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Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par Eiropas Tehnoloģiju institūta izveidi

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 157. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu1,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu3,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru4,

tā kā:

1. Lisabonas programmā par izaugsmi un nodarbinātību ir uzsvērta vajadzība veidot apstākļus, 

kas mudinātu Eiropā izdarīt ieguldījumus zinībās un inovācijās, lai vairotu konkurētspēju, 

izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā.

2. Par spēcīga Eiropas rūpniecības, konkurences un inovāciju pamata uzturēšanu pirmām kārtām 

atbild dalībvalstis. Taču ar inovācijām saistīto risināmo uzdevumu raksturs un apmērs Eiropas 

Savienībā liek rīkoties arī Kopienas līmenī.

3. Kopienai būtu jāsniedz atbalsts, stimulējot inovācijas, it sevišķi ar 7. pamatprogrammu 

pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai, Konkurētspējas un inovāciju programmu, integrēto 

Mūžizglītības programmu un struktūrfondiem.

  
1 OV C […]., […]., […]. lpp.
2 OV C […]., […]., […]. lpp.
3 OV C […]., […]., […]. lpp.
4 OV C 325, 24.12.2002.
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4. Ir vajadzīga jauna Kopienas līmeņa ierosme, še turpmāk dēvēta par ''Eiropas Tehnoloģiju 

institūtu (ETI)'', kas papildinātu Kopienas un valstu pastāvošo politiku un iniciatīvas, veicinot 

zinību triādes – inovāciju, pētniecības un izglītības – integrāciju visā ES.

5. Eiropadome 2006. gada jūnija sanāksmē aicināja Komisiju sagatavot oficiālu priekšlikumu 

par ETI izveidi un iepazīstināt ar to 2006. gada rudenī.

6. ETI mērķim būtu jābūt šādam: sekmēt Kopienas un dalībvalstu novatoriskās spējas, pilnīgi 

iesaistot pašiem augstākajiem standartiem atbilstīgas darbības inovāciju, pētniecības un 

augstākās izglītības jomā.

7. ETI vajadzētu galvenokārt darboties kā uz izcilību virzītai, autonomai partnerībai starp 

augstskolām, pētniecības organizācijām, uzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm 

saistībā ar ilgtspējīgiem un ilgtermiņa pašfinansējuma stratēģiskiem tīkliem inovāciju procesā. 

Par šādām partnerībām būtu jālemj ETI valdei, pamatojoties uz pārskatāmu un uz izcilību 

balstītu procesu un tās apzīmētu kā Zinību un inovāciju apvienības (še turpmāk – ''ZIA''). 

Valdei vajadzētu arī vadīt ETI darbību un novērtēt ZIA darbību. ETI valdē būtu jābūt 

līdzvērtīgi pārstāvētiem locekļiem ar pieredzi gan uzņēmējdarbībā un pētniecības/ augstākās 

izglītības aprindās, gan arī inovāciju nozarē.

8. Lai sekmētu Eiropas ekonomikas konkurētspēju un vairotu tās pievilcību starptautiskajā 

arēnā, ETI un ZIA vajadzētu spēt piesaistīt partnerorganizācijas, pētniekus un studentus no 

visas pasaules un sadarboties ar trešo valstu organizācijām.

9. ETI un ZIA attiecību pamatā ir līgumiskas vienošanās, kurās būs noteiktas ZIA tiesības un 

pienākumi, ar kurām nodrošina pietiekamu koordināciju un izveido ZIA darbības un tās 

rezultātu pārraudzības un novērtējuma mehānismu.
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10. Ir jāatbalsta augstākā izglītība, kuras kā būtiskas sastāvdaļas plašā inovāciju stratēģijā tajā 

bieži vien pietrūkst. ETI un ZIA līgumā būtu jānosaka, ka ZIA piešķirtos grādus un diplomus 

vajadzētu piešķirt iesaistītajām augstskolām, un tos var apzīmēt arī kā ETI grādus un 

diplomus. Visas šīs darbības būtu jāveic, neskarot Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo 

kvalifikāciju atzīšanu.

11. ETI vajadzētu noteikt intelektuālā īpašuma pārvaldības pamatnostādnes, kam būtu jāveicina 

intelektuālā īpašuma izmantošana pareizos apstākļos. Darbībām, kas uzsāktas saskaņā ar 

Kopienas pamatprogrammām pētniecības un tehnoloģiju attīstībai, piemērotu šo programmu 

noteikumus.

12. Ir vajadzīgi attiecīgi noteikumi, kas garantētu ETI atbildību un pārskatāmību. Attiecīgi 

noteikumi, kas reglamentē ETI darbību, ir pieņemti ETI statūtos.

