, no kuriem mazāk nekā 6% atvēlēti Komisijas 
administratīvajiem izdevumiem.

3. pants
1. Visus pētījumus, ko veic saskaņā ar īpašo programmu, veic atbilstoši ētikas 

pamatprincipiem.
2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē šādas pētniecības jomas:

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku reproduktīviem nolūkiem,
– pētījumus, kuru mērķis ir pārveidot cilvēka ģenētisko mantojumu un kuru 

rezultātā šādas izmaiņas varētu kļūt pārmantojamas17,
– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu cilvēku embrijus vienīgi zinātniskās izpētes 

nolūkos vai mātes šūnas iegūšanai, tostarp veicot somatiskās šūnas kodola 
pārstādīšanu.

3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē šādus pētījumus:
– pētījumus, kas ir aizliegti visās dalībvalstīs,

– pētījumus, ko paredzēts veikt dalībvalstī, kurā šādi pētījumi ir aizliegti.

4. pants
1. Par īpašās programmas īstenošanu atbild Komisija.
2. Komisijai jāizveido Eiropas Pētniecības padome, ar kuras palīdzību īsteno īpašo 

programmu.
3. Eiropas Pētniecības padomē ietilpst neatkarīga zinātniskā padome, kuras atbalstam 

radīta īpaša īstenošanas struktūra kā aprakstīts I pielikumā. Tā darbojas saskaņā ar 
zinātniskas izcilības, autonomijas, efektivitātes un pārskatāmības principiem.

4. Komisija darbojas kā Eiropas Pētniecības padomes autonomijas un integritātes 
garants un nodrošina tai uzticēto uzdevumu atbilstošu izpildi.

5. pants
1. Zinātnisko padomes sastāvā strādā augstākās raudzes zinātnieki, inženieri, pētnieki, 

kurus ieceļ Komisija, kuri darbojas kā privātpersonas un nepārstāv svešas intereses.
2. Padome darbojas atbilstoši I pielikumā aprakstītajām pilnvarām.

3. Tā nosaka:

  
17 Var finansēt pētījumus, kas attiecas uz gonādu vēža ārstēšanu.



LV 18 LV

a) darba programmu īpašās programmas īstenošanai, kas jāpieņem atbilstoši 6.
panta 1. punktam

b) speciālistu veiktas salīdzinošas pārskatīšanas metodes, priekšlikumu 
novērtēšanu, uz kuru pamatojoties izrauga atbalstāmos projektus

c) savu nostāju par visiem jautājumiem, kur no zinātniska skatpunkta varētu 
pastiprināt īpašās programmas sasniegto un tās ietekmi, arī veiktās pētniecības 
kvalitāti.

4. Tā darbojas vienīgi, lai sasniegtu īpašās programmas zinātniskos, tehnoloģiskos un 
pētnieciskos mērķus saskaņā ar 4. panta 3. punktā noteiktajiem principiem.

6. pants
1. Komisija pieņem darba programmu īpašās programmas īstenošanai, sīkāk aprakstot 

mērķus un zinātniskās un tehnoloģiskās prioritātes, kas izklāstītas I pielikumā, kā arī 
saistīto finansējumu un īstenošanas grafiku.

2. Darba programmā ņem vērā zinātnes un tehnoloģiju stāvokli Eiropā un paredz 
iespējamo attīstību. Vajadzības gadījumā programmu atjaunina.

3. Darba programmā norāda kritērijus, pēc kuriem vadās, atbilstoši finansēšanas 
shēmām izvērtējot netiešo pasākumu priekšlikumus, ka arī izraugoties projektus. 
Atsevišķiem projektiem vienīgais piemērojamais kritērijs ir to izcilība. 
Koordinēšanas un atbalsta darbībām var piemērot ar projektu saistītus kritērijus.

4. Komisija gādā, lai īpašās programmas īstenošana būtu saskaņā ar darba programmu 
un 4. panta 3. punktā izklāstītajiem principiem, kā arī ar Zinātniskās padomes 
noteiktajām metodēm un nostāju atbilstoši 5. panta 3. punkta a) apakšpunktā un 5.
panta 3. punkta b) apakšpunktā definētajam. Komisija gādā, lai speciālā īstenošanas 
struktūra stingri un efektīvi un ar vajadzīgo elastību ievērotu vienīgi šīs īpašās 
programmas mērķus un prasības.

5. Attiecībā uz 5. panta 3. punkta uzdevumiem Komisija tikai tad atturas no Zinātniskās 
padomes nostājas atbalstīšanas, ja tā uzskata, ka netiek ievēroti pašās programmas 
noteikumi. Tad Komisija var pieņemt pasākumus, lai saglabātu secīgumu īpašās 
programmas īstenošanā nodrošināšanai un lai sasniegtu tās mērķus, minētos 
pasākumus pienācīgi pamatojot.

6. Procedūru, kas izklāstīta 8. panta 2. punktā, piemēro 6. panta 1. punkta darba 
programmas pieņemšanai.

7. Ja, pieņemot darba programmu, rodas būtiskas atšķirības no Zinātniskās padomes 
nostājas atbilstīgi 6. panta 5. punktam, piemēro 8. panta 3. punktā izklāstīto 
procedūra.

8. Paredzot PTA pasākumus, kas saistīti ar cilvēka embriju un cilvēka embrioniskās 
mātes šūnas izmantošanu, jāpiemēra 8. panta 4. punktā izklāstītā procedūra.

7. pants
1. Šai īpašajai programmai piemēro līdzdalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 

noteikumus.
2. Īpašo programmu īsteno, izmanotojot finansēšanas shēmas, kas noteiktas 

pamatprogrammas III pielikumā.
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8. pants
1. Komisijai palīdz komiteja.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 3. punktu 

piemēro konsultatīvo procedūru, kas noteikta minētā lēmuma 3. pantā.
3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro vadības procedūru, kas noteikta Lēmuma

1999/468/EK 4. pantā saskaņā ar minētā lēmuma 7. panta 3. punktu.
4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. panta regulatīvo 

procedūru.
5. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā paredzētais 

laikposms ir divi mēneši.
6. Komisija regulāri informē komiteju par šīs īpašās programmas īstenošanu.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
Briselē,

Padomes vārdā
priekšsēdētājs
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I PIELIKUMS
ZINĀTNES MĒRĶI UN PASĀKUMU VISPĀRĪGAS NOSTĀDNES

Pētnieku ierosinātā „progresīvā pētniecība” ir galvenais pārticības un sociālā progresa 
virzītājspēks, kas piedāvā jaunas iespējas zinātnes un tehnoloģiju attīstībā un ļauj radīt jaunas 
zināšanas, kuru rezultātā veidojas jaunas izmantošanas iespējas un tirgi.

Lai gan paveikts jau ir daudz un daudzās jomās ir nodrošināts augsta līmeņa sniegums, Eiropā 
netiek pilnīgi izmantots tās pētniecības potenciāls un resursi, tādēļ steidzami jāpaaugstina 
Eiropas spēja radīt zināšanas.

Mērķi
Īpašās programmas „Idejas” mērķi ir palielināt Eiropas pētniecības izcilību, dinamismu un 
radošo garu, radīt priekšstatu par Eiropu kā pievilcīgu vietu labākajiem Eiropas un trešu 
valstu pētniekiem, kā arī rūpnieciskās pētniecības ieguldījumiem, nodrošinot visas Eiropas 
mēroga konkurējošo finansēšanas mehānismu „progresīvai pētniecībai”, ko veiktu atsevišķas 
komandas.
Programmas īstenošanai Komisija saskaņā ar īpašo programmu izveidos Eiropas Pētniecības 
padomi (ERC), kurā būs Zinātniskā padome un speciāla īstenošanas struktūra. ERC darbosies 
tikai saskaņā ar zinātniskas izcilības, autonomijas, efektivitātes, pāredzamības un atbildības 
principiem un atbalstīs pētnieku ierosinātus projektus „progresīvajā pētniecībā”, kurus veic 
atsevišķas pētniecības grupas, konkurējot Eiropas līmenī visās pētniecības jomās.

Veicinot „progresīvu pētniecību” visā ES, īpašās programmas mērķis ir izvirzīt Eiropas 
pētniecību vadošajā pozīcijā, paverot ceļu jaunu zinātnisku un tehnoloģisku, iespējams, gluži 
negaidītu, rezultātu sasniegšanai. Ar to stimulēs ideju plūsmu un ļaus Eiropai labāk izmantot 
pētniecības līdzekļus virzībā uz zināšanu sabiedrību, kurā būs ilgtermiņa priekšrocības 
Eiropas ekonomikas un labklājības konkurētspējai.

Darbības
Šī programma sekmēs pasaules līmeņa „progresīvo pētniecību”. Jēdziens „progresīva 
pētniecība” atspoguļo jaunu izpratni par fundamentāliem pētījumiem. No vienas puses, tas 
nozīmē, ka zinātnē un tehnoloģijā fundamentāliem pētījumiem ir būtiska nozīme ekonomikā 
un sociālās labklājības jomā, no otras,-pētniecība pašreizējās izpratnes robežās un ārpus tām 
pēc būtības ir riskants pasākums, kas virzās uz jaunām un aizvien sarežģītākām pētniecības 
jomām un kurai nav raksturīgo nozaru robežu.

Ar programmu tiks atbalstīti atsevišķi projekti, kurus varētu veikt jebkurā fundamentālās 
zinātnes un tehnoloģiju pētniecības jomā, kas ietilpst šīs pamatprogrammas Kopienas 
pētniecības spektrā, tostarp inženierzinātnes, sociālās un ekonomikas zinātnes un humanitārās 
zinātnes. Atbilstoši varētu ņemt vērā īpašas pētniecības tēmas vai mērķgrupas (piemēram, 
jaunas/strauji augošas komandas), ievērojot programmas mērķus un vajadzības efektīvam 
īstenošanas darbam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunām un strauji augošām jomām 
zināšanu galarobežās, kā arī starpnozaru telpā.
Tiks ievērota „pētnieku ierosināta” pieeja. Tas nozīmē, ka programma atbalstīs projektus, ko 
veic pētnieki par pašu izvēlētām tēmām saistībā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. 
Priekšlikumus izvērtēs, veicot speciālistu veiktu salīdzinošu pārskatīšanu un ievērojot vienīgi 
izcilības kritēriju, ņemot vērā jaunu grupu izcilību, mazāk pieredzējušus pētniekus, kā arī sevi 
jau pierādījušas grupas, pievēršot īpašu uzmanību priekšlikumiem, kas ir īpaši inovatīvi un 
kas saistīti ar attiecīgi augstu zinātnisku risku.
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Programma atbalstīs projektus, ko veic atsevišķas komandas. Atsevišķajā komandā jābūt 
galvenajam projekta ierosinātājam un citām personām, tas ir, komandas locekļiem.
Galvenajam pētniekam ir jābūt nodarbinātam pie dalībvalsts vai asociētās valsts juridiskas 
personas. Citi grupas locekļi var būt nodarbināti pie tās pašas juridiskās personas vai citām 
juridiskām personām dalībvalstīs, asociētās valstīs vai trešās valstīs. Ja grupas locekļi nav 
nodarbināti pie tās pašas juridiskās personas, pie kuras strādā galvenais pētnieks, viņu 
piesaistei ir jābūt pamatotai ar projekta zinātnisko pievienoto vērtību, jo īpaši gadījumā, ja šī 
juridiskā persona ir trešā valstī. To grupas locekļu ieguldījumu projektā, kas strādā pie 
juridiskas personas trešā valstī, var apmaksāt no Kopienas piešķīruma līdzekļiem, ja minētā 
valsts ir Starptautiskās sadarbības partnervalsts18 .

