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ĪSS PAMATOJUMS

1. Komisijas iesniegtais regulas priekšlikums

Priekšlikums par Eiropas Tehnoloģijas institūta (ETI) izveidi pirmoreiz tika ierosināts 
Komisijas ziņojumā 2005. gada pavasarī saistībā ar Lisabonas stratēģijas termiņa vidusposma p
ārskatu. 2006. gada 22. janvārī Komisija pēc plaša mēroga apspriežu procesa pieņēma pirmo 
paziņojumu par ETI, izklāstot savus mērķus un institūta iespējamās darbības jomas. 2006. gada 
martā Eiropadome atzina, ka ETI izveide būtu nozīmīgs solis, kas saskaņotu augstākās izglīt
ības, pētniecības un jaunrades jomas, un aicināja Komisiju līdz jūnija vidum iesniegt priek
šlikumu par turpmākajiem veicamajiem pasākumiem. 2006. gada 8. jūnijā Komisija pieņēma 
otro paziņojumu par ETI un 2006. gada 18. oktobrī iesniedza priekšlikumu regulai par Eiropas 
Tehnoloģijas institūta izveidi.

2. Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja piekrīt galvenajiem ETI izveides un darbības principiem, kas izklāstīti 
Komisijas priekšlikumā. Tomēr viņa vēlas ierosināt vairākus grozījumus, kas pievērstu uzman
ību vajadzībai izstrādāt institūta darbības juridisko un finansiālo pamatu un noteikumus par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārzināšanu.

Pagaidām vēl neviena ES iniciatīva nav pilnībā aptvērusi visas trīs zinību triādes sastāvdaļas 
pilnībā integrētā un savstarpēji atbalstošā veidā. Iepriekšējās programmas ir koncentrējušās 
tikai uz vienu vai labākajā gadījumā diviem zināšanu triādes elementiem (Septītā
pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (2007. līdz 2013. gads), Konkurētsp
ējas un inovāciju programma) un galvenokārt atbalstījušas to attīstību tikai valsts līmenī. 
Ņemot vērā ar jaunradi saistīto pārbaudījumu būtību un mērogu, Eiropas līmeņa pasākumi var 
sniegt pievienoto vērtību, ko nevarētu iegūt tikai dalībvalstu līmenī.

Priekšlikums izveidot Eiropas Tehnoloģijas institūtu ir svarīgs izglītības un zinātnes pasaulē, jo 
īpaši jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, jo tas palielinātu šo valstu izglītības un zinātnes 
iestāžu iespējas tieši sadarboties ar attīstītākajām Eiropas iestādēm, kā arī Eiropas uzņēmumu 
iespējas, vienlaikus veicinot pieteikumu iesniegšanu, lai saņemtu līdzekļus no Eiropas Savien
ības izglītības programmām. Līdz ar to institūts radīs iespēju izstrādāt izglītības un izpētes 
programmas, kas pamatotos uz faktiskām ekonomikas prasībām. Atzinīgi vērtējams tas, ka 
institūta uzdevumos uzsvērta vajadzība darīt vairāk, lai komercalizētu pētniecības rezultātus, 
un norādīts, kā ilgtermiņā ETI darbība uzlabos Eiropas un dalībvalstu ekonomikas konkurētsp
ēju pasaules tirgū.

Attiecībā uz „zinību triādes” jēdzienu atzinuma sagatavotāja uzskata, ka priekšlikuma 
juridiskais pamats izslēdz iespēju ETI darboties kā izglītības iestādei un piešķirt akadēmisku 
kvalifikāciju, jo saskaņā ar ES līguma 49. pantu izglītības joma joprojām ir dalībvalstu 
kompetencē. 

ETI ir jāizstrādā savs „zīmols” — ETI diploms —, kas papildinātu Zinību un jaunrades apvien
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ībās (ZJA) ietilpstošo izglītības iestāžu izsniegtos oficiālos diplomus.

Atzīstot visu trīs zinību triādes elementu nozīmību, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ETI 
galvenajam uzdevumam jābūt jaunrades atbalstīšanai. Līdz ar to ETI pētniecības mērķiem ir 
vairāk jākoncentrējas uz jaunrades attīstību, nevis parastas zinātniskās pētniecības veikšanu.