13. Lai garantētu ETI darbības autonomiju un neatkarību, tam būtu jāpārvalda pašam savs 

budžets, kura ieņēmumos vajadzētu iekļaut Kopienas iemaksas. 5

14. ETI būtu jācenšas piesaistīt arvien vairāk finansiālu iemaksu no privātā sektora. Tādēļ 

gaidāms, ka rūpniecības, finanšu un pakalpojumu nozares sniegs ievērojamu ieguldījumu ETI 

budžetā un it īpaši ZIA budžetā. ZIA vajadzētu censties palielināt privātā sektora ieguldījuma 

daļu.

15. Attiecībā uz Kopienas subsīdijām un citām dotācijām no Eiropas Savienības vispārējā budžeta 

būtu jāpiemēro Kopienas budžeta procedūra. Finanšu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

  
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par 

profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255.



11058//07 kv/VP/gu 5
DG C II LV

16. Ar šo regulu uz laiku no 2008. līdz 2013. gadam nosaka finanšu shēmu, kas būs galvenā 

atsauce budžeta lēmējiestādei tādā nozīmē, kā noteikts Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 

pārvaldību 37. pantā 6.

17. ETI ir Kopienu izveidota struktūra Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. 

gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 7, 

185. panta 1. punkta nozīmē, un tam būtu attiecīgi jāpieņem savi finanšu noteikumi.

18. ETI būtu jāizdod gada ziņojums, tajā izklāstot iepriekšējā kalendāra gadā veikto darbu un 

kārtējo trīsgadu darba programmu ar tajā plānotajām ierosmēm. Šos dokumentus vajadzētu 

informatīvos nolūkos iesniegt Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

19. ETI stratēģiskas ilgtermiņa prioritāšu jomas un finansiālās vajadzības 7 gadu laikposmam 

būtu jāizklāsta Stratēģiskā inovāciju programmā (še turpmāk ''SIP''). Ņemot vērā SIP 

nozīmīgumu Kopienas inovāciju politikai un tās saistīto sociālekonomiskās ietekmes politisku 

nozīmi Kopienā, SIP būtu jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz 

Komisijas priekšlikumu, ko sagatavo ciešā sadarbībā ar ETI.

20. Komisijai ir lietderīgi uzsākt neatkarīgu ārēju novērtējumu par ETI darbību, jo īpaši, lai 

sagatavotu SIP.

  
6 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
7 OV L 248, 16.09.2002., 1. lpp.
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21. ETI ilgtermiņa attīstības nolūkos ir lietderīgi to veidot pakāpeniski, posmu pēc posma. Tādēļ 

24 mēnešu laikā pēc valdes iecelšanas vajadzētu izveidot divas līdz trīs ZIA, kuros cita starpā 

varētu ietilpt tādas jomas kā neizsīkstošo energoresursu un klimata pārmaiņu joma. Turpmāka 

ZIA atlase un noteikšana būtu jāveic tikai pēc pirmās SIP pieņemšanas, kurā vajadzētu sīki 

izklāstīt arī ETI darbības un finansējuma nosacījumus ilgtermiņa perspektīvā. Turklāt Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras izdot atzinumu par ETI pirmās 

trīsgadu darba programmas projektu.

22. Ņemot vērā to, ka rīcības mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un 

mēroga un starptautiskā rakstura dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena 

var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo ir nodibināts Eiropas Tehnoloģiju institūts (turpmāk tekstā – ''ETI'').

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir lietotas šādas definīcijas:

1. ''Inovācijas'' ir process un tā rezultāts, kurā jaunas idejas reaģē uz sabiedrības vai 

tautsaimniecības pieprasījumu un rada jaunus izstrādājumus, pakalpojumus vai 

uzņēmējdarbības modeļus, kas tiek sekmīgi ieviesti esošajā tirgū vai spēj radīt jaunu tirgu.

2. ''Zinību un inovāciju apvienība'' (ZIA) ir augstskolu, pētniecības organizāciju, uzņēmumu un 

citu ieinteresēto pušu autonoma partnerība inovāciju procesā saistībā ar stratēģisku tīklu, kura 

pamatā ir kopīga vidēja un ilgtermiņa inovāciju plānošana, lai sasniegtu ETI uzdevumus 

neatkarīgi no tā konkrētās juridiskās formas.

3. ''Iesaistītā valsts'' ir vai nu Eiropas Savienības dalībvalsts vai kāda cita Eiropas valsts, kura ir 

ar Kopienu noslēgusi nolīgumu par ETI.

4. ''Trešā valsts'' ir jebkura valsts, kas nav iesaistītā valsts.

5. ''Partnerorganizācija'' ir organizācija, kas ir kādas ZIA locekle, konkrēti tā var būt: augstskola, 

pētniecības organizācija, publisks vai privāts uzņēmums, finanšu iestāde, reģionāla vai vietēja 

iestāde, fonds.

6. ''Pētniecības organizācija'' ir sabiedriska vai privāta juridiska persona, kuras viens no 

galvenajiem darbības mērķiem ir pētniecība vai tehnoloģiju attīstība.