Programmas īstenošana
Šīs īpašās programmas īstenošanai Komisija iesākumā izveidos divas galvenās ERC 
struktūras daļas: neatkarīgu Zinātnisko padomi un speciālu īstenošanas struktūru.

Zinātniskā padome
Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas darbosies 
kā privātpersonas un būs neatkarīgi no svešām interesēm. Tās locekļus iecels Komisija, 
ievērojot objektīvu izvēles procedūru.

Zinātniskajai padomei ir šādi uzdevumi:
1. Zinātniskā stratēģija:

• Izstrādāt vispārēju zinātnisku programmas stratēģiju, ievērojot zinātniskās 
iespējas un Eiropas zinātnes vajadzības.

• Saskaņā ar zinātnisko stratēģiju pastāvīgi nodrošināt darba programmas izstrādi 
un vajadzīgos pārveidojumus, ieskaitot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un 
kritērijus, un vajadzības gadījumā noteikt konkrētas tēmas un mērķgrupas (piem., 
jaunas/strauji augošas komandas).

2. Programmas īstenošanas zinātniskā vadība, uzraudzība un kvalitātes kontrole

• Ja no zinātniska viedokļa tas ir lietderīgi, jānosaka īstenošanas un vadības pozīciju 
izveide uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, novērtēšanas kritēriji, speciālistu 
veiktas salīdzinošas pārskatīšanas procedūras, ieskaitot ekspertu izvēli un 
pārskatīšanas metodes un priekšlikumu novērtēšanu, kuru ievērojot Zinātniskās 
padomes pārraudzībā noteiks finansējamo priekšlikumu; tas pats attiecināms uz 
visiem jautājumiem, kas skar īpašās programmas sasniegumus un ietekmi un 
veiktās pētniecības kvalitāti.

• Uzrauga darbības kvalitāti un novērtē programmas īstenošanu, sasniegumus un 
iesaka uzlabojumu vai turpmākas rīcības pasākumus.

3. Saziņa un izplatīšana

• Nodrošina saziņu ar zinātnes aprindām un nozīmīgākajām ieinteresētajām pusēm 
attiecībā uz programmas darbībām un sasniegumiem, kā arī ERC apsvērumiem.

• Regulāri ziņot Komisijai par tās darbību.

Speciālā īstenošanas struktūra

  
18 Skatīt līdzdalības noteikumus.
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Speciālās īstenošanas struktūras kompetencē būs visi programmas īstenošanas administratīvie 
aspekti un programmas izpilde atbilstīgi ikgadējai darba programmai. Jo īpaši tā ieviesīs 
vērtēšanas procedūras, speciālistu veiktas salīdzinošas pārskatīšanas un atlases procedūru 
atbilstīgi zinātniskās padomes noteiktiem principiem, kā arī nodrošinās dotāciju finansiālo un 
zinātnisko pārvaldību.

Eiropas Komisijas loma
Eiropas Komisija garantēs pilnīgu ERC autonomiju un integritāti. Tās atbildība programmas 
īstenošanā būs saistīta ar to, lai nodrošinātu programmas īstenošanu atbilstīgi minētajiem 
zinātniskajiem mērķiem un zinātniskās izcilības prasībām , kā pilnīgi neatkarīgi noteikusi 
Zinātniskā padome. Komisija jo īpaši:

• nodrošinās, lai tiktu izveidota speciāla īstenošanas struktūra un tai tiktu deleģēti uzdevumi 
un pienākumi

• pieņems darba programmu un pozīcijas attiecībā uz metodoloģijas īstenošanu, kā noteikusi 
zinātniskā padome

• nodrošinās, lai tiktu saglabāti priekšlikumi un finansētie projekti, pamatojoties vienīgi uz 
speciālistu veiktas salīdzinošās pārskatīšanas rezultātiem, turklāt šajā pārskatā noteikto 
sakārtojuma kārtību var mainīt tikai ar zinātniskās padomes atļauju

• Regulāri informēs programmas komiteju par programmas īstenošanu

• Sniegs Padomei un Parlamentam gada pārskatu par ERC darbībām.

ĒTISKI ASPEKTI
Īstenojot šo īpašo programmu un ar to saistītos pētījumus, jāievēro ētikas pamatprincipi. Cita 
starpā, minētie aspekti ietver Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktos principus, 
ieskaitot šādus principus: cilvēka cieņas un cilvēka dzīvības aizsardzība, personas datu un 
privātās dzīves aizsardzība, kā arī dzīvnieku un vides aizsardzība saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un attiecīgo starptautisko konvenciju, pamatnostādņu un rīcības kodeksiem, piemēram, 
Helsinku Deklarāciju, Eiropas Padomes Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu, kas 
parakstīta 1997. gada 4. aprīlī Ovjedo un tās Papildu protokolus, ANO Konvenciju par bērnu 
tiesībām, UNESCO pieņemto Vispārējo deklarāciju par cilvēka genomu un cilvēktiesībām, 
ANO Bioloģisko un toksisko ieroču konvenciju (BTWC), Starptautisko līgumu par pārtikas un 
lauksaimniecības augu ģenētiskajiem resursiem un attiecīgās Pasaules veselības organizācijas 
(WHO) rezolūcijas.
Tiks ņemti vērā atzinumi, ko izteikusi Eiropas Padomdevēju grupa biotehnoloģijas ētikas 
jautājumos (1991-1997) un Eiropas Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas grupa (no 1998.
gada).

Saskaņā ar subsidiaritātes principu un Eiropā pastāvošo pieeju dažādību pētniecības projektu 
dalībniekiem jāievēro tiesību akti, noteikumi un ētikas kodeksi, kas ir spēkā valstīs, kurās veic 
pētījumus. Jebkurā gadījumā piemēro valstu noteikumus un konkrētā dalībvalstī vai citā valstī 
aizliegtu pētījumu veikšanu neatbalsta ar Kopienas finansējumu ne šajā dalībvalstī, ne citā 
valstī.
Vajadzības gadījumā pētniekiem, kas piedalās pētniecības projektos, no attiecīgās valsts vai 
vietējās ētikas komitejas pirms pētniecības un tehnoloģiju attīstības darbību uzsākšanas 
jāsaņem apstiprinājums. Komisija no ētikas viedokļa sistemātiski pārbaudīs priekšlikumus, 
kuri saistīti ar ētiski delikātiem jautājumiem vai arī priekšlikumus, kuros ētikas aspektiem nav 
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pievērsta pienācīga uzmanība. Īpašos gadījumos ētikas pārbaudi var veikt projekta īstenošanas 
laikā.
Saskaņā ar šā lēmuma 4. panta 3. punktu netiks finansēti pētījumi, kas aizliegti visās 
dalībvalstīs.
Līgumam pievienotajā protokolā par dzīvnieku aizsardzību un labturību noteikts, ka Kopiena 
īpašu uzmanību pievērš dzīvnieku labturības prasībām, izstrādājot un īstenojot Kopienas 
politiku, tostarp arī pētniecības politiku. Padomes Direktīvā 86/609/EEK par to dzīvnieku 
aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem, noteikts, ka visi 
eksperimenti ir jāveic tā, lai izmēģinājumu dzīvniekiem nesagādātu ciešanas un nevajadzīgas 
sāpes, izmantotu minimālu dzīvnieku skaitu, iesaistītu dzīvniekus ar zemāko 
neirofizioloģiskās jutības pakāpi un izraisītu vismazākās sāpes, ciešanas, mokas un veselības 
bojājumu. Dzīvnieku ģenētiskā mantojuma izmainīšanu un dzīvnieku klonēšanu var apsvērt 
vienīgi, ja šādu pasākumu mērķi ir ētiski attaisnojami un apstākļi ir tādi, ka ir nodrošināta 
dzīvnieku labturība un ievēroti bioloģiskās daudzveidības principi.
Šīs programmas īstenošanas laikā Komisija regulāri pārraudzīs zinātnes sasniegumus, kā arī 
valstu un starptautiskos noteikumus, lai ņemtu vērā jebkādu situācijas attīstību.
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TIESĪBU AKTA FINANŠU PĀRSKATS

1. PRIEKŠLIKUMA NOSAUKUMS:
Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM, ar ko pieņem īpašu pētniecības, tehnoloģijas 
attīstības un demonstrējumu programmu: “Idejas” (2007.–2013. g.)

2. UZ DARBĪBAS JOMĀM BALSTĪTAS VADĪBAS / BUDŽETA LĪDEKĻU
SADALES PA DARBĪBAS JOMĀM (ABM / ABB) SATVARS
PĒTNIECĪBA…

3. BUDŽETA POZĪCIJAS
3.1. Budžeta pozīcijas (darbības pozīcijas un ar to saistītās tehniskās un 

administratīvās palīdzības pozīcijas), ieskaitot pozīcijas:

Sadaļas 08 (galīgā FP7 budžeta nomenklatūra tiks izstrādāta noteiktajā kārtībā)
3.2. Darbības un finansiālās ietekmes ilgums:
2007.–2013. gads, atkarībā no jaunā finanšu plāna struktūras apstiprinājuma

3.3. Budžeta informācija (ja vajadzīgs, pievienot papildu rindas):

Budžeta 
pozīcija Izmaksu veids Jauns EBTA 

iemaksas
Kandidātvalstu 

iemaksas

Finanšu 
perspektīvas 

pozīcija

02, 06, 
08, 09 un 
11 Neobl.

Dif.19/ JĀ JĀ JĀ Nr. [1a]

XX.01 Neobl. Nedif.20 JĀ NĒ NĒ Nr. [1a…]

XX.01.05 Neobl. Nedif. JĀ JĀ JĀ Nr. [1a…]

  
19 Diferencēti apropriējumi.
20 Nediferencēti apropriējumi, turpmāk tekstā – NDA.
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4. RESURSU KOPSAVILKUMS
4.1. Finanšu resursi
4.1.1. Saistību apropriējumu (SA) un maksājumu apropriējumu (MA) kopsavilkums 21

milj. EUR (līdz 3 decimālzīmei aiz komata) 

Izmaksu veids

Ieda-
ļas 
Nr. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Kopā

Darbības izmaksas22

Saistību 
apropriējumi (SA) 8.1 a 4 955,289 6 450,321 7 929,201 9 553,215 11 203,503 12 811,940 14 568,946 67 472,416