Attiecībā uz institūta struktūru ir jāprecizē institūta un Zinību un jaunrades apvienību, kā arī
to struktūrvienību savstarpējās attiecības, kam varētu būt liela nozīme, nosakot ETI un ZJA 
objektīvās īpašības, piemēram, finansējuma sakarā.

Attiecībā uz institūta finansēšanu atzinuma sagatavotāja uzsver vajadzību izstrādāt institūta 
darbības finanšu pamatu un precīzi noteikt individuālo avotu finansējuma apjomu, kas būtu 
atbilstīgi decentralizētas aģentūras formai un struktūrām. Tādēļ Komisijai ir jāpārskata iesp
ēja izmantot daļu no neasignētām rezervēm, ievērojot 1.A apakšpozīcijas maksimālās robežas, 
lai ETI piešķirtu finansējumu līdz EUR 308,8 miljoniem. Pienācīga juridiskā un finanšu pamata 
izstrāde, lai nodrošinātu pareizu institūta administratīvo un operatīvo darbību, ir ļoti būtiska 
ilgtermiņa partnerības izveidē starp augstākās izglītības iestādēm, pētniecības institūtiem un 
privātam organizācijām, kā arī lai veicinātu jaunradi Kopienas līmenī.

Kopienas pamata līdzekļi ETI ir jāpiešķir papildus spēkā esošajam finanšu plānam, savukārt 
papildu līdzekļi ir jāiegūst no ārējiem avotiem valstu, reģionālā vai privātā līmenī. ETI darbību 
noteicošais faktors būs spēja iegūt līdzekļus no ārējiem avotiem un paša institūta darbības ieņ
ēmumiem (par intelektuālā īpašuma tiesību pārzināšanu; šie līdzekļi saskaņā ar ETI priekšlikum
ā minēto informāciju pakāpeniski uzkrāsies). Ņemot vērā pastāvīgu līdzekļu trūkumu zinātnisk
ās pētniecības un attīstības jomā ES, ir jācenšas nodrošināt, lai jaunizveidotais ETI saņemtu 
garantētu Kopienas līdzekļu apjomu, ko neparedz uz citu pašlaik izstrādes stadijā esošu 
Kopienas pētniecības un jaunrades pasākumu rēķina.

Intelektuālā īpašuma tiesību pienācīga pārzināšana un līdzsvarota sadale ir nozīmīgi 
faktori jaunrades attīstībā un ar to saistītajos ieguldījumos. ETI noteiktajām pamatnostādnēm 
šajā jomā ir jāatbilst noteikumiem par, piemēram, uzņēmumu, pētniecības centru un universitā
šu līdzdalību Septītās pamatprogrammas (2007. līdz 2013. gads) pasākumos, ko jau ir apstiprin
ājusi Padome un Parlaments. Turklāt atzinuma sagatavotāja uzsver to, ka Komisijai ir jāp
ārrauga veids, kā tiek pārzināts intelektuālais īpašums un sadalīti izdevumi un peļņa proporcion
āli atsevišķu partnerorganizāciju ieguldījumam.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi
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1 OV vēl nav publicēts.

Grozījums Nr. 1
6. apsvērums

(6) ETI mērķis ir sekmēt Kopienas un dal
ībvalstu jaunrades spējas, pilnīgi iesaistot pa
šiem augstākajiem standartiem atbilstošas 
jaunrades, pētniecības un izglītības darbības.

(6) ETI mērķis ir sekmēt Kopienas un dal
ībvalstu jaunrades spējas, savstarpēji saistot
pašiem augstākajiem standartiem atbilstošas 
jaunrades, pētniecības un izglītības darbības.

Pamatojums

Lai ETI darbības īstenotu galveno mērķi — veicinātu jaunradi, tām  ir jāaptver visi trīs zinību 
triādes elementi.

Grozījums Nr. 2
10. apsvērums

(10) Ir jāatbalsta izglītība, kuras plašā
jaunrades stratēģijā bieži pietrūkst, lai gan tā
ir organiska tās komponente.  ETI un ZJA 
nolīgumos jānosaka, ka caur ZJA piešķirtie 
grādi un diplomi būs ETI grādi un diplomi.  
ETI jāveicina ETI grādu un diplomu atzī
šana dalībvalstīs.  Visas šīs darbības 
veicamas, nepārkāpjot Direktīvu 2005/36/EK 
par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

(10) Ir jāatbalsta izglītība, kuras visaptverošā
jaunrades stratēģijā bieži pietrūkst, lai gan tā
ir tās neatņemama sastāvdaļa.  ETI un ZJA 
nolīgumos jānosaka, ka ar ZJA piešķirtie 
diplomi būs ETI diplomi. ETI jāveicina ETI 
diplomu atzīšana dalībvalstīs.  Visas šīs darb
ības veicamas, nepārkāpjot Direktīvu 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu.

Pamatojums

Ņemot vērā priekšlikuma juridisko pamatu un faktu, ka augstākās izglītības joma ir dal
ībvalstu kompetencē, ETI nav tiesīga piešķirt grādus. Tomēr ETI diplomi ir piemērots risin
ājums, lai veicinātu ETI projektu nozīmību un studentu dalību tajos.

Grozījums Nr. 3
11. apsvērums
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(11) ETI ir jāizstrādā intelektuālā īpašuma p
ārzināšanas vadlīnijas, kas sekmētu intelektu
ālā īpašuma izmantošanu ar piemērotiem 
nosacījumiem, ieskaitot licencēšanu; jāsagādā
piemēroti stimuli ETI un partneriem, 
ieskaitot iesaistītās privātpersonas, ZJA un 
partnerorganizācijas, kā arī blakus rezult
ātiem un komerciālai izmantošanai. Uz darb
ībām, kuras finansē no Kopienas pētniecības 
un tehnoloģijas attīstības pamatprogrammām, 
attiecas minēto programmu noteikumi.

(11) ETI ir jāizstrādā skaidras un p
ārredzamas intelektuālā īpašuma pārzinā
šanas pamatnostādnes, kas sekmētu intelektu
ālā īpašuma izmantošanu ar piemērotiem 
nosacījumiem, ieskaitot licencēšanu;  jāsagād
ā piemēroti stimuli ETI un partneriem, 
tostarp iesaistītajām privātpersonām, ZJA 
un partnerorganizācijām, kā arī attiecībā uz 
blakus rezultātiem un komerciālu izmanto
šanu.  Uz darbībām, kuras finansē no 
Kopienas pētniecības un tehnoloģijas attīst
ības pamatprogrammām, attiecas minēto 
programmu noteikumi.

Pamatojums

Ja ETI  vēlas iegūt zinātniskos un finanšu partnerus, ir būtiski noteikt skaidras un p
ārredzamas intelektuālā īpašuma tiesību pārzināšanas pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 4
13. apsvērums

(13) Lai garantētu ETI funkcionālo 
autonomiju un neatkarību, tam jāpārvalda pa
šam savs budžets, kura ieņēmumu starpā jāb
ūt Kopienas iemaksām, kā arī dalībvalstu un 
privātu organizāciju, valstu un starptautisku 
struktūru vai iestāžu iemaksām, ETI darbības 
radītiem ieņēmumiem vai dotācijām. ETI j
ācenšas piesaistīt arvien vairāk finanšu 
iemaksu no privātām organizācijām.

(13) Lai garantētu ETI funkcionālo 
autonomiju un neatkarību, tam ir jābūt 
juridiskai personai un jāpārvalda pašam 
savs budžets, kura ieņēmumu starpā jābūt 
Kopienas iemaksām, kā arī dalībvalstu un 
privātu organizāciju, valstu un starptautisku 
struktūru vai iestāžu iemaksām, ETI darbības 
radītiem ieņēmumiem par intelektuālā īpa
šuma tiesību pārzināšanu vai dotācijām. 
ETI jācenšas piesaistīt arvien vairāk finanšu 
iemaksu no privātām organizācijām.

Pamatojums

ETI juridiskās personas statuss saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ir nozīmīgs institūta 
autonomijas aspekts, ņemot vērā tā plānoto darbību plašo spektru. Līdzekļiem no intelektuālā
īpašuma tiesību pārzināšanas ir jābūt nozīmīgam ETI ienākumu avotam.

Grozījums Nr. 5
2. panta 2. punkts
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2. „Zinību un jaunrades apvienība” ir 
partnerorganizāciju kopuzņēmums jebkādā
konkrētā juridiskā formā, kas ETI izraudzīts
un norīkots visaugstākajā līmenī konkrētā
jomā veikt integrētas jaunrades, pētniecības 
un izglītības darbības.

2. „Zinību un jaunrades apvienība” ir 
partnerorganizāciju kopuzņēmums jebkādā
konkrētā juridiskā formā, ko ETI ir izraudz
ījis un norīkojis visaugstākajā līmenī konkrēt
ā jomā īstenot projektus, kas savienotu p
ētniecības un izglītības darbības ar jaunradi.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai ZJA galvenokārt koncentrētos uz jaunradi, izmantojot zin
ātnisko un pētniecības potenciālu.

Grozījums Nr. 6
2. panta 6.a punkts (jauns)

6.a „Grāds” ir jebkurš grāds, ko studentam 
par augstākās izglītības programmas beig
šanu piešķir koledža, universitāte vai augst
ākās profesionālās izglītības iestāde. 

Pamatojums

Lai skaidri noteiktu, ka ETI nav izglītības iestāde kā tāda un tādēļ nav tiesīga piešķirt ofici
ālus grādus, ir jānodala dalībvalstu pārziņā esošo augstskolu piešķirtie grādi un ETI diplomi, 
kurus ETI piešķir par papildu sasniegumiem, bet kuri ir maznozīmīgi bez izglītības iestādes 
piešķirta oficiāla grāda.

Grozījums Nr. 7
2. panta 6.b punkts (jauns)

6.b „ETI diploms” ir sertifikāts par 
studenta dalību ETI pasākumā, kas ir neat
ņemama izglītības kursa daļa izglītības iest
ādē, kura ir tiesīga piešķirt grādus.

Pamatojums

Uzsver faktu, ka ETI diplomi norāda uz papildu sasniegumiem, bet neaizvieto grādu.

Grozījums Nr. 8
4. panta 1. punkta e) apakšpunkts
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(e) piesaista nepieciešamos naudas līdzekļus 
no publiskiem un privātiem avotiem un 
izmanto savus resursus saskaņā ar šo regulu.  
It sevišķi tas tieksies arvien lielāku sava bud
žeta daļu iegūt no privātiem avotiem un no 
saviem pašu resursiem;

e) piesaista nepieciešamos naudas līdzekļus 
no publiskiem un privātiem avotiem un 
izmanto savus resursus saskaņā ar šo regulu.  
Jo īpaši tas tieksies arvien lielāku sava bud
žeta daļu iegūt no privātiem avotiem un no 
savas darbības radītiem ieņēmumiem;

Pamatojums

ETI ir pastāvīgi jāvairo savs kapitāls, iegūstot līdzekļus no privātiem avotiem vai savām darb
ībām.

Grozījums Nr. 9
4. panta 1. punkta f) apakšpunkts

(f) veicina ETI grādu un diplomu atzīšanu 
dalībvalstīs.

f) veicina ETI diplomu atzīšanu dalībvalstīs.

Pamatojums

Ņemot vērā priekšlikuma juridisko pamatu un faktu, ka augstākās izglītības joma ir dal
ībvalstu kompetencē, ETI nevar piešķirt grādus.

Grozījums Nr. 10
5. panta 2. punkta 3. daļas c) apakšpunkts

(c) pamatu, uz kura piešķir grādus un 
diplomus, ieskaitot pasākumus, kuros ir 
ņemta vērā Kopienas politika par Eiropas 
augstākās izglītības telpu, it sevišķi
savietojamības, pārredzamības, atzīšanas un 
grādu un diplomu kvalitātes ziņā;

c) pasākumus, kuros ir ņemta vērā Kopienas 
politika par Eiropas augstākās izglītības 
telpu, jo īpaši savietojamības, pārredzamības, 
grādu un diplomu atzīšanas ziņā;

Pamatojums

Lai arī atlases procedūrā vajadzētu ņemt vērā iespējamo ZJA izglītības aspekta Eiropas 
dimensiju, šajā priekšlikumā izmantotie jēdzieni ir pārāk šauri.

Grozījums Nr. 11
6. panta 1. punkts
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1. ETI un ZJA nolīgumā nosaka, ka ZJA pie
šķirtie grādi un diplomi disciplīnās un jom
ās, kurās studijas, pētniecība un jaunrades 
darbības tiek veiktas caur ZJA, ir ETI grādi 
un diplomi.

1. ETI un ZJA nolīgumā nosaka, ka disciplīn
ās un jomās, kurās studijas, pētniecība un 
jaunrades darbības tiek veiktas ar ZJA, tiek 
piešķirti ETI diplomi.

Pamatojums

Ņemot vērā priekšlikuma juridisko pamatu un faktu, ka augstākās izglītības joma ir dal
ībvalstu kompetencē, ETI nav tiesīga piešķirt grādus. Tomēr ETI diplomi ir piemērots risin
ājums, lai veicinātu ETI projektu nozīmi un studentu dalību tajos.

Grozījums Nr. 12
6. panta 2. punkts

2. ETI mudina partnerorganizācijas pieš
ķirt kopīgus grādus un diplomus, kas 
atspoguļo ZJA integrēto raksturu. Bet tie
var būt arī vienas iestādes piešķirti grādi, k
ā arī divkārši vai vairākkārtīgi grādi un 
diplomi.

svītrots

Pamatojums

Ņemot vērā priekšlikuma juridisko pamatu un faktu, ka augstākās izglītības joma ir dal
ībvalstu kompetencē, ETI nevar piešķirt grādus. 

Grozījums Nr. 13
6. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis sadarbojas ETI grādu un
diplomu atzīšanā.

3. Dalībvalstis sadarbojas ETI diplomu atzī
šanā un veicināšanā.

Pamatojums

Lai arī ETI diploms nebūs līdzvērtīgs grādam, tam vajadzētu apliecināt sasniegumu, un dal
ībvalstīm ir jāveic pasākumi tā atzīšanai.

Grozījums Nr. 14
9. panta 1. punkta ievaddaļa
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1. ETI nosaka un nodod atklātībā savus 
principus un vadlīnijas par intelektuālā īpa
šuma pārzināšanu. Tie:

ETI nosaka un nodod atklātībā savus 
principus un pamatnostādnes par intelektuālā
īpašuma pārzināšanu saskaņā ar 2. iedaļas 
noteikumiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā
(EK) Nr. 1906/2006, ar ko paredz 
noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru 
un universitāšu līdzdalībai Septītās 
pamatprogrammas darbībās un pētījumu 
rezultātu izplatīšanai (2007. līdz 2013. 
gads)1. Tie:

__________________
1 OV L 391, 30.12.2006., 1. lpp.

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma noteikumiem ir jāatbilst noteikumiem par uzņēmumu, pētniecības centru 
un universitāšu līdzdalību Septītās pamatprogrammas darbībās (2007. līdz 2013. gads), kurus 
Padome un Parlaments jau ir pieņēmuši.

Grozījums Nr. 15
14. panta1. punkta a) apakšpunkts

(a) kārtējo trīsgadu darba programmu, kurā
ir pārskats par galvenajām prioritātēm un pl
ānotajām iniciatīvām, ieskaitot finansiālo 
vajadzību un avotu aplēsi.  Valde darba 
programmas projektu iesniedz Komisijai.  
Komisija trīs mēnešu laikā sniedz atzinumu 
par tās saderību ar Kopienas politiku un ties
ību aktiem.  Jautājumos, kur Komisija 
nepiekrīt, Valde programmu pārskata un pie
ņem to ar attiecīgiem grozījumiem,

a) kārtējo trīsgadu darba programmu, kurā ir 
pārskats par galvenajām prioritātēm un pl
ānotajām iniciatīvām, ieskaitot finansiālo 
vajadzību un avotu aplēsi.  Valde darba 
programmas projektu iesniedz Komisijai.  
Komisija trīs mēnešu laikā sniedz atzinumu 
par tās saderību ar Kopienas politiku un ties
ību aktiem.  Jautājumos, kur Komisija 
nepiekrīt, Valde pirms programmas iesnieg
šanas apstiprināšanai Padomē un 
Parlamentā to pārskata un pieņem ar attiec
īgiem grozījumiem,

Pamatojums

Padomei un Eiropas Parlamentam ir jābūt tiesīgiem uzraudzīt ETI darbības stratēģiskā līmen
ī, pieņemot tā darba programmu.
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