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Procedūru apzīmējumi

* Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300.pantā un ES līguma 7.pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgu tekstu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāpastiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu „Idejas”, ar ko īsteno 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)
(COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2005)0441)1,

– ņemot vērā EK līguma 166. pantu, saskaņā ar kuru Padome apspriedās ar Parlamentu 
(C6-0382/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta 
komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atbilstīgi grozīt savu priekšlikumu, saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu atbilstoši mainīt savu priekšlikumu;

3. aicina Padomi paziņot Parlamentam, ja tā paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. apsvērums

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, 

4) Priekšlikumi „progresīvai pētniecībai” 
fundamentālo pētījumu izpratnē
jānovērtē, izmantojot speciālistu veiktu 
salīdzinošu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vienīgi izcilības kritēriju, tajos jāuzsver 
starpnozaru un daudznozaru, augstas 
pakāpes riska novatoriski projekti, jaunas 

  
1 ABl. C ... / OV vēl nav publicēts
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kas sevi jau pierādījušas. grupas un mazāk pieredzējuši pētnieki, kā 
arī grupas, kas sevi jau pierādījušas.

Pamatojums

Jau pie apsvērumiem skaidri jānorāda jēdziena „progresīvā pētniecība“ viennozīmīgā 
saistība ar fundamentālajiem pētījumiem. Turklāt svarīgi ir ne vien starpnozaru, bet arī 
daudznozaru pētniecības projekti.

Grozījums Nr. 2
6. apsvērums

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

6) Eiropas Komisijai divu līdz maksimāli 
trīs gadu pārbaudes laikā jāatbild par šīs 
īpašās programmas īstenošanu un tai jābūt 
Eiropas Pētniecības padomes autonomijas 
un integritātes, kā arī darbības efektivitātes 
garantam.

Pamatojums

Ilgtermiņā EPP organizācijas struktūrai jābūt neatkarīgai no ES institūcijām, un atbildība 
par tās vadību jāuzņemas starptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai. Lai nodrošinātu Eiropas 
Pētniecības padomes darba ātru uzsākšanu, pārbaudes laikā ir mērķtiecīgi izveidot Komisijas 
kontrolētu izpildaģentūru.

Grozījums Nr. 3
8. apsvērums

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

8) Lai nodrošinātu EPP integritāti, 
Komisijai kopā ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi jāgādā, lai šī īpašā programma 
tiktu īstenota atbilstoši nospraustajiem 
mērķiem.

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka EPP integritāti nodrošina tikai Komisija. Ņemot vērā projekta 
nozīmīgumu un tā ievērojamo finansiālo nodrošinājumu, EPP darbā konsekventi jāiesaista 
Padome un Parlaments, piemēram, iesniedzot tām gada pārskatus.

Grozījums Nr. 4
17. apsvērums
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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.

17) Komisijai jānodrošina, ka pēc divu 
maksimāli trīs gadu pārbaudes laika tiek 
veikts neatkarīgs EPP darbību 
novērtējums. Pamatojoties uz iegūtajiem 
rezultātiem, EPP jāpārveido par pastāvīgu 
struktūru, kas nodrošinātu EPP 
maksimālu autonomiju, saglabājot 
pārskatāmību. Turklāt ne vēlāk kā līdz 
2010. gadam var apsvērt iespēju pārveidot 
EPP par juridiski neatkarīgu struktūru, 
iespējams, saskaņā ar Līguma 171. pantu.

Pamatojums

Saskaņā ar starptautiskās zinātnes un pētniecības sabiedrības vienbalsīgi pausto gribu 
Eiropas Pētniecības padomes struktūrai jābūt lielā mērā neatkarīgai no ES institūcijām, un 
atbildība par tās vadību jāuzņemas tikai starptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai. Tas jo 
īpaši attiecas uz pārskatāmu procesu norisi maksimālos autonomijas apstākļos. Viena no 
iespējām, kas ir rūpīgi jāpārbauda, būtu struktūra saskaņā ar EK līguma 171. pantu.

Grozījums Nr. 5
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.

Saskaņā ar pamatprogrammas II pielikumu 
summa, kādu uzskata par vajadzīgu īpašās 
programmas īstenošanai, ir EUR 11862 
miljoni, no kuriem maksimāli 3% no 
Eiropas Pētniecības padomes rīcībā esošā 
gada budžeta atvēlēti administratīvajiem 
un personāla izdevumiem.

Pamatojums

Eiropas Pētniecības padomes panākumi ir atkarīgi no tā, cik daudz naudas tiks atvēlēts 
projektiem. Ir jānovērš neproporcionāli lielas pārvaldes veidošana.

Grozījums Nr. 6
3. panta 1. punkts

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

1. Visus pētījumus, ko veic saskaņā ar 
īpašo programmu, veic atbilstoši
Septītajā pamatprogrammā noteiktiem
ētikas pamatprincipiem. Papildus ir spēkā 
2. un 3. pantā minētie pamatprincipi.
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Pamatojums

Ētikas robežvērtību noteikšana saskaņā ar Septīto pamatprogrammu attiecas arī uz īpašo 
programmu „Idejas“.

Grozījums Nr. 7
4. panta 3. punkts

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.

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, pārskatāmības 
un atbildības principiem.
Pilnvaroto padome („Board of Trustees”), 
kuru veido pa trim pārstāvjiem no 
Padomes, Komisijas un Eiropas 
Parlamenta, uzrauga šo pamatprincipu 
ievērošanu.

Pamatojums

Zinātniskās padomes darbā arī būtu jāvadās pēc atbildības principa. Pilnvaroto padomes, 
kuras sastāvā ir pa trim pārstāvjiem no Padomes, Komisijas un Parlamenta, izveide ir 
nepieciešama, lai garantētu EPP darbu noteicošo pamatprincipu ievērošanu.

Grozījums Nr. 8
4. panta 4. punkts

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

Komisija kopā ar Padomi un Eiropas 
Parlamentu darbojas kā Eiropas 
Pētniecības padomes autonomijas un 
integritātes garants un nodrošina tai 
uzticēto uzdevumu atbilstošu izpildi.
Zinātniskā padome un Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei gada 
pārskatu par EPP darbu, īpašu uzmanību 
veltot tam, cik lielā mērā izpildīti izvirzītie 
mērķi.

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka EPP integritāti nodrošina Komisija vien. Ņemot vērā projekta 
nozīmīgumu un tā ievērojamo finansiālo nodrošinājumu, EPP darbā konsekventi jāiesaista 
Padome un Parlaments, piemēram, iesniedzot tām gada pārskatus.
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Grozījums Nr. 9
5. panta 1. punkts

1. Zinātnisko padomes sastāvā strādā 
augstākās raudzes zinātnieki, inženieri, 
pētnieki, kurus ieceļ Komisija, kuri 
darbojas kā privātpersonas un nepārstāv 
svešas intereses.

1. Zinātniskās padomes sastāvā strādā 
augstākās raudzes zinātnieki, inženieri, 
pētnieki, kuri pārstāv pēc iespējas visas 
pētniecības jomas un nozares un kuru 
kvalifikāciju veido gan zinātniskā izcilība, 
gan pieredze zinātnes menedžmentā, kuri 
darbojas kā privātpersonas un nepārstāv 
svešas intereses.

Pamatojums

Noteicošais ir tas, ka zinātniskās padomes locekļi pārstāv pēc iespējas visas pētniecības 
jomas, aptver dažādas valsts un privātās pētniecības nozares un pārzina zinātnes 
menedžmentu.

Grozījums Nr. 10
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Zinātniskās padomes locekļus, kurus, 
ievērojot pārskatāmu un objektīvu 
procesu, ir izvirzījusi zinātniskā 
sabiedrība, pēc noklausīšanās Eiropas 
Parlamentā ieceļ Komisija.

Pamatojums

Priekšlikumam par zinātniskās padomes locekļiem sākotnēji jānāk no zinātniskās sabiedrības.
Noklausīšanās Parlamentā nodrošina vajadzīgo pārskatāmību un sabiedrības uzmanību.

Grozījums Nr. 11
5. panta 1.b (jauns)

1.b Zinātniskās padomes locekļu amata 
pilnvaru laiks ir divi gadi ar iespēju tos 
divreiz iecelt atkārtoti. Padomes locekļus 
ievēl rotācijas kārtībā, saskaņā ar kuru 
katrās vēlēšanās viena trešdaļa tiek 
ievēlēta no jauna.
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Pamatojums

Zinātniskās padomes locekļu amata pilnvaru laikam jābūt ierobežotam. Rotācijas kārtība 
nodrošina līdzsvaru starp jaunajiem un vecajiem padomes locekļiem.