Maksājumu 
apropriējumi (MA) b 1 982,116 4 066,715 6 097,835 7 985,639 9 578,238 11 189,390 26

572,48223
67 472,416

Pamatsummā ietvertie administratīvie izdevumi24

Tehniskā un 
administratīvā 
palīdzība (NDA)

8.2.4 C
706,648 720,781 735,196 749,900 764,898 780,196 795,800 5 253,418

PPAAMMAATTSSUUMMMMAASS KKOOPPAAPPJJOOMMSS

Saistību 
apropriējumi

a+
c 5 661,937 7 171,102 8 664,398 10 303,115 11 968,401 13 592,136 15 364,746 72 725,834

Maksājumu 
apropriējumi

b+
c

2 688,764 4 787,496 6 833,031 8 735,539 10 343,136 11 969,586 27
368,28225

72 725,834

Pamatsummā neietvertās administratīvās izmaksas26

Cilvēkresursu un ar 
tiem saistītās 
izmaksas (NDA)

8.2.
5 d 11,633 11,866 12,103 12,345 12,592 12,844 13,101 86,483

Administratīvās 
izmaksas, izņemot 
cilvēkresursu un ar 
tiem saistītās 
izmaksas, kas nav 
ietvertas 
pamatsummā (NDA)

8.2.
6 e

0,807 0,824 0,840 0,857 0,874 0,891 0,909 6,002

Kopējās orientējošās atbalsta izmaksas

SA KOPĀ, ietverot 
cilvēkresursu izmaksas

a+c
+d
+e 5 674,377 7 183,791 8 677,340 10 316,316 11 981,867 13 605,871 15 378,756 72 818,319

  
21 Šie skaitļi attiecas uz visu EK Pamatprogrammu (sk. KOM (2005) 119).
22 Izmaksas, kas nav ietvertas xx sadaļas xx 01 nodaļā.
23 Maksājumu apropriējumi attiecas uz 2013. un nākamajiem gadiem.
24 Izmaksas, kas ietvertas xx sadaļas xx 01 05 pantā.
25 Maksājumu apropriējumi attiecas uz 2013. un nākamajiem gadiem.
26 Izmaksas no xx 01 nodaļas, izņemot xx 01 05 pantus.
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MA KOPĀ, ietverot 
cilvēkresursu izmaksas

b+c
+d
+e

2 701,204 4 800,186 6 845,974 8 748,741 10 356,602 11 983,321 27 382,292 72 818,319

Ziņas par līdzfinansējumu
Ja priekšlikums ietver dalībvalstu vai citu organizāciju (norādīt konkrēti) līdzfinansējumu, 
tad paredzamā līdzfinansējuma apjoms ir jānorāda šajā tabulā (var pievienot papildu rindas, 
ja ir paredzēts vairāku organizāciju līdzfinansējums):

milj. EUR (līdz 3 decimālzīmei aiz komata) 

Līdzfinansētāja 
organizācija

Gads 
n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4

n + 5 
un 

turpmā-
kie

Kopā

f

SA KOPĀ, ietverot 
līdzfinansējumu

a+c
+d+
e+f

4.1.2. Saderība ar finanšu plānošanu
⌧ Priekšlikums ir saderīgs ar nākamo finanšu plānošanu (Komisijas 2004. gada 

ziņojums par finanšu plānu no 2007. līdz 2013. gadam KOM (2004) 101).

¨ Priekšlikums saistīts ar finanšu perspektīvas attiecīgās pozīcijas 
pārplānošanu.

¨ Iespējams, ka priekšlikums var prasīt Iestāžu nolīguma27 noteikumu 
piemērošanu (t.i., elastības instrumenta izmantošanu vai finanšu plāna 
pārskatīšanu).

4.1.3. Finansiālā ietekme uz ieņēmumiem
¨ Priekšlikums finansiāli neietekmē ieņēmumus
⌧ Priekšlikumam ir finansiāla ietekme-ieņēmumi tiek ietekmēti šādi:

atsevišķas asociētās valstis var sniegt savu ieguldījumu pamatprogrammu finansēšanā.
Saskaņā ar Finanšu regulas 161. pantu Kopīgais pētniecības centrs var gūt labumu no 
dažāda veida uz konkurenci balstītām darbībām un no citiem pakalpojumiem, ko tas sniedz 
ārējām organizācijām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu zināmus ieņēmumus var izmantot īpašu jautājumu 
finansēšanai.

NB: Visas ziņas un piezīmes ietekmes uz ieņēmumiem aprēķināšanas metodi, 
jāpievieno atsevišķā pielikumā.

milj. EUR (līdz 1 decimālzīmei aiz komata) 

Pirms Situācija pēc rīcības

  
27 Sk. Iestāžu nolīguma 19. un 24. punktu.
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Budžeta 
pozīcija

Ieņēmumi
rīcības 

[Gads 
n-1]

[Gads 
n]

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]

a) absolūtie ieņēmumi

b) izmaiņas ieņēmumos ∆

(Norādīt visus iesaistītos ieņēmumu budžeta posteņus, tabulu papildinot ar 
vajadzīgo skaitu rindu gadījumos, kad iesaistīti vairāki posteņi.)

4.2. Cilvēkresursi, pilnslodzes darbinieku ekvivalentā (arī ierēdņi, pagaidu 
darbinieki un ārštata darbinieki) – sīkāk sk. 8.2.1.

Gada vajadzība 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Cilvēkresursu 
kopējais daudzums28

1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848

5. RAKSTUROJUMS UN MĒRĶI
5.1. Īstermiņā un ilgtermiņā sasniedzamie mērķi
Šī īpašā programma ir vērsta uz vajadzību risināt daudzas neatliekamas problēmas, kuru dēļ 
priekšlikums izveidot Eiropas Pētniecības padomi (EPP) ir savlaicīgs un nepieciešams. Tas 
jo īpaši attiecas uz vajadzību palielināt pētniecības izcilību, jo īpaši jaunās, strauji augošās 
pētījumu jomās; saglabāt savu vietu pasaulē pieaugošās zinātniskās un tehnoloģiskās 
konkurences priekšgalā; saistīt zinātni ar tehnoloģiskajiem jauninājumiem; cīnīties par 
talantiem un veicināt investīcijas.

Atbildot uz šiem laikmeta izaicinājumiem, EPP izveidos Eiropas mēroga mehānismu, kas 
nepieciešams selektīvam tādu patiesi radošu zinātnieku, inženieru un pētnieku darba 
rosināšanai un atbalstam, kuri visdrīzāk varētu veikt iepriekš neparedzamus pārsteidzošus 
atklājumus, kas varētu mainīt cilvēku domāšanu.

5.2. Pievienotā vērtība, ko rada Kopienas iesaistīšanās, un priekšlikuma saskanība 
ar citiem finanšu instrumentiem, kā arī iespējamā sinerģija

Šī īpašā programma paredzēta EPP izveidošanai, kas ir gan jauna būtiska norise Kopienas 
pētniecībā, gan arī loģisks Eiropas pētniecības politikas attīstības rezultāts, kas ir pilnīgi 
saskanīgs ar Eiropas Pētniecības telpas mērķiem. Tā dos papildu pievienoto vērtību tai, ko 
varētu panākt atsevišķu valstu līmenī:

– visas Eiropas mērogā rosinot un atbalstot izcilākos talantus un labākās idejas, selektīvi 
koncentrējot resursus izciliem pētījumiem ar ļoti konkurētspējīgu finansējumu;

  
28 Tabulā norādītie skaitļi attiecas vienīgi uz personālu, ko finansē atbilstoši štatu sarakstam visām 

netiešām darbībām, par kurām atbild RTD, INFSO, TREN, ENTR un FISH ģenerāldirektorāti. Tāpēc 
šie skaitļi neietver štatu saraksta posteņus no darbības budžeta un posteņus no Kopīgā pētniecības 
centra štatu saraksta (skatīt dokumentus KOM(2005) 439 un 445).
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– nosakot Eiropas „progresīvo pētījumu” režīmu un redzamību, Eiropai piesaistot talantus 
un radošo izdomu

– paātrinot un veicinot atsevišķo valstu pētniecības struktūru pielāgošanos Eiropas 
Pētniecības telpai, tādējādi Eiropā izveidojot pētniecības sistēmu, kas līdzinās pasaulē 
labākajām

– sniedzot atbalstu uz zinātnes attīstību balstītām ražošanas nozarēm, Eiropā piesaistīt un 
paturēt vairāk pētniecības un attīstības firmu, radot lielākus stimulus tam, lai rastos šādi 
pētniecības „blakusprodukti”;

– pievēršoties sarežģītām sociālām problēmām, kas stāv Eiropas priekšā, dodot iespējas 
ātri investēt uz zināšanu pamata, kuras nepieciešamas pretrunīgās sabiedrības jauno un 
no jauna rodošos problēmu risināšanai.

EPP tiks izveidota tādā veidā, kas atspoguļo tās neatkarību no citu Pamatprogrammas daļu 
startēģiskās orientācijas. Komplementaritāte ar citām Pamatprogrammas daļām tiks 
nodrošināta ar īpašiem šīs programmas mērķiem (atbalsts pētījumiem pēc pētnieku aprindu 
ierosmes) un līdzekļiem („progresīvo pētījumu” atbalsts konkrētiem projektiem).

5.3. Mērķi, gaidāmie rezultāti un attiecīgie priekšlikuma rādītāji uz darbības 
jomām balstītas vadības satvara kontekstā

Īpašās programmas “Idejas” mērķis ir Eiropas pētniecībā nostiprināt izcilību, dinamismu un 
radošu pieeju, paaugstināt Eiropas pievilcīgumu labākajiem zinātniekiem gan no Eiropas 
valsīm, gan trešām valstīm, palielināt investīcijas rūpnieciskos pētījumos.
Veicinot „progresīvos pētījumus” visā ES, īpašā programma centīsies izvirzīt Eiropas 
zinātnisko izpēti vadošā pozīcijā, paverot ceļu jaunu zinātnisko un tehnoloģisko, un 
iespējams pavisam negaidītu rezultātu iegūšanai. Tā veicinās ideju plūsmu un dos iespējas 
Eiropai labāk izmantot savus pētniecības resursus virzībā uz dinamisku un izglītotu 
sabiedrību, ilgtermiņā paaugstinot Eiropas valstu tautsaimniecības konkurētspēju un 
labklājību.

Izpildes rādītājus izstrādās un varēs izmantot trijos līmeņos:
– Kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, kas raksturo zinātnes un tehnikas 

attīstības ceļu vai virzību. Tajos ar laiku var iekļaut publikācijas, citēšanas 
indeksus, patentus, u.c.

– Pārvaldības rādītājus, pēc kuriem veic darbības iekšēju kontroli un izmanto 
augstākās vadības lēmumu pieņemšanai. Tajos var iekļaut budžeta izpildes 
līmeni, līgumslēgšanas laiku un maksājumu laiku.

– Rezultāta (ietekmes) rādītājus veidos pētījumu vispārējās efektivitātes 
novērtēšanai attiecībā pret nospraustajiem augsta līmeņa mērķiem.

5.4. Īstenošanas metode (orientējoši)
Norādīt metodi(-es) 29 kas izraudzītas rīcības īstenošanai.

⌧ Centralizēta vadība
⌧ Tieša Komisijas īstenota vadība

⌧ Netieša vadība, deleģējot:

  
29 Ja tiek norādītas vairākas metodes, jāsniedz papildu informācija šā punkta iedaļā “Piezīmes”.
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⌧ izpildaģentūrām

⌧ institūcijām, kas izveidotas saskaņā ar Finanšu regulas 185.
pantu

o dalībvalstu valsts sektora institūcijai/institūcijām, kuras 
veic valsts pasūtījumu

 Dalīta vai decentralizēta vadība
ٱ Ar dalībvalstīm
ٱ Ar trešām valstīm

ٱ Kopīga vadība ar starptautiskām organizācijām (norādīt kurām)
Piezīmes:

Komisija ierosina šai programmai izveidot netiešu centralizēto vadību, to deleģējot 
izpildaģentūrai.

Programmas īstenošanai nepieciešamos uzdevumus uzticēs izpildaģentūrai, kas pārvaldīs 
pieprasījumus un priekšlikumu saņemšanu, pieņems budžeta izpildei vajadzīgos 
instrumentus, slēgs kontraktus un piešķirs atbalstu, nodarbosies ar konkrētu projekta līmeņa 
vadību un maksājumiem, kā arī apkopos, analizēs un sniegs Komisijai visu projekta 
realizācijas vadībai nepieciešamo informāciju.

6. UZRAUDZĪBA UN VĒRTĒŠANA
Uzraudzības un novērtēšanas aspekti ir noteikti 7. pamatprogrammas priekšlikuma tiesību 
akta finanšu pārskatā, KOM(2005) 119.

7. KRĀPŠANAS APKAROŠANAS PASĀKUMI
Bez tam jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, kā arī vajadzīgie 
pasākumi, lai atgūtu zaudētos, nepamatoti izmaksātos vai nelietderīgi izlietotos līdzekļus 
saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam30, Komisijas 2002. gada 
23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību 
Padomes Regulai Nr. 1605/200231, Padomes 1995. gada 18. decembra Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību32, 1996. gada 
11. novembra Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām 
nelikumībām33 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)34.

  
30 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
31 OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.
32 OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.
33 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.
34 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.
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8. ZIŅAS PAR RESURSIEM
8.1. Priekšlikuma mērķi to finansiālo izmaksu izteiksmē

Saistību apropriējumi, milj. EUR (līdz 3 decimālzīmei aiz komata) 

2007. gads 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads KOPĀ(Norādīt 
pozīcijas, 
rīcību un 
rezultātus)

Re-
zul-
tāta 
Nr.

Kopējās 
izmaksas

Re-
zul-
tāta 
Nr.

Kopējās 
izmaksas

Rezul-
tāta Nr.

Kopējās 
izmaksas

Re-
zul-
tāta 
Nr.

Kopējās 
izmaksas

Re-
zul-
tāta 
Nr.

Kopējās 
izmaksas

Re-
zul-
tāta 
Nr.

Kopējās 
izmaksas

Re-
zul-
tāta 
Nr.

Kopējās 
izmaksas

Rezul-
tāta Nr.

Kopējās 
izmaksas

DARBĪBAS 
MĒRĶIS 
Nr.1 35

907,445 1 158,732 1 407,308 1 680,172 1 957,442 2 227,716 2 522,699 11 861,514

IZMAK-
SAS KOPĀ 907,445 1 158,732 1 407,308 1 680,172 1 957,442 2 227,716 2 522,699 11 861,514

  
35 Kā aprakstīts 5.3. iedaļā.
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8.2. Administratīvās izmaksas
8.2.1. Cilvēkresursu daudzums un veidi

Amatu 
veidi

Personāls, kas iesaistāms darbības pārvaldībā, izmantojot esošos un/vai 
papildu resursus (amatu skaits/pilna laika darbinieku ekvivalenti)

2007. gads 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads

A*/ADIerēdņi vai 
pagaidu 

darbinieki36

(XX 01 01)
B*, 
C*/AST

Personāls37, ko finansē 
pēc XX 01 02 panta

A*/ADPārējais 
personāls38

ko 
finansē pēc 
XX 01 05 
panta

B*, 
C*/AST

PAVISAM39 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848 1 848

8.2.2. No rīcības izrietošo uzdevumu apraksts
Pamatprogrammas īstenošana

8.2.3. Cilvēkresursu avoti (ar likumu noteiktie)
(Ja norādīts vairāk nekā viens avots, lūdzu norādīt amatu skaitu saistībā ar katru avotu)

⌧ Programmas vadībai konkrētajā brīdī paredzētie amati, kas jāaizstāj vai 
jāpapildina
⌧ Amati, kas 2006. gadam paredzēti iepriekš saskaņā ar gada stratēģisko 
plānošanu un sastādot provizorisko budžeta projektu
¨ Amati, kas jāpieprasa nākamās APS/PDB procedūras laikā

⌧ Amati, kuru izpildītāji aizstājami no esošajiem vadības dienesta resursiem 
(iekšējā pārcelšana)

¨ Amati, kas nepieciešami n gadam, bet nav paredzēti, veicot konkrētā gada 
stratēģisko plānošanu un sastādot provizorisko projektu

  
36 Ar to saistītās izmaksas NAV ietvertas pamatsummā.
37 Ar to saistītās izmaksas NAV ietvertas pamatsummā.
38 Ar to saistītās izmaksas ietvertas pamatsummā.
39 Tabulā norādītie skaitļi attiecas vienīgi uz personālu, ko finansē izstrādes plānā visām netiešām 

darbībām, par kurām atbild RTD, INFSO, TREN, ENTR un FISH ģenerāldirektorāti. Tāpēc šie skaitļi 
neietver štatu saraksta posteņus no darbības budžeta un posteņus no Kopīgā pētniecības centra štatu 
saraksta (sk. dokumentus KOM(2005) 439 un 445).
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8.2.4. Pārējās pamatsummā ietvertās administratīvās izmaksas (XX 01 05 –Administratīvās 
vadības izmaksas)40

milj. EUR (līdz 3 decimālzīmei aiz komata) 

Budžeta pozīcija

(numurs un nosaukums)
2007. 
gads

2008. 
gads

2009. 
gads

2010. 
gads

2011. 
gads

2012. 
gads

2013. 
gads KOPĀ

Štata darbinieki

xx.01 05 01 304,222 310,306 316,513 322,843 329,300 335,886 342,603 2 261,673

Ārštata darbinieki

xx.01 05 02 205,478 209,587 213,779 218,055 222,415 226,863 231,401 1 527,577

Citas administratīvās 
izmaksas

xx.01 05 03 196,948 200,888 204,904 209,002 213,183 217,447 221,796 1 464,167

KOPĀ tehniskā un 
administratīvā palīdzība 706,648 720,781 735,196 749,900 764,898 780,196 795,800 5 253,418

8.2.5. Finansiālās cilvēkresursu un saistītās izmaksas, kas nav ietvertas pamatsummā
milj. EUR (līdz 3 decimālzīmei aiz komata) 

Cilvēkresursu veids 2007. 
gads

2008. 
gads

2009. 
gads

2010. 
gads

2011. 
gads

2012. 
gads

2013. 
gads KOPĀ

Amatpersonas un pagaidu 
darbinieki (08 01 01 un) 11,633 11,866 12,103 12,345 12,592 12,844 13,101 86,483

Personāls, ko finansē pēc XX 
01 02 panta (palīgpersonāls, 
nacionālie eksperti, 
līgumdarbinieki u.c.)

Finansiālās cilvēkresursu 
un saistītās izmaksas (kas 

NAV ietvertas 
pamatsummā) 11,633 11,866 12,103 12,345 12,592 12,844 13,101 86,483

  
40 Šie skaitļi attiecas uz visu EK Pamatprogrammu kopumā (sk. KOM (2005) 119).
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Aprēķini– Administratīvās izmaksas
Aprēķini veikti, ņemot vērā šādu hipotēzi:
– ierēdņu skaits budžeta agrākajā A daļā saglabājas 2006. gada līmenī

– izdevumi katru gadu palielinās par 2 % sakarā ar paredzamo inflāciju, kas norādīta, 
piemēram, dokumentā Fiche 1 REV (Komisijas dienestu darba dokumentā saistībā ar
finanšu plānu),

– katram ierēdnim paredzot EUR 108 000, bet ārštata darbiniekiem – EUR 70 000 (2004.
gada cenās)

Aprēķins – Personāls , ko finansē pēc XX 01 02 panta
Vajadzības gadījumā jānorāda atsauce uz 8.2.1 punktu

8.2.6. Citas pamatsummā neietvertās administratīvās izmaksas41

milj. EUR (līdz 3 decimālzīmei aiz komata) 

2007. 
gads

2008. 
gads

2009. 
gads

2010. 
gads

2011. 
gads

2012. 
un 

2013. 
gads

KOPĀ

XX 01 02 11 01 – Komandējumi 0,320 0,326 0,333 0,339 0,346 0,713 2,376

XX 01 02 11 02 – Sanāksmes un konferences 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0,023 0,076

XX 01 02 11 03 – Komitejas42 0,478 0,487 0,497 0,507 0,517 1,065 3,550

XX 01 02 11 04 – Pētījumi un konsultācijas

XX 01 02 11 05-Informācijas sistēmas

2 Kopā pārējās vadības izmaksas (XX 
01 02 11)

3 Pārējās izmaksas ar administratīvu 
izmaksu raksturu (norāda, iekļaujot 
atsauci uz budžeta pozīciju)

Administratīvās izmaksas, izņemot 
cilvēkresursu un ar tiem saistītās 

izmaksas (kas NAV ietvertas 
pamatsummā) 0,807 0,824 0,840 0,857 0,874 1,801 6,002

Aprēķini – Citas administratīvās izmaksas, kas nav iekļautas pamatsummā
Šie skaitļi provizoriski aprēķināti, pamatojoties uz Pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
ģenerāldirektorāta (DG RTD) 2006. gada pieprasījumiem, kas palielināti par 2 %, ņemot vērā 
paredzamo gada inflāciju. (Fiche 1 REV)

  
41 Šie skaitļi attiecas uz visu EK Pamatprogrammu kopumā (sk. KOM (2005) 119).
42 Eiropas Pētniecības padomdevējas valdes (EURAB) komiteja.
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Cilvēku un administratīvo resursu vajadzības apmierinās no gada budžeta sadales procedūrā 
vadošajam ģenerāldirektorātam piešķirtajiem līdzekļiem. Piešķirot amatus, jāņem vērā 
iespējama amatu pārdale starp departamentiem saskaņā ar finanšu perspektīvām.