7. "Augstskola" ir jebkura veida augstākās izglītības iestāde, kas atbilstīgi valsts tiesību aktiem 

vai praksei dod iespēju iegūt zinātniskos grādus un diplomus maģistra un doktora līmenī, 

neatkarīgi no tās nosaukuma valsts sistēmā.
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8. "Zinātniskie grādi un diplomi" ir iesaistīto augstskolu izdoti zinātniski grādi un diplomi, kas 

iegūti, apmeklējot ZIA augstākās izglītības pasākumus.

9. ''Stratēģiska inovāciju programma'' (SIP) ir politikas dokuments, kurā izklāstītas ETI 

turpmāko ierosmju prioritātes jomas, tostarp plānotais darbs pētniecības, inovāciju un 

augstākās izglītības jomā 7 gadu ilgam laikam.

3. pants

Mērķis

ETI mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu Eiropas ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, stiprinot 

dalībvalstu un Kopienas spējas inovāciju jomā. ETI to sasniedz, iesaistot un savstarpēji saskaņojot 

visaugstākā standarta inovācijas, pētniecību un augstāko izglītību.

4. pants

ETI struktūras

1. ETI ir šādas struktūras:

a) Valde, kas sastāv no augsta līmeņa locekļiem ar pieredzi inovācijās, uzņēmējdarbībā, 

pētniecībā un augstākajā izglītībā. Valde atbild par ETI darba vadīšanu, ZIA atlasi, 

noteikšanu un novērtēšanu, kā arī visiem citiem stratēģiskiem lēmumiem;

b) Izpildu komiteja, kas pārrauga ETI darbību un pieņem nepieciešamos lēmumus valdes 

sanāksmju starplaikā;

c) Direktors, kas valdes priekšā atbild par ETI administratīvo un finansiālo pārvaldību un 

juridiski pārstāv ETI;

d) Revīzijas komiteja, kas konsultē valdi un direktoru par finansiālās un administratīvās 

pārvaldības jautājumiem un ETI kontroles struktūrām, par finanšu sakaru organizēšanu 

ar ZIA un par citiem tematiem, ko lūdz valde.

2. Komisija var iecelt novērotājus, kas piedalās valdes un Revīzijas komitejas sanāksmēs.
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3. Sīki izklāstīti noteikumi attiecībā uz ETI struktūrām ir ETI statūtos šīs regulas pielikumā.

5. pants

Uzdevumi

Lai sasniegtu savu mērķi, ETI:

a) nosaka savas prioritātes jomas;

b) vairo izpratni potenciālo partnerorganizāciju vidū;

c) izvēlas un nosaka ZIA prioritārās jomas saskaņā ar 7. pantu un ar līgumu nosaka ZIA tiesības 

un pienākumus; sniedz tām piemērotu atbalstu; piemēro attiecīgus kvalitātes kontroles 

pasākumus; nepārtraukti pārrauga un regulāri izvērtē to darbību; un nodrošina piemērotu 

koordinācijas līmeni to starpā;

d) piesaista finanšu līdzekļus no publiskiem un privātiem avotiem un izmanto savus resursus 

saskaņā ar šo regulu. ETI īpaši tiecas ievērojamu un arvien lielāku sava budžeta daļu iegūt no 

privātiem avotiem;

e) veicina paraugprakses izplatīšanu par to, kā integrēt zinību triādi, lai izveidotu vispārēju 

inovāciju kultūru;

f) attīsta savu pievilcību, lai kļūtu pasaules mēroga struktūra attiecībā uz izcilību inovācijās, 

augstākajā izglītībā un pētniecībā;

g) ir pilnvarota nodibināt fondu (turpmāk tekstā – ''ETI fonds'') ar konkrētu mērķi sekmēt un 

atbalstīt ETI darbību;

h) nodrošina papildināmību un sinerģiju starp ETI darbību un citām Kopienas programmām.

6. pants

Zinību un inovāciju apvienības

1. Zinību un inovāciju apvienības savā darbā jo īpaši:

a) veic ar inovācijām saistītas darbības un ieguldījumus ar Eiropas papildu vērtību, pilnīgi 

integrējot pētniecības un augstākās izglītības aspektus, lai sasniegtu kritisko masu, 

veicinot rezultātu izplatīšanu un izmantošanu;
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b) veic vadošu un uz inovācijām vērstu pētniecību galvenajās ekonomisku un sociālu 

interešu jomās, pamatojoties uz Eiropas un valstu pētījumu rezultātiem, kas var stiprināt 

Eiropas konkurētspēju starptautiskā mērogā;

c) izglīto un māca maģistrantūras un doktorantūras līmenī, sekmējot ar inovācijām saistītu 

prasmju attīstību un vadības un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidi;

d) izplata paraugpraksi inovāciju nozarē, vēršot uzmanību uz augstākās izglītības, 

pētniecības, uzņēmējdarbības, tostarp pakalpojumu un finanšu sektora sadarbības 

izveidi.

2. ZIA ir ievērojama vispārēja autonomija noteikt savu iekšējo organizāciju un sastāvu, kā arī 

konkrētu darba kārtību un darba metodes. Jo īpaši, ZIA cenšas būs atvērtas jaunu locekļu 

uzņemšanai, ja šie locekļi papildina partnerības vērtību. 

3. ETI attiecību ar katru ZIA pamatā ir līgumiska vienošanās.

7. pants

Zinību un inovāciju apvienību atlase

1. ETI uz konkurenci pamatota, atklāta un pārskatāma konkursa kārtībā veic atlasi un nosaka 

partnerību, kas kļūs par ZIA. ETI pieņem un publicē sīki izklāstītas norādes un noteikumus 

ZIA atlasei, kā pamatā ir izcilības un inovāciju atbilstības principi, atlases procesā iesaistot 

ārējus un neatkarīgus ekspertus.

2. ZIA atlasē īpaši ņem vērā:

a) partnerības esošās un potenciālās inovācijas spējas, kā arī tās izcilību inovācijās, 

augstākajā izglītībā un pētniecībā;

b) partnerības spējas pēc SIP pieņemšanas sasniegt tā mērķus;

c) partnerības spējas nodrošināt ilgtspējīgu un ilgtermiņa pašfinansējumu, tostarp privātā 

sektora, rūpniecības un pakalpojumu nozares būtisku un pieaugošu ieguldījumu; 

d) pētniecības, augstākās izglītības un inovāciju triādē aktīvu organizāciju līdzdalību;



11058//07 kv/VP/gu 11
DG C II LV

e) uzskatāmu intelektuālā īpašuma pārvaldības plānu, kas piemērots attiecīgajai nozarei un 

saskan ar ETI principiem un intelektuālā īpašuma pārvaldīšanas pamatnostādnēm;

f) pasākumus jaundibināto uzņēmumu, no pētniecības iestādēm atdalījušos uzņēmumu un 

MVU atbalstam;

g) gatavību sadarboties ar citām organizācijām ārpus ZIA – paraugprakses un izcilu 

sasniegumu apmaiņai.

3. Obligāts noteikums, lai izveidotu ZIA, ir vismaz trīs partnerorganizāciju dalība, no kurām 

katrai ir jābūt izveidotai kādā no iesaistītajām valstīm, un no kurām vienā un tai pašā 

iesaistītajā valstī nevar būt izveidotas divas partnerorganizācijas.  Visām šīm juridiskajām

vienībām ir jābūt neatkarīgām vienai no otras Regulas (EK) Nr. 1906/2006 6. panta nozīmē8.

ZIA var iekļaut partnerorganizācijas no trešām valstīm, ja to apstiprina valde. Lielākā daļa 

partnerorganizāciju ZIA sastāvā jābūt tādām, kas veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs. Katras 

ZIA sastāvā ir augstskolas un uzņēmumi.

8. pants

Zinātniskie grādi un diplomi

1. Zinātniskos grādus un diplomus, kas saistīti ar 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto 

augstāko izglītību, izdod iesaistītās augstskolas saskaņā ar valsts noteikumiem un 

akreditācijas procedūrām. ETI un ZIA līgumā paredz, ka šie zinātniskie grādi un diplomi 

attiecīgos gadījumos var būt arī ETI zinātniskie grādi un diplomi.

2. ETI mudina iesaistītās augstskolas:

a) piešķirt kopīgus vai daudzkāršus zinātniskus grādus un diplomus, kas atspoguļo ZIA 

integrēto būtību. Tomēr tos var piešķirt arī tikai viena augstskola;

b) ņemt vērā:

i. Kopienas rīcību, kas veikta saskaņā ar Līguma 149. un 150. pantu;

ii. rīcību, kas veikta saistībā ar Eiropas Augstākās izglītības telpu.

  
8 OV L 391, 30.12.2006., 5. lpp.
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9. pants

ETI neatkarība un saskaņotība ar Kopienas, dalībvalstu un starpvaldību rīcību

1. ETI veic darbību neatkarīgi no valsts iestādēm un ārēja spiediena.

2. ETI darbība ir saskaņota ar citu rīcību un instrumentiem, ko īsteno Kopienas līmenī, jo īpaši 

inovāciju, pētniecības un augstākās izglītības jomā.

3. ETI pienācīgi ņem vērā arī reģionāla, valsts un starpvaldību līmeņa politiku un ierosmes, lai 

izmantotu paraugpraksi, idejas un esošos resursus.

10. pants

Intelektuālā īpašuma pārvaldība

1. ETI pieņem intelektuālā īpašuma pārvaldības pamatnostādnes, ko inter alia pamato Regulā 

(EK) Nr. 1906/20069.

2. Pamatojoties uz šīm pamatnostādnēm, katras ZIA partnerorganizācijas noslēdz līgumu par 

intelektuālā īpašuma pārvaldību un izmantošanu.