Grozījums Nr. 12
5. panta 3. punkta a) apakšpunkts (jauns)

-a) EPP darba vispārējo stratēģiju, ko 
regulāri pielāgo zinātniskajām prasībām;

Pamatojums

Zinātniskajai padomei jāatbild par EPP vispārējo stratēģiju. Turklāt šī stratēģija ik pa laikam 
jāpārbauda un jāpielāgo mainīgajām prasībām.

Grozījums Nr. 13
6. panta 1. punkts

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.

1. Komisija un zinātniskā padome 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.

Pamatojums

Ir loģiski, ka EPP darba programmu pieņem Komisija kopā ar zinātnisko padomi.

Grozījums Nr. 14
8.a pants (jauns)

8.a pants
1. Pēc divu līdz maksimāli trīs gadus ilga 
pārbaudes laika neatkarīgi eksperti izvērtē 
EPP darbu, tostarp, 
vai ir sasniegti ar EPP saistītie mērķi, vai 
procesi ir organizēti efektīvi un 
pārskatāmi,
vai ir nodrošināta zinātniskā neatkarība 
un ir ievērots zinātniskās izcilības 
princips.
Turklāt vērtējumā tiek pausts viedoklis 
par to, kāda ilgtermiņa struktūra ir 
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piemērota EPP.
2. Neskatoties uz paredzēto vērtēšanu, 
katrā gadījumā ilgtermiņā jāizvēlas tāda 
EPP struktūra, kas līdz ar pārskatāmību 
un atbildību Komisijas, Padomes un 
Eiropas Parlamenta priekšā nodrošinātu 
maksimālu Pētniecības padomes 
autonomiju.
3. Pamatojoties uz novērtējuma ziņojumu, 
Komisija iesniedz priekšlikumu par EPP 
tālāku attīstību, kuru iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei apspriešanai 
un, ja nepieciešams, koplēmuma 
pieņemšanai. Turpmākajā EPP darbā 
jābalstās uz struktūru atbilstīgi Līguma 
171. pantam, ja vien nav svarīgu iemeslu 
pret šādu organizācijas formu.

Pamatojums

Saskaņā ar starptautisko zinātnes un pētniecības sabiedrības vienbalsīgi pausto gribu 
Eiropas Pētniecības padomes struktūrai jābūt neatkarīgai no ES institūcijām, un atbildība 
par tās vadību jāuzņemas tikai starptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai. Lai nodrošinātu 
Eiropas Pētniecības padomes darba ātru uzsākšanu, pārbaudes laika posmā ir mērķtiecīgi 
izveidot Komisijas kontrolētu izpildaģentūru. Šī posma pieredze ir detalizēti jāizvērtē.

Grozījums Nr. 15
I pielikuma apakšpunkta „Zinātniskā padome” 1. punkts un 1.a un 1.b. punkts (jauns)

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.

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kuri 
pārstāv pēc iespējas visas pētniecības 
jomas un nozares un kuru kvalifikāciju 
veido gan zinātniskā izcilība, gan pieredze 
zinātnes menedžmentā, un darbosies kā 
privātpersonas un būs neatkarīgi no svešām 
interesēm.
Zinātniskās padomes locekļus, kurus ir 
izvirzījusi zinātniskā sabiedrība,  pēc 
noklausīšanās Eiropas Parlamentā ieceļ 
Komisija. Zinātniskās padomes locekļu 
amata pilnvaru laiks ir divi gadi, ar 
iespēju divreiz ievēlēt tos atkārtoti.
Padomes locekļus ievēl rotācijas kārtībā, 
saskaņā ar kuru katrās vēlēšanās viena 
trešdaļa tiek ievēlēta no jauna.
Lai izvairītos no interešu konfliktiem, 
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Zinātniskās padomes locekļi pieņem 
„rīcības kodeksu” („Code of Conduct”).

Pamatojums

Noteicošais ir tas, ka Zinātniskās padomes locekļi pārstāv pēc iespējas visas pētniecības 
jomas un atspoguļo dažādas sabiedriskās un privātās pētniecības nozares un tiem ir 
praktiskas iemaņas zinātnes menedžmentā. Ieceļot padomes locekļus amatā, noklausīšanās 
Parlamentā nodrošina vajadzīgo pārskatāmību. Turklāt ir jāievieš rotācijas princips.

Grozījums Nr. 16
I pielikuma apakšpunkts „Speciālā īstenošanas struktūra”

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.

Speciālās īstenošanas struktūras 
kompetencē pārbaudes laikā 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.

Pamatojums

Ilgtermiņā EPP organizācijas struktūrai jābūt neatkarīgai no ES institūcijām, un atbildība 
par tās vadību jāuzņemas tikai pārstāvjiem no starptautiskās zinātniskās sabiedrības. Lai 
nodrošinātu Eiropas Pētniecības padomes darba ātru uzsākšanu, pārbaudes laika posmā ir 
mērķtiecīgi izveidot Komisijas kontrolētu izpildaģentūru.

Grozījums Nr. 17
I pielikuma apakšpunkta „Eiropas Komisijas loma” 1. punkts

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:

Eiropas Komisija kopā ar Padomi un 
Eiropas Parlamentu 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:
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Pamatojums

Nav pieļaujams, ka EPP integritāti nodrošina tikai Komisija. Ņemot vērā projekta 
nozīmīgumu un tā ievērojamo finansiālo nodrošinājumu, EPP darbā konsekventi jāiesaista 
Padome un Parlaments, piemēram, iesniedzot tām gada pārskatus.

Grozījums Nr. 18
I pielikuma apakšpunkta „Eiropas Komisijas loma” 2. ievilkums

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

- kopā ar zinātnisko padomi pieņems 
darba programmu un pozīcijas attiecībā uz 
metodoloģijas īstenošanu, kā noteikusi 
zinātniskā padome;

Pamatojums

Ir loģiski, ka EPP darba programmu Komisija pieņem kopā ar zinātnisko padomi.
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PASKAIDROJUMS

I. Ieskats īpašajā programmā „Idejas“

Līdz ar Septīto pamatprogrammu pirmo reizi Eiropas līmenī jāizveido tā saucamā „Eiropas 
Pētniecības padome“ (EPP). EPP ir būtisks pamatprogrammas jaunievedums. Īpašajā 
programmā „Idejas“ Eiropas Komisija precizē EPP uzdevumus un struktūru.

1. Pamatideja

EPP mērķis, pirmkārt, ir stiprināt fundamentālo pētījumu vai, kā to dēvē Komisija, 
„progresīvās pētniecības“ jomu. Tā ir jau sen gaidīta kursa maiņa. Būtiski pētniecības rezultāti 
ir iespējami tikai pateicoties atziņām, kuras iegūst fundamentālajos pētījumos. Turklāt 
pētniecības pamatprogrammā fundamentālie pētījumi līdz šim ievērojami atpalika no lietišķās 
pētniecības. Galu galā privātie investori bieži vien vilcinās ieguldīt šajā svarīgajā jomā, jo tas 
ir saistīts ar ievērojamu finansiālo risku un automātiski nesola tirgum gatavu produktu.

Komisija un Eiropas vadošās pētniecības iestādes gaida no EPP „konkurences efektu”:
Eiropas labākie pētnieki cīnās par līdzekļu piesaisti, tādējādi paaugstinot Eiropas pētniecības 
līmeņa pievilcību. Turklāt cerams, ka atsevišķu pētnieku panākumi ietekmēs atsevišķu 
dalībvalstu pētniecības kvalitāti.

2. Eiropas Pētniecības padomes struktūra

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu EPP sākotnēji sastāvēs no zinātniskās padomes un tā 
dēvētās īstenošanas struktūras.

a) Zinātniskā padome

EPP sastāvā Zinātniskajai padomei vissvarīgākā loma. To veido Eiropas zinātniskās 
sabiedrības augstākā līmeņa pārstāvji, kas darbojas kā privātpersonas, kas nav politiski vai 
citādi ieinteresētas. Padomes locekļus ieceļ Komisija, ievērojot objektīvu izvēles procedūru.

Vēl pirms tika pieņemts formālais lēmums par EPP, pagājušajā gadā piecu cilvēku komisija 
bijušā komisāra Chris Patten vadībā izvirzīja 22 zinātniskās padomes locekļu kandidatūras, 
kuri uzreiz arī uzsāka savu darbu.

Pēc Komisijas iepazīstināšanas ar zinātnisko padomi, tās uzdevumi būtībā koncentrējās uz 
vispārējās zinātniskās stratēģijas izstrādi, kā arī EPP darba programmas izstrādāšanu. Tostarp 
tika noteikti arī kritēriji, pamatojoties uz kuriem tiek pieņemti lēmumi par atsevišķu projektu 
finansēšanu. Turklāt zinātniskai padomei jānodrošina uzraudzība un kvalitātes kontrole no 
zinātniskā viedokļa. Tas ietver novērtēšanas procedūru, ekspertu un izvērtēšanas metožu 
izvēli.

b) Speciālā īstenošanas struktūra
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Par programmas īstenošanu sākotnēji atbild speciāla īstenošanas struktūra. Tā īsteno ekspertu 
un projektu izvēles procedūru. Uzsākot programmu, Komisija kā īstenošanas struktūru ir 
piedāvājusi Komisijas izpildaģentūru. Protams, pastāv iespēja, ka pēc neatkarīga izvērtējuma 
aģentūra līdz 2010. gadam tiek pārveidota par alternatīvu un juridiski neatkarīgu struktūru, 
piemēram, atbilstīgi EK līguma 171. pantam.

II. Referentes vērtējums

Eiropas Pētniecības padome ir kā svarīgs, pareizā laikā sperts solis, lai nodrošinātu Eiropas 
zinātnes līmeni un stiprinātu fundamentālos pētījumus. Veiksmīgs EPP darbs var radīt 
„virpuļefektu“, kas ir vajadzīgs, lai vadošos pētniekus noturētu Eiropā vai no jauna piesaistītu 
tai. Tādējādi ir skaidrs, ka Pētniecības padomes ideja ir radusi lielu atbalstu pētniecības 
aprindās, kam pievienojas arī Eiropas Parlaments, tomēr referente uzskata, ka priekšlikuma 
svarīgākie punkti rada jautājumus, kurus nepieciešams aplūkot tuvāk.

1. Eiropas Pētniecības padomes galīgā struktūra

Attiecībā uz EPP galīgo struktūru līdz ar jau minēto izpildaģentūru, kuru acīmredzami atbalsta 
Komisija, un neatkarīgo struktūru atbilstīgi EK līguma 171. pantam, ir jāapspriež divas 
alternatīvas. Abām alternatīvām pēc referentes domām ir gan plusi, gan mīnusi.
Izpildaģentūra nodrošinātu Komisijai lielu ietekmi uz Pētniecības padomi, un tādējādi no 
neatkarības viedokļa varētu rasties problēmās. Tomēr, ja iestāde tiek veidota saskaņā ar EK 
līguma 171. pantu, arī rodas vairāki jautājumi, kas jāapsver, sākot ar tādiem praktiskiem 
aspektiem kā atrašanās vietas izvēle.

Tādēļ referente uzskata, ka pēc divu līdz maksimāli trīs gadu ilga pārbaudes laika 
neatkarīgiem ekspertiem būtu jāveic EPP pieredzes izvērtējums atbilstoši iepriekš noteiktiem 
kritērijiem. Turklāt tiek vērtēti tādi aspekti kā zinātniskā autonomija, nodrošinot pārskatāmību 
un atbildību pret Komisiju, Padomi un Parlamentu.

2. Eiropas Pētniecības padomes darba pārskatāmība

Ņemot vērā ievērojamos finanšu līdzekļus, par kuriem ir jālemj EPP, jānodrošina zināma 
atbildība Padomes, Parlamenta un Komisijas priekšā. Ir svarīgi nepieļaut, ka EPP varētu 
veidoties kā „slēgta iestāde” (closed-shop).

Eiropas institūciju, piemēram, pilnvaroto padomes (Board of Trustees), piesaistīšana kalpo 
pārskatāmībai un dod iespēju Pētniecības padomei nodrošināt savu darbu. Referente uzskata, 
ka nevar paļauties tikai uz Revīzijas komisiju vai Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai 
(OLAF). Nacionālo pētniecības padomju piemērs rāda, ka visos gadījumos pastāv sabiedrības 
kā finansētāja vairāk vai mazāk izteikta lielāka vai mazāka kontrole.

Piemēram, visus Amerikas Nacionālā zinātnes fonda valdes locekļus, kā arī direktoru, izvirza 
ASV prezidents un apstiprina Senāts. Vācijas Zinātniskās pētniecības biedrības Galvenajā 
pārvaldē, kur tiek pieņemtas pamatnostādnes un lemts par atsevišķiem projektiem, ir 
pārstāvēta valsts un federālās zemes.

Referente uzskata, ka pienākums sniegt regulārus ziņojumus nodrošinās noteiktu politisku 
atbildību.
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3. Zinātniskās padomes izvēle un sastāvs

Zinātniskai padomei jāpārstāv visas pētniecības jomas, kā arī tās dažādi līmeņi — no 
zinātniskās līdz rūpnieciskai pētniecībai, cik tas ir iespējams iestādē ar 20 zinātniekiem.
Turklāt ir svarīgi, lai darbiniekiem, ņemot vērā viņu uzdevumu loku, būtu zināšanas un 
pieredze zinātnes menedžmentā.

Lai Pētniecības padome būtu atvērta jaunām idejām un pētniecības virzieniem, jāierobežo tās 
locekļu amata pilnvaru laiks. Te noder rotācijas sistēma, kas vienlaikus nodrošina pastāvīgu 
maiņu un nepārtrauktību.

Zinātniskās padomes locekļi turpmāk jāizvirza un jāieceļ tikai no Eiropas zinātnieku vidus. Tā 
ir EPP zinātniskās neatkarības garantija.

4. Efektīvas pārvaldes struktūras nodrošināšana

EPP pārbaudījums būs projektu pārvaldība. Ņemot vērā plašo tematiku, pieteikumu būs 
daudz. Tie jāapstrādā ātri un efektīvi. Zinātniskās padomes un „īstenošanas struktūras” ziņā ir 
rast saprātīgu risinājumu. Lai nodrošinātu resursu ietaupījumu („Lean Management”), ņemot 
vērā nepietiekamos resursus, uzreiz jāierobežo administratīvie izdevumi, nosakot konkrētu 
izdevumu daļu no kopējā budžeta.

5. Zinātniskās padomes darba vadlīnijas

Kritiķi pauž bažas, ka EPP „pārpludinās” ar pieteikumiem. Ņemot to vērā, tiek piedāvāts jau 
īpašā programmā ietvert norādes par EPP darbu un projektu izvēli, minot konkrētus projektu 
izvēles kritērijus. Referente uzskata, ka tas nav lietderīgi. Galvenais priekšnoteikums ir tas, ka 
norādes par darba saturu, pamatojoties uz pētniecības vajadzībām, nosaka zinātniskajā 
padomē pārstāvētie zinātnieki. Šāds secinājums attiecas arī uz Komisiju. Taču ir svarīgi 
noteikt skaidras ētiskās robežas.

6. Pētniecības padomes finanšu līdzekļi

Pastāv vienošanās, ka EPP panākumi ir atkarīgi no tās finansiālā nodrošinājuma. Ja vien 
izdodas ieguldīt nepieciešamo „kritisko daudzumu”, var panākt sākotnēji ieskicēto 
konkurences efektu. Komisija EPP darbam Septītās pētniecības pamatprogrammas visas 
darbības laikā sākotnēji bija ieplānojusi EUR 11,861 miljardus. Ir apšaubāms, ka šī būs galējā 
summa.

Eksperti pamatoti uzskata, ka „kritiskajam daudzumam” jābūt vismaz vienam miljardam EUR 
gadā. Šāda summa jānodrošina visā programmas darbības laikā. Turklāt būtu lietderīgi, 
summu nepārtraukti palielināt. Pēc referentes domām programmas sākuma posmā varētu 
piešķirt mazāk līdzekļu, nekā tās darbības beigās.

III. Kopsavilkums

Referente atbalsta priekšlikumu veidot Eiropas Pētniecības padomi. Interesenti tiek aicināti 
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darīt visu, lai Pētniecības padome visdrīzākajā laikā varētu uzsākt darbu. Tādēļ Eiropas 
likumdevējam ir jārod atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem. Ja tas izdosies, EPP kļūs 
par patiesi veiksmīgu modeli, kas, kā plānots, pozitīvi ietekmēs situāciju zinātnē.


