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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* 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 kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā sl
īprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļ
ūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu „Cilvēki”, ar ko īsteno 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)
(KOM (2005)0442 – C6-0383/2005 –2005/0187 (CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0442)1,

– ņemot vērā EK līguma 166. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0383/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2.
punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprin
ātajam tekstam;

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

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
13. apsvērums
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(13) Īstenojot šo programmu, vienlīdz liela 
uzmanība jāpievērš dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanai, kā arī, cita starpā, darba 
apstākļiem, darbā pieņemšanas procesa p
ārredzamībai, to pētnieku profesionālajai 
izaugsmei, kuri pieņemti darbā projektos un 
programmās, ko finansē atbilstīgi darbībām 
šajā programmā, kuras pamatprincipu 
kopumu veido Komisijas 2005. gada 11. 
marta Ieteikums par Eiropas Hartu par p
ētniekiem un Rīcības kodeksu par pētnieku 
pieņemšanu darbā.

(13) Īstenojot šo programmu, vienlīdz liela 
uzmanība jāpievērš dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanai, kā arī, cita starpā, darba 
apstākļiem, pasākumiem, kas sekmē darba 
un ģimenes dzīves apvienošanu, darbā pie
ņemšanas procesa pārredzamībai, to p
ētnieku profesionālajai izaugsmei, kuri pie
ņemti darbā projektos un programmās, ko 
finansē atbilstīgi darbībām šajā programmā, 
kuras pamatprincipu kopumu veido 
Komisijas 2005. gada 11. marta Ieteikums 
par Eiropas Hartu par pētniekiem un Rīc
ības kodeksu par pētnieku pieņemšanu darb
ā.

Pamatojums

Ir svarīgi atzīmēt, ka programmas īstenošanas posmā ir paredzēti atbilstoši pasākumi darba 
un ģimenes dzīves apvienošanai.  

Grozījums Nr. 2
14. apsvērums

(14) Šī programma atbilst turpmākai cilv
ēkresursu integrētās stratēģijas izstrādei 
un īstenošanai Eiropas pētniecības un attīst
ības jautājumos, pamatojoties uz 
dokumentiem „Eiropas Pētniecības telpas 
(ERA) mobilitātes stratēģija” un „Pētnieki 
Eiropas Pētniecības telpā (ERA): viena 
profesija, dažādas karjeras iespējas”, kā arī
tajā ņemti vērā Padomes 2005. gada 18. apr
īļa secinājumi par cilvēkresursiem pētniec
ības un attīstības jomā.

(14) Šī programma atbilst cilvēkresursu 
integrētajai stratēģijai Eiropas pētniecības 
un attīstības jomā un paredz radīt īstu 
Eiropas pētniecības telpu, kā nosaka 
„Eiropas Pētniecības telpas (ERA) mobilit
ātes stratēģija” un dokuments „Pētnieki 
Eiropas Pētniecības telpā (ERA): viena 
profesija, dažādas karjeras iespējas”, kā arī
tajā ņemti vērā Padomes 2005. gada 18. apr
īļa secinājumi par cilvēkresursiem pētniec
ības un attīstības jomā.

Pamatojums

Jāuzsver, ka programmas galvenais mērķis ir radīt reālu Eiropas pētniecības telpu. 

Grozījums Nr. 3
14.a apsvērums (jauns)
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(14a) Programma "Cilvēki" paredz 
kvalitatīvi un kvantitatīvi attīstīt cilv
ēkresursu potenciālu pētniecības un 
tehnoloģiju jomā Eiropā, it īpaši, atzīstot 
pētnieka profesijas nozīmību. Tas sekm
ētu izcilības līmeņa saglabāšanu 
fundamentālajos pētījumos, tehnoloģiju p
ētniecības saskaņotu attīstību un ļautu 
efektīvi veicināt pētnieku mobilitāti, t.i., 
gan ārpuskopienas valstu pētnieku darb
ību Eiropā, gan Eiropas pētnieku darbību 
citviet pasaulē.

Pamatojums

Ar šo jauno apsvērumu precizē programmas „Cilvēki” mērķus, ietverot tajā pētnieka 
profesijas jēdzienu, kam jāpiešķir tāda pati nozīmība kā citām profesijām.

Grozījums Nr. 4
6. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Darba programmas izstrādes laikā
saskaņā ar līdzdalības noteikumiem 
Komisija veiks vajadzīgos pasākumus, lai 
ieviestu procedūru vienkāršošanas sist
ēmu.

Pamatojums

Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu ambiciozo mērķu sasniegšanas nolūkā Komisijai j
āsamazina birokrātiskās procedūras, lai birokrātiski šķēršļi nekavētu pētniecības darbu.

Grozījums Nr. 5
8. panta 5. punkts

5. Komisija regulāri informē komiteju par 
īpašās programmas vispārējo norisi, tā
sniedz informāciju par visām pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbībām, ko finansē
saskaņā ar šo programmu. 

5. Komisija regulāri informē komiteju un 
Eiropas Parlamentu par īpašās 
programmas vispārējo norisi un sniedz 
informāciju par visām pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbībām, ko finansē
saskaņā ar šo programmu.
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Pamatojums

Ņemot vērā īpašās programmas nozīmi pamatprogrammā, par ko lemj saskaņā ar koplēmuma 
procedūru, Eiropas Parlamentam jābūt informētam par pašreizējās programmas darbību 
rezultātiem. 

Grozījums Nr. 6
Pielikuma ievada 2. daļa

Programmu īstenos, sistemātiski 
veicot ieguldījumus cilvēkos, 
galvenokārt ieviešot konsekventu 
Marijas Kirī vārdā nosaukto pas
ākumu kopumu, kas paredzēts p
ētniekiem visos profesionālās darb
ības posmos no sākotnējās pētnieku 
sagatavošanas līdz mūžizglītībai un 
profesionālai izaugsmei. Starpvalstu 
un starpnozaru mobilitāte, dažādās 
nozarēs un valstīs iegūtās pieredzes 
atzīšana un piemēroti darba apstākļi 
ir svarīgākie elementi Marijas Kirī v
ārdā nosaukto pasākumu kopumā.

Programmu īstenos, sistemātiski veicot 
ieguldījumus cilvēkresursu attīstībā, 
galvenokārt ieviešot konsekventu Marijas 
Kirī vārdā nosaukto pasākumu kopumu un
īpašu uzmanību pievēršot to radītajai 
pievienotajai vērtībai Eiropā, kas palīdz 
veidot Eiropas pētniecības telpu. Šie pas
ākumi paredzēti pētnieku kvalifikācijas un 
zināšanu paplašināšanai visos profesionāl
ās darbības posmos no sākotnējās pētnieku 
sagatavošanas līdz mūžizglītībai un 
profesionālai izaugsmei valsts un privātajā
sektorā. Starpvalstu un starpnozaru mobilit
āte, dažādās nozarēs un valstīs iegūtās 
pieredzes atzīšana un piemēroti darba apst
ākļi ir svarīgākie elementi Marijas Kirī vārd
ā nosaukto pasākumu kopumā gan attiecīb
ā uz pētniecības darba neatkarību, gan 
atalgojuma pielāgošanu labākajām 
starptautiskajām normām, īpašu uzman
ību pievēršot sociālajām garantijām un 
apdrošināšanai.

Pamatojums

Jāatzīmē, ka pasākumi, ar ko sekmē pētnieku mobilitāti un karjeras attīstību, palīdz valstīs 
veidot attiecīgo profesionālo vidi un programmas, lai īstenotu labu Eiropas mēroga sadarb
ību Eiropas pētniecības telpā. Ir arī jāuzsver, ka ir svarīgi sekmēt pētnieku profesionālo 
izaugsmi gan valsts, gan privātajā sektorā. Lai palīdzētu izveidot Eiropas pētniecības telpu, 
kas paredzēta pētnieku zinātniskās karjeras attīstības sekmēšanai, ir jāvienādo darba apstāk
ļi, vienlaikus garantējot pētniecības darba neatkarību.
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Grozījums Nr. 7
Pielikuma ievada 4.a daļa (jauns)

Veicot Marijas Kirī vārdā nosauktos pas
ākumus, īpaša uzmanība jāpievērš
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai 
un pārdalei, izmantojot atbilstošus līgumu 
noteikumus, kas aizsargā individuālu p
ētnieku veikumu, lai viņu darba rezultātā
tirgū laistām precēm ir atbilstoša 
izcelsmes apliecība.

Pamatojums

Ir būtiski, ka pamatprogrammas noteikumi aizsargā pētniecības rezultātus, jo īpaši, 
izmantojot atbilstošus līguma noteikumus, lai garantētu to pētnieku tiesības, kas darbojas 
programmās, kuru rezultātus izmanto preču ražošanā un tirdzniecībā, ņemot vērā būtisku 
viena vai vairāku pētnieku darba ieguldījumu. 

Grozījums Nr. 8
Pielikuma ievada 6. daļa
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Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas attīst
ības un dzimumu līdztiesības principi. 
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos 
un salīdzinoši novērtējot dzimumu līdzdal
ību (mērķis ir vismaz 40% sieviešu līdzdal
ības). Turklāt tiks noteikti pasākumi, lai 
nodrošinātu pētniekiem piemērotu darba un 
personīgās dzīves līdzsvaru un atvieglotu p
ētniecības darbu uzsākšanu pēc p
ārtraukuma. Bez tam gadījumos, kad tas ir 
būtiski, saistībā ar darbībām šajā īpašajā
programmā tiks ņemti vērā apsvērumi par 
veicamā pētījuma un tā potenciālā
pielietojuma ētiskajiem, sociālajiem, 
tiesiskajiem un plašākiem kultūras 
aspektiem, kā arī zinātnes un tehnoloģiju att
īstības un paredzamās attīstības sociāli 
ekonomiskā ietekme.

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas attīst
ības un dzimumu līdztiesības principi. 
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos 
un salīdzinoši novērtējot dzimumu līdzdal
ību (mērķis ir vismaz 40% sieviešu līdzdal
ības). Turklāt tiks noteikti pasākumi, lai 
nodrošinātu pētniekiem piemērotu darba un 
personīgās dzīves līdzsvaru, atvieglojot p
ētnieku iespējas pastāvīgi iesaistīties 
darba dzīvē un atsākt pētniecības darbu p
ēc pārtraukuma. Bez tam gadījumos, kad 
tas ir būtiski, saistībā ar darbībām šajā īpa
šajā programmā tiks ņemti vērā apsvērumi 
par veicamā pētījuma un tā potenciālā
pielietojuma ētiskajiem, sociālajiem, 
tiesiskajiem un plašākiem kultūras 
aspektiem, kā arī zinātnes un tehnoloģiju att
īstības un paredzamās attīstības sociāli 
ekonomiskā ietekme.

Pamatojums

Šiem pasākumiem jāveicina talantīgāko pētnieku iesaistīšanās Eiropas pētniecības darba tirg
ū un ne tikai viņu darba atsākšana pēc pārtraukuma. 

Grozījums Nr. 9
Pielikuma sadaļas „Darbības” apakšsadaļas „Pētnieku sākotnējās apmācības” 1. daļa
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Šajā pasākumā tiek atbalstīta p
ētnieku sākotnējā apmācība, parasti 
tas paredzēts pētnieku karjeras 
pirmajiem četriem gadiem, 
pagarinot to par vienu papildu gadu, 
ja tas vajadzīgs sākotnējās apmāc
ības pabeigšanai. Izmantojot 
starptautiskos tīkla mehānismus, lai 
būtisku augstas kvalitātes sākotnējās 
pētnieku apmācības apjoma daļu 
izvietotu gan dalībvalstu un asociēto 
valstu valsts, gan arī privātajā sektor
ā, ar šo pasākumu paredzēts uzlabot 
pētnieku karjeras iespējas abos 
sektoros, tādējādi piesaistot pētniec
ībai vairāk jauno pētnieku.

Šajā pasākumā tiek atbalstīta pētnieku s
ākotnējā apmācība, kas parasti paredzēta p
ētnieku karjeras pirmajos četros gados (vai 
četru gadu pilna laika darbam līdzvērtīgā
periodā), pagarinot to ne vairāk kā par 
vienu papildu gadu, ja tas vajadzīgs sākotn
ējās apmācības pabeigšanai. Izmantojot 
starptautiskos tīkla mehānismus, lai būtisku 
augstas kvalitātes sākotnējās pētnieku apm
ācības apjoma daļu izvietotu gan dalībvalstu 
un asociēto valstu valsts, gan arī privātajā
sektorā, ar šo pasākumu paredzēts uzlabot 
pētnieku karjeras iespējas abos sektoros, t
ādējādi piesaistot pētniecībai vairāk gados 
jaunu cilvēku.

Pamatojums

Pievienojot norādi „vai pilna laika darbam līdzvērtīgā periodā”, šā grozījuma mērķis ir 
izvairīties no diskriminācijas, kas būtu pretrunā ar profesionālās un ģimenes dzīves apvieno
šanas politiku.  Marijas Kirī vārdā nosauktā pasākuma „Pētnieku sākotnējā apmācība” mēr
ķis ir sekmēt jaunu cilvēku ieinteresētību īstenot zinātnieka karjeru. Tas ir arī paredzēts 
jauniem cilvēkiem, kam ir dotības veikt pētniecību. 

Grozījums Nr. 10
Pielikuma sadaļas „Darbības” apakšsadaļas „Pētnieku sākotnējās apmācības” 3. daļa

Kopīgajai pētniecības apmācības 
programmai ir jābūt saskaņotai attiec
ībā uz kvalitātes standartiem, un tai 
ir paredzami pienācīgi uzraudzības 
un darbaudzināšanas pasākumi. Kop
īgajā apmācību programmā būtu j
āizmanto tīkla dalībnieku, tostarp uz
ņēmumu, komplementārās zināšanas, 
kā arī citas sinerģijas. Būs vajadzīgs 
savstarpēji atzīt apmācību kvalitāti, 
ja iespējams, diplomus un citas pieš
ķirtās apliecības.

Kopīgajai pētniecības apmācības 
programmai ir jābūt saskaņotai attiecībā uz 
kvalitātes standartiem, un tai ir paredzami 
pienācīgi uzraudzības un darbaudzināšanas 
pasākumi. Kopīgajā apmācību programmā b
ūtu jāizmanto tīkla dalībnieku, tostarp uzņ
ēmumu, komplementārās zināšanas, kā arī
citas sinerģijas. Būs vajadzīgs savstarpēji 
atzīt apmācību kvalitāti, ja iespējams, 
diplomus un citas piešķirtās apliecības. Īpa
ša uzmanība jāpievērš jautājumiem par p
ētnieku ilgtermiņa iesaistīšanu darba dzīv
ē.

Pamatojums
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Pētnieka apmācība nozīmē ievērojamu līdzekļu ieguldījumu un šos līdzekļus nevajadzētu pār
āk sadalīt. Tādēļ ir jāparedz pasākumu kopums, lai Eiropas pētniecības darba tirgū iesaistītu 
talantīgākos cilvēkus.

Grozījums Nr. 11
Pielikuma sadaļas „Darbības” apakšsadaļas „Pētnieku sākotnējās apmācības” 5. daļas 3. punkts

• īsu mācību pasākumu organizēšana
(konferences, vasaras skolas un specializ
ēti mācību kursi) gan tīkla praktikantiem, 
gan arī tīklā neiesaistītajiem pētniekiem.

• izmaksas, kas saistītas ar īsu mācību pas
ākumu izstrādi un organizēšanu
(konferences, vasaras skolas un specializēti 
mācību kursi) gan tīkla praktikantiem, gan 
arī tīklā neiesaistītajiem pētniekiem.

Pamatojums

Papildu organizāciju tīklu finansēšanai dažādās valstīs ir vajadzīgas īstenošanas izmaksas, 
kas ir skaidri jāiekļauj pasākumos, par kuriem ir tiesības saņemt finansējumu. 

Grozījums Nr. 12
Pielikuma sadaļas „Darbības” apakšsadaļas „Mūžizglītība un profesionālā izaugsme” 2. daļa

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis 
pasākums, ir jābūt vismaz četru 
gadu pilna laika pētnieka darba 
pieredzei, jo šis pasākums ir paredz
ēts mūžizglītībai un profesionālajai 
izaugsmei, tomēr tiek pieņemts, ka 
parasti pētniekiem ir ilgāka 
pieredze.

.

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis pas
ākums, ir jābūt vismaz četru gadu pilna 
laika vai līdzvērtīgai pētnieka darba 
pieredzei, jo šis pasākums ir paredzēts mū
žizglītībai un profesionālajai izaugsmei, tom
ēr tiek pieņemts, ka parasti pētniekiem ir ilg
āka pieredze.

Pamatojums

Pievienojot norādi „līdzvērtīgai” (kas ļauj ietvert pārtraukuma periodu), šā grozījuma mērķis 
ir izvairīties no diskriminācijas, kas būtu pretrunā ar profesionālās un ģimenes dzīves 
apvienošanas politiku.  

Grozījums Nr. 13
Pielikuma sadaļas „Darbības” apakšsadaļas „Mūžizglītība un profesionālā izaugsme” 4. daļas 

2. punkts
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• citas valsts vai privātas iestādes, tostarp 
lielas pētniecības organizācijas, kas finans
ē vai pārvalda stipendiju programmas vai 
nu valsts pilnvarojumā, vai tādēļ, ka 
valsts iestādes tās ir atzinušas, piemēram, 
aģentūras, kuras valsts ir dibinājusi saska
ņā ar privāttiesībām un kuras veic 
publisko pasūtījumu, labdarības iestādes 
utt.;

• citas valsts vai privātas iestādes, tostarp 
lielas pētniecības organizācijas, universit
ātes un organizācijas, kas finansē vai p
ārvalda stipendiju programmas vai nu valsts 
pilnvarojumā vai tādēļ, ka valsts iestādes tās 
ir atzinušas, piemēram, aģentūras, kuras 
valsts ir dibinājusi saskaņā ar privāttiesībām 
un kuras veic publisko pasūtījumu, labdar
ības iestādes utt.;

Pamatojums

To pētniecības iestāžu un organizāciju skaitā, kas ir tiesīgas saņemt līdzfinansējumu saistībā
ar to noteicošo lomu pētniecības nozares cilvēkresursu radīšanā un izglītošanā, ir jāiekļauj 
universitātes. 

Grozījums Nr. 14
Pielikuma sadaļas „Darbības” apakšsadaļas „Mūžizglītība un profesionālā izaugsme” 6. daļa

Abi īstenošanas veidi sākumā
darbosies paralēli. Īstenojot 
pamatprogrammu, abu veidu 
ietekmes novērtēšana noteiks 
programmas atlikušās daļas īsteno
šanas kārtību.

Abi īstenošanas veidi sākumā darbosies 
paralēli, izmantojot līdzfinansējumu un 
paredzot to realizācijai pielāgotu sākotn
ējo posmu. Īstenojot pamatprogrammu, 
abu veidu ietekmes novērtēšana noteiks 
programmas atlikušās daļas īstenošanas kārt
ību.

Pamatojums

Visās valstīs un reģionos nav mobilitātes programmu, tādēļ var rasties izredžu nevienlīdzība, 
ko varētu kompensēt ar izmēģinājuma posma palīdzību.

Grozījums Nr. 15
Pielikuma sadaļas „Darbības” apakšsadaļas „Rūpniecības un augstskolu partnerība un sadarb

ības ceļi” 2. daļas 3. punkts

• darbsemināru un konferenču organizē
šana pieredzes un zināšanu apmaiņas 
uzlabošanai starp sektoriem, lai sasniegtu 
lielāku darbinieku skaitu no abiem 
sektoriem;

• izmaksas, kas saistītas ar tīklu izveidi un 
darbsemināru un konferenču organizēšanu
pieredzes un zināšanu apmaiņas uzlabošanai 
starp sektoriem, lai sasniegtu lielāku 
darbinieku skaitu no abiem sektoriem;
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Pamatojums

Dažādu valstu organizāciju tīklu finansēšanai ir jāparedz īstenošanas izmaksas, kas skaidri j
āiekļauj pasākumos, par kuriem ir tiesības saņemt finansējumu.  

Grozījums Nr. 16
Pielikuma sadaļas „Darbības” apakšsadaļas „Īpaši pasākumi” vienīgā daļa 

Lai atbalstītu patiesa Eiropas darba 
tirgus izveidošanu pētniekiem, ir j
āievieš saskaņotu pasākumu 
kopums, lai novēsrtu šķēršļus 
mobilitātei un uzlabotu pētnieku 
karjeras iespējas Eiropā. Šo pas
ākumu mērķis jo īpaši ir palielināt 
ieinteresēto personu un pārējās 
sabiedrības izpratni, cita starpā
izmantojot arī Marijas Kirī vārdā
nosauktās balvas, veicināt un atbalst
īt darbības dalībvalstu līmenī un 
papildināt Kopienas pasākumus.

Lai atbalstītu patiesa Eiropas darba tirgus 
izveidošanu pētniekiem, ir jāievieš saska
ņotu pasākumu kopums, lai novērstu šķērš
ļus mobilitātei un uzlabotu pētnieku 
karjeras iespējas Eiropā. Šo pasākumu mēr
ķis jo īpaši ir palielināt ieinteresēto personu 
un pārējās sabiedrības izpratni, cita starpā
izmantojot arī Marijas Kirī vārdā nosauktās 
balvas, veicināt un atbalstīt darbības dal
ībvalstu līmenī un papildināt Kopienas pas
ākumus. Paredzēs iniciatīvas, kas sekmēs 
pētnieku un viņu ģimeņu mobilitāti un 
iekārtošanos uz dzīvi uzņemšanas valstī. 

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt atbalstu Eiropas mobilitātes centru tīklam, lai sekmētu pētnieka un viņa 
ģimenes locekļu iekārtošanos uz dzīvi uzņemšanas valstī, turklāt, izmantojot reklāmu un semin
ārus, darīt plašākai sabiedrībai zināmu pētnieka darba un Marijas Kirī vārdā nosaukto pas
ākumu nozīmību.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas Savienība Lisabonā izvirzīja mērķi kļūt par svarīgu pasaules ekonomikas dalībnieku.
ES nolēma līdz 2010. gadam izveidot zināšanu sabiedrību, visvairāk strādājot pētniecības un 
jauninājumu jomā.
Piecus gadus pēc Lisabonas vienošanās un piecus gadus pirms 2010. gada rodas pārdomas, jo 
attīstības atšķirība salīdzinājumā ar citiem nozīmīgiem tirgus dalībniekiem pasaulē nav mazin
ājusies. Patiesībā ir vērojams pretējais. 
Amerikas Savienotās Valstis ir panākušas būtisku attīstību, ieguldot pētniecībā ievērojamus l
īdzekļus un vienlaikus veicot aktīvus izmēģinājumus, kuru rezultāti vēlāk ir veiksmīgi piemēroti 
pasaules tirgū (piemēram, internets, globālā pozīcijas noteikšanas sistēma utt.); savukārt Āzijas 
valstis, izmantojot zemas darbaspēka izmaksas, īsteno sekmīgu tehnoloģisko attīstību un p
ārdod saražoto par zemu cenu, neveicot vides, darba un veselības aizsardzības pasākumus, 
kam ir lielas izmaksas. 
Šie vienlaikus pastāvošie iemesli pakāpeniski izraisa vecās Eiropas kontinenta konkurētspējas 
zaudēšanu un ES apzinās, ka Lisabonas process ir jāpaātrina, veicot lielākus ieguldījumus p
ētniecībā, tehnoloģijā, izglītībā un jauninājumos, lai atgūtu zaudēto konkurētspēju un nodrošin
ātu izaugsmes un nodarbinātības pieaugumu.
Šajā kontekstā pētniecība ir jāuzskata par Eiropas Savienības jaunās rīcības dzinējspēku un p
ētnieks — par zināšanu vairotāju, jo tieši zināšanas ir konkurētspējas palielināšanas obligāts 
nosacījums.
Atjaunotajā Lisabonas stratēģijā indivīds ir galvenais izaugsmes un nodarbinātības resurss.
Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi ir jāizvirza priekšplānā, un tas jau ir ļāvis noteikt, kurā
posmā ir svarīgi sekmēt pētnieku mobilitāti, bez kuras nav iespējama zināšanu un svarīgu ideju 
apmaiņa. Bet šis pasākums pats par sevi nespēs novērst pašreiz konstatēto samērā lielo attīst
ības atšķirību.
Mūsuprāt, ir jāizveido reāla Eiropas pētniecības telpa, kurā vērojama pastāvīga ideju plūsma, 
kas veido pamatu Eiropas pētnieku hartai un Uzvedības kodeksam. Tā darbotos kā ideju pl
ūsma, kas šķērso visas dalībvalstis un tās iesaista šajā procesā. Tādējādi izveidosies Eiropas p
ētniecības darba tirgus, kurā varēs salīdzināt, novērtēt un atzīt visplašākās zināšanas atbilstīgi 
to nolūkam un likumīgām attīstības perspektīvām. Lai piesaistītu pētniekus, iedrošinātu viņus 
veltīt dzīvi pētniecībai, doties strādāt uz Eiropu vai atgriezties Eiropā, viņi jāpiesaista ar dalību 
lielā projektā, viņu rīcībā jābūt attiecīgiem līdzekļiem un iespējām realizēt savus projektus, vi
ņiem skaidri jāspēj plānot nākotni un neuztraukties par to, ka, iespējams, būs jāpamet ģimene, 
jo nepietiek līdzekļu, lai pārceltos kopā ar to.

Pētnieka profesija

Eiropas Komisijas priekšlikumā par īpašo programmu „Cilvēki” ņemta vērā pozitīvā pieredze, 
kas gūta, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosauktos pasākumus, kuri lielā mērā ir veicinājuši p
ētniecības attīstību daudz augstākā līmenī; daži pasākumi izrādījās tik veiksmīgi, ka tos varētu 
nosaukt par īstām „prāta laboratorijām”.
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Ņemot vērā šo pozitīvo pieredzi, Komisija nolēma, ka ir lietderīgi priekšlikumā atkārtoti ietvert 
programmas pamatstruktūru un izdarīt tajā pielāgojumus, kas vajadzīgi atbilstīgi iegūtajai 
pieredzei.
Īpašās programmas „Cilvēki” mērķi kļūst vēl ambiciozāki un paredz kvalitatīvi un kvantitatīvi 
stiprināt cilvēkresursu potenciālu pētniecības un tehnoloģiju jomā Eiropā.
Programmai vajadzētu iedrošināt talantīgus cilvēkus veidot zinātnieka karjeru un veicināt 
Eiropas pētnieku palikšanu Eiropā; tai arī vajadzētu piesaistīt pētniekus no visas pasaules. 
Bet, lai to paveiktu, zinātnieka darbībai jākļūst par profesiju un kā tādai — par atbilstoši atzītu 
un apmaksātu nodarbošanos.
Pētnieka atalgojums ir ļoti būtisks faktors, lai piesaistītu cilvēkus šādai karjerai. 
Pētniekiem ir jāpiedāvā tādi atalgojuma noteikumi, kuros ņemta vērā labākā starptautiskā
prakse, un vairāk uzmanības jāpievērš sociālajām garantijām un pienācīgai apdrošināšanai. Tas 
palīdzēs nodrošināt pētniecības darba neatkarību.
Lai pētījuma rezultāti būtu uzticami, tam jābūt pēc iespējas neatkarīgam un tādam, kas var pal
īdzēt veidot Eiropas pētniecības telpu, kurā pētnieks var pilnīgi brīvi darboties, attīstot savas 
spējas un paplašinot zināšanas; pētniekam jābūt iespējai veikt pašnovērtējumu un iegūt jaunas 
zināšanas, paplašināt pieredzi un mijiedarbību ar sabiedrību, izmantojot seminārus, konferences 
un specializētas tikšanās, kurās informē par pētniecības darba rezultātiem un kuras savukārt kļ
ūst par jauna pētniecības darba izejmateriālu.
Tas viss jāīsteno, izmantojot īpašu tīklu, ko finansē no Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
līdzekļiem.
Minētajam tīklam jāveicina pētnieku karjeras attīstība un profesionālā iesaistīšanās darba dzīv
ē pēc izglītības iegūšanas. 
Programmai „Cilvēki” jāsekmē zinātniskās karjeras veidošana. Pētniekam ir jāsniedz atbalsts 
visos darba dzīves posmos, sākot no agrīnas apmācības, un jāuzņemas gādība par pētnieku un 
viņš jāpiesaista, kamēr viņš attīsta savas spējas patstāvīgi strādāt pētniecībā. 
Nedrīkst arī aizmirst pētnieces lomu un jāveic pasākumi, lai aizsargātu viņas zinātnisko 
karjeru, kas jāspēj attīstīt, neupurējot ģimenes dzīvi. Tādēļ ir jāparedz atbilstoši pasākumi, lai 
apvienotu ģimenes dzīvi un darbu un ļautu pētniecēm pēc karjeras pārtraukuma no jauna iesaist
īties pētniecības darbā.
Atbalsts pētnieka un viņa ģimenes locekļu dzīves uzsākšanai uzņemšanas valstī ir cieši saistīts 
ar Eiropas pētniecības darba tirgus uzlabošanu. Tādēļ ir ļoti svarīgi sniegt atbalstu Eiropas 
mobilitātes centru tīklam, kura pamatuzdevums ir uzlabot pētnieku dzīves apstākļus uzņem
šanas valstī, darot sabiedrībai zināmu pētnieka darba un Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
nozīmību.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējuma sistēma ir atsevišķa joma. Par to, kā jau parasti, ir daudz diskutēts un grūt
ākais uzdevums ir saskaņot pētniecības mērķus valsts struktūru un privāto struktūru starpā.
Valsts programmu un privāto ieguldījumu atbalstam jāļauj attīstīt cilvēkkapitālu un īpašu 
uzmanību pievērst izcilības līmenim, kas rada pievienoto vērtību, sekmējot Eiropas pētniec
ības telpas izveidi. 
Tādēļ cieša saikne starp programmu „Cilvēki”, valstu programmām, strukturālo politiku un 
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Kopienas izglītības un apmācības politiku, ir ļoti svarīga, lai optimizētu īstenojamos centienus 
un tos orientētu vienā virzienā, proti, motivēt pētniekus, lai sekmētu pētniecību.
Sekmēt pētniecību nozīmē faktiski to nodrošināt, izmantojot labi izstrādātus juridiskus līdzek
ļus, un, tā kā intelektuālā īpašuma jomā nav vienotas kārtības, Marijas Kirī vārdā nosauktajos 
pasākumos īpaša uzmanība jāpievērš intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un pārdalīšanai 
ar tādu līguma noteikumu palīdzību, kas aizsargā pētniecības un atsevišķu pētnieku darba rezult
ātus.
Visbeidzot, tā kā visi nav gatavi piemērot tādu kompleksu sistēmu kā mobilitātes programmu l
īdzfinansēšana, ir jāparedz izmēģinājuma posms, kurā varēs konstatēt izredžu nevienlīdzību 
attiecībā uz pētniekiem tādās valstīs un reģionos, kur nav mobilitātes programmu.
Pētniecības darbam jābūt pieejamam visiem, kas atbilst vajadzīgajām prasībām. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi, lai pētniecības cilvēkresursu atlases programma ir viegli pieejama. Šajā nolūkā Eiropas 
Komisijai saskaņā ar tās pašreizējās darba programmas formulējumu un līdzdalības 
noteikumiem ir jāparedz birokrātisko procedūru vienkāršošanas sistēma, lai birokrātiski šķ
ēršļi netraucē svarīgu zinātnes iniciatīvu īstenošanu.
Eiropas Parlamentam pastāvīgi jāsaņem informācija par rezultātiem, kas gūti, īstenojot īpašās 
programmas "Cilvēki" pasākumus, jo šo programmu var uzlabot un pielāgot atbilstīgi tās piem
ērošanā gūtajai pieredzei.

Budžets

Programmas „Cilvēki” ambiciozo mērķu īstenošanai ir vajadzīgi ievērojami līdzekļi.
Dalībvalstis ir apņēmušās ieguldīt pētniecības jomā 3 % no sava IKP un ES ir jāvada šī uz n
ākotni vērstā rīcība, cenšoties izvairīties no tā, ka finanšu resursu trūkums tās budžetā varētu 
traucēt kopējās attīstības stratēģijas īstenošanu.
Varētu arī rasties paradoksāla situācija, kurā dalībvalstis palielinātu ieguldījumus pētniecībā, bet 
ES nolemtu tos samazināt, līdz ar to pašreizējās programmas darbība vai līdzfinansēšanas 
process izbeigtos.
Ieguldīt zināšanu attīstībā nozīmē vispirmām kārtām ieguldīt jaunatnē, izglītot jauniešus, padar
īt viņus konkurētspējīgus pasaules tirgū un attīstīt viņu spējas pārvarēt nākotnes izaicinājumus 
pētniecībā. 