11. pants

Juridiskais statuss

1. ETI ir Kopienas struktūra, un tai ir juridiskas personas statuss. Katrā dalībvalstī ETI ir 

visplašāk iespējamās juridiskās tiesības, kas ar šīs valsts tiesību aktiem piešķirtas juridiskām 

personām. Tas jo īpaši var iegūt vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par 

pusi tiesas procesā.

2. Uz ETI attiecas Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti.

  
9 OV L 391, 30.12.2006.
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12. pants

Saistības

1. Par savu saistību izpildi ir atbildīgs tikai pats ETI.

2. ETI līgumsaistības reglamentē attiecīgie līguma noteikumi un tiesību akti, kas piemērojami 

konkrētajam līgumam.

Atbilstīgi ETI noslēgtos līgumos iekļautām šķīrējtiesas klauzulām paredz, ka kompetentā 

iestāde ir Eiropas Kopienu Tiesa.

3. Ārpuslīguma saistību gadījumā ETI saskaņā ar vispārīgajiem principiem, kas ir kopēji 

dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina katru kaitējumu, ko nodarījis ETI vai tā darbinieki, pildot

savus pienākumus. Strīdi, kas saistīti ar minēto zaudējumu atlīdzināšanu, ir Eiropas Kopienu 

Tiesas kompetencē.

4. ETI maksājumus saskaņā ar 2. un 3. punktā minēto atbildību un tās sakarā radušās izmaksas 

un izdevumus uzskata par ETI izdevumiem un sedz no ETI līdzekļiem.

5. Pret ETI ierosinātās lietas saskaņā ar Līguma 230. un 232. pantā paredzētajiem nosacījumiem 

ir Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē.

13. pants

Pārskatāmība un piekļuve dokumentiem

1. ETI gādā, lai tā darbība noritētu ļoti pārskatāmi.

2. Pirms pirmā aicinājuma iesniegt priekšlikumus pirmo ZIA atlasei ETI dara zināmu atklātībā 

savu reglamentu, konkrētos finanšu noteikumus, kas minēti 21. panta 1. punktā, un sīki 

izklāstītas norādes un noteikumus ZIA atlasei, kas minēti 7. pantā.

3. ETI katru gadu nevilcinoties dara zināmu atklātībā savu kārtējo trīsgadu darba programmu, kā 

arī gada darbības pārskatu.

4. Neskarot 5. un 6. pantu, ETI trešām personām neizpauž saņemtu konfidenciālu informāciju, 

kuru ir lūgts un ir pamats uzskatīt par konfidenciālu.
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5. Uz ETI struktūru locekļiem attiecas Līguma 287. pantā minētā konfidencialitātes ievērošanas 

prasība.

Uz informāciju, ko ETI apkopo saskaņā ar šo regulu, attiecas Regula (EK) Nr. 45/200110.

6. Uz ETI rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Regula (EK) Nr. 1049/200111. Ne vēlāk kā 

sešus mēnešus pēc ETI izveides valde nosaka minētās regulas piemērošanas praktisko kārtību.

7. ETI oficiālos dokumentus un publikācijas tulko saskaņā ar Regulu Nr. 1/1958 12. Vajadzīgos 

tulkošanas pakalpojumus nodrošina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

14. pants

Finanšu līdzekļi

1. ETI finansē no Eiropas Savienības budžeta iemaksām un no citiem avotiem.

2. ZIA var finansēt:

a) no uzņēmēju vai privātu organizāciju iemaksām, kas veido būtisku finansējuma avotu;

b) no Eiropas Savienības budžeta iemaksām;

c) no iesaistīto valstu, trešo valstu vai to publisku iestāžu obligātām vai brīvprātīgām 

iemaksām;

d) no privātpersonu, iestāžu, fondu vai citu valsts struktūru novēlējumiem, dāvinājumiem 

un iemaksām;

e) ar ieņēmumiem no pašu ZIA darbības un honorāriem saistībā ar intelektuālā īpašuma 

tiesībām;

f) ar ieņēmumiem no ETI darbības peļņas vai kapitāla ieguldījumiem, tostarp ETI fonda 

pārvaldītiem;

g) no starptautisku struktūru vai iestāžu iemaksām;

  
10 OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
11 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
12 OV L 17, 6.10.1958., 385. lpp.
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h) no Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumiem un iemaksām, tostarp iespējām 

izmantot Riska dalīšanas finanšu mehānismu (RDFM), saskaņā ar atbilstības kritērijiem 

un atlases procedūru.

To starpā var būt ieguldījumi natūrā.

3. Kārtību par piekļuvi ETI finansējumam nosaka ETI finanšu noteikumos, kas minēti 21. panta 

1. punktā.

4. ZIA vai to partnerorganizācijas var pieteikties uz Kopienas atbalsta saņemšanu, jo īpaši 

saistībā ar Kopienas programmām un fondiem saskaņā ar to attiecīgajiem noteikumiem. Tādā 

gadījumā šādu palīdzību neattiecina uz darbībām, kuras jau tiek finansētas no Kopienas 

budžeta.

15. pants

Programmu sastādīšana

1. ETI pieņem:

a) gada ziņojumu katru gadu laikā līdz 30. jūnijam. Ziņojumā apraksta ETI iepriekšējā 

gada darbību un izvērtē rezultātus attiecībā uz mērķiem un plānoto grafiku, ar veiktajām 

darbībām saistītos riskus, līdzekļu izmantojumu un ETI vispārējo darbību;

b) kārtēju trīsgadu darba programmu, kurā ir pārskats par galvenajām prioritātēm un 

plānotajām ierosmēm, tostarp finansiālo vajadzību un avotu aplēsi. ETI informatīvos 

nolūkos iesniedz darba programmu Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.
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16. pants

ETI pārraudzība un novērtējums

1. ETI gādā par to, lai tā darbību, tostarp ZIA pārziņā esošo darbību, nepārtraukti un sistemātiski 

pārraudzītu un regulāri neatkarīgi novērtētu, tādējādi nodrošinot gan augstākās kvalitātes 

rezultātus, gan zinātnisku izcilību, gan arī resursu efektīvāku izlietojumu. Novērtējuma 

rezultātus publisko.

2. Komisija veic ETI novērtējumu ne vēlāk kā 2011. gadā un ik piecus gadus pēc jaunas finanšu 

shēmas stāšanās spēkā. Tā pamatā ir neatkarīgs ārējs novērtējums, un tajā tiek pārbaudīts, kā 

ETI pilda savu pamatuzdevumu. Tajā iztirzā visas ETI un ZIA darbības un izvērtē veikto 

darbību efektivitāti, ilgtspējību, lietderību un to atbilstību un saistību ar Kopienas politiku. 

Novērtējumā ņem vērā ieinteresēto pušu viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī.

3. Komisija minētā novērtējuma rezultātus, pievienojot savu atzinumu, iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. 

Novērtējuma atzinumus valde pienācīgi ņem vērā ETI programmās un darbībā.

17. pants

Stratēģiska inovāciju programma

1. Komisija izstrādā Stratēģiskas inovāciju programmas priekšlikumu, pamatojoties uz ETI 

iesniegtu ieguldījumu divus gadus pirms finanšu shēmas nākamā posma sākuma.

2. SIP nosaka ETI ilgtermiņa prioritātes jomas un tajā iekļauj ETI sociālekonomiskās ietekmes

izvērtējumu un tā spēju radīt vislielāko papildu vērtību inovāciju jomā. SIP ņem vērā ETI 

pārraudzības un novērtējuma rezultātus, kas minēti 16. pantā.

3. SIP iekļauj aplēsi par finanšu vajadzībām un avotiem turpmākās darbības ilgtermiņa attīstībai 

un aplēsi par ETI finansējumu. Tā satur arī orientējošu finanšu plānu finanšu shēmas laika 

posmam.
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4. Ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome pieņem SIP saskaņā ar 

Līgumu.

18. pants

Pārejas noteikumi

1. Valde iesniedz 15. pantā minētās pirmās kārtējās trīsgadu darba programmas projektu 

Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam 12 mēnešu laikā pēc valdes iecelšanas. 

Komisija, Eiropas Parlaments un Padome var iesniegt valdei atzinumu par jebkuru pirmajā 

trīsgadu darba programmas projektā iekļautu tematu trīs mēnešu laikā pēc šīs programmas 

saņemšanas dienas. Ja ar šādiem atzinumiem vēršas pie ETI, valde 3 mēnešu laikā atbild, 

uzrādot iespējamās korekcijas savās prioritātēs un plānotajā darbā.

2. 24 mēnešu laikā pēc valdes iecelšanas ETI veic atlasi un nosaka divas līdz trīs ZIA saskaņā ar 

7. pantā izklāstītajiem kritērijiem un procedūrām.

3. Komisija līdz 2011. gadam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Pirmās Stratēģiskas 

inovāciju programmas priekšlikumu, pamatojoties uz ETI iesniegto projektu.

Papildus SIP saturam saskaņā ar 17. pantu, pirmajā SIP iekļauj:

· sīku ETI darbības aprakstu un darba uzdevumu;

· valdes un ZIA sadarbības noteikumus;

· ZIA finansēšanas noteikumus.

4. Pēc tam, kad saskaņā ar 17. panta 4. punktu ir pieņemta pirmā SIP, valde var izvēlēties un 

noteikt vēl citas ZIA atbilstīgi 6. un 7. panta noteikumiem.
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19. pants

Budžeta saistības

Šīs regulas īstenošanai 6 gadu laikam no 2008. gada 1. janvāra tiek noteikts orientējošs finansējums 

EUR [308,7] miljonu apmērā. Gada apropriācijas atbilstīgi finanšu shēmai apstiprina budžeta 

lēmējiestāde.

20. pants

Gada budžeta izveide un pieņemšana

1. ETI izdevumos ietilpst personāla, administratīvās, infrastruktūras un darbības izmaksas.

2. Finanšu gads atbilst kalendāra gadam.

3. Direktors sastāda ETI ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam un iesniedz to 

valdei.

4. Ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

5. Valde apstiprina tāmes projektu, kam pievieno provizorisko kārtējo trīsgadu darba 

programmu, un līdz 31. martam iesniedz to Komisijai.

6. Balstoties uz šo tāmi, Komisija iekļauj provizoriskajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta 

projektā aplēses, ko tā uzskata par nepieciešamo summu, kas subsidējama no vispārējā 

budžeta.

7. Budžeta lēmējiestāde apstiprina apropriācijas, lai subsidētu ETI.

8. Valde pieņem ETI budžetu, kas kļūst galīgs pēc Eiropas Savienības vispārējā budžeta galīgās 

pieņemšanas. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

9. Būtiskus budžeta labojumus izdara tādā pašā kārtībā.
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21. pants

Budžeta īstenošana un kontrole

1. ETI pieņem savus finanšu noteikumus saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1605/2002 185. panta 

1. punktu. Pienācīgi ņem vērā vajadzību pēc pietiekamas darbības elastības, kas ļautu ETI 

sasniegt savus mērķus un piesaistīt un saglabāt privātā sektora partnerus.

2. ETI budžetu īsteno direktors.

3. ETI pārskatus konsolidē ar Komisijas pārskatiem.

4. Pēc Padomes ieteikuma Eiropas Parlaments līdz n. + 2 gada 30. aprīlim atbrīvo direktoru no 

atbildības par ETI n. gada budžeta izpildi un valdi – par fonda budžeta izpildi.

22. pants

Kopienas finansiālo interešu aizsardzība

1. Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanas nolūkā uz ETI pilnā mērā 

attiecas Regula (EK) Nr. 1073/199913.

2. ETI pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Eiropas 

Savienības Padomi un Eiropas Kopienu Komisiju par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas 

Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)14. Valde oficiāli noformē šo pievienošanos un nosaka 

nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu OLAF veikt iekšējo izmeklēšanu.

3. Visos lēmumos, kurus pieņems ETI, un visos līgumos, kurus noslēgs ETI, skaidri paredz, ka 

OLAF un Revīzijas palāta var uz vietas pārbaudīt visu to līgumslēdzēju un 

apakšlīgumslēdzēju dokumentus, kuri saņēmuši Kopienas līdzekļus, tostarp galīgo līdzekļu 

saņēmēju telpās.

4. 1., 2. un 3. punkta noteikumi mutatis mutandis attiecas uz ETI fondu.

  
13 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.
14 OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.



11058//07 kv/VP/gu 20
DG C II LV

23. pants

Statūti

Ar šo pieņem ETI statūtus, kas izklāstīti pielikumā.

24. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, […]

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

________________
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1. pielikums

Eiropas Tehnoloģiju institūta statūti

1. pants

Valdes sastāvs

1. Valdē ir iecelti locekļi, starp kuriem līdzsvaroti ir pārstāvēti locekļi ar pieredzi 
uzņēmējdarbībā un locekļi ar pieredzi augstākajā izglītībā/ pētniecībā (turpmāk – ''ieceltie 
locekļi''), un locekļi, kurus no sava vidus ievēlējuši ETI un ZIA darbinieki inovāciju, 
pētniecības, augstākās izglītības jomā, tehniskie un administratīvie darbinieki, studenti un 
doktorandi (turpmāk – ''reprezentatīvie locekļi'').

2. Valdē ir 15 ieceltie locekļi. Viņi ieņem šo amatu 6 gadus, bez tiesībām uz atkārtotu iecelšanu. 
Valdes locekļus ieceļ Komisija pēc Apzināšanas komitejas priekšlikuma. Šajā Apzināšanas 
komitejā būs 4 neatkarīgi augsta līmeņa eksperti, kurus ieceļ Komisija.

3. Komisija seko tam, lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti locekļi ar pieredzi inovāciju jomā, 
uzņēmējdarbībā, pētniecībā un augstākajā izglītībā, kā arī lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti abi 
dzimumi, un ņemot vērā inovāciju, pētniecības un augstākās izglītības atšķirīgo vidi visā 
Eiropas Savienībā.

4. Reizi divos gados vienu trešdaļu no ieceltajiem locekļiem aizstāj ar citiem. Ieceltam loceklim, 
kurš bijis valdes sastāvā mazāk par 4 gadiem, ir tiesības tikt atkārtoti ieceltam.

Pārejas laikā lozējot izvēlas 10 sākotnējās valdes locekļus, kurus ieceļ valdē uz 4 gadiem. 
Pirmā 4 gadu termiņa beigās lozējot izvēlas 5 no 10 jaunieceltajiem locekļiem, kurus ieceļ 
valdē uz 4 gadiem. Valdes priekšsēdētājs nepiedalās šajā pārejas procesā.

5. Valdē ir 4 reprezentatīvie locekļi. Viņi ieņem šo amatu 3 gadus, un viņus var ievēlēt no jauna 
vienreiz. Ja viņi pārtrauc darbu ETI vai ZIA, viņu pilnvaru laiks beidzas. Viņus aizstāj ar 
citiem locekļiem, izmantojot to pašu procesu, kas ir spēkā attiecībā uz atlikušo pilnvaru laiku.
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6. Valde apstiprina ''reprezentatīvo locekļu'' ievēlēšanas un nomaiņas nosacījumus un kārtību, 
par pamatu ņemot direktora priekšlikumu pirms pirmās ZIA darbības sākuma. Šāds 
mehānisms nodrošina atbilstīgu pārstāvības daudzveidību un ņem vērā ETI un ZIA attīstību.

7. Ja valdes loceklis nevar turpināt darbu šajā amatā līdz pilnvaru laika beigām, viņa aizstājēju 
ieceļ vai ievēlē atbilstīgi tādai pašai procedūrai, kādu piemēro loceklim, kurš nevar turpināt 
darbu līdz pilnvaru laika beigām.

2. pants

Valdes pienākumi

1. Valdes locekļi darbojas ETI interesēs, ievērojot tā mērķus un pamatuzdevumu, identitāti un 
saskanību.

2. Valde jo īpaši:

a) nosaka ETI stratēģiju saskaņā ar Stratēģisku inovāciju programmu (SIP), kad tā ir 
pieņemta, kārtējo trīsgadu darba programmu, institūta budžetu, gada pārskatus un 
bilanci, kā arī ikgadējo darbības pārskatu pēc direktora priekšlikuma;

b) nosaka prioritārās jomas, kurās jāizveido ZIA;

c) sniedz ieguldījumu SIP sagatavošanā;

d) kad ir pieņemts SIP, saistībā ar to sīki izstrādā ETI darbību un darba uzdevumu, tostarp 
kritērijus un procedūras ZIA darbības finansēšanai, pārraudzībai un novērtējumam;

e) izvēlas un nosaka ZIA partnerību, vai arī vajadzības gadījumā atsauc šo izvēli;

f) nodrošina ZIA darbības pastāvīgu novērtējumu;

g) pieņem savu reglamentu, tostarp attiecībā uz ZIA atlasi, Izpildu komiteju un Revīzijas 
komiteju, kā arī ETI konkrētos finanšu noteikumus;

h) vienojoties ar Komisiju, nosaka atbilstošu valdes, Izpildu komitejas un Revīzijas 
komitejas locekļu atalgojumu, ko samēro ar līdzīgu nodrošinājumu dalībvalstīs;
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i) pieņem Izpildu komitejas, Revīzijas komitejas un direktora izraudzīšanas procedūru;

j) ieceļ direktoru, grāmatvedi un Izpildu komitejas un Revīzijas komitejas locekļus;

k) vajadzības gadījumā izveido padomdevēju grupas, kurām var būt noteikts darbības 
laiks;

l) pasaules mērogā popularizē ETI, lai palielinātu tā pievilcību un lai tas kļūtu pasaules 
mēroga struktūra attiecībā uz izcilību augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju 
jomā;

m) pieņem labas rīcības kodeksu attiecībā uz interešu konfliktiem;

n) nosaka intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldes principus un pamatnostādnes;

o) ir pilnvarota nodibināt fondu (turpmāk tekstā – ''ETI fonds'') ar konkrētu mērķi sekmēt 
un atbalstīt ETI darbību;

(p) nodrošina papildināmību un sinerģiju starp ETI darbību un citām Kopienas 
programmām;

q) pieņem lēmumus par ETI valodu režīmu, ņemot vērā  pastāvošos daudzvalodības 
principus un ETI darbības praktiskus nosacījumus.

3. Valde atsevišķus uzdevumus var uzticēt Izpildu komitejai.

4. Valde no iecelto locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju. Priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir 3 gadi, ar 
tiesībām uz atkārtotu ievēlēšanu vienu reizi.

3. pants

Valdes darbība

1. Valde pieņem lēmumus ar visu savu locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Tomēr šo statūtu 2. panta 2. punkta a), b), c), d), i) un q) apakšpunktā un 4. punktā noteikto 
lēmumu pieņemšanai vajadzīgas divas trešdaļas visu tās locekļu balsu.
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2. Valde sanāk uz kārtējo valdes sēdi vismaz trīs reizes gadā, bet uz ārkārtas sēdi – tad, kad to 
pieprasa tās priekšsēdētājs vai vismaz viena trešdaļa valdes locekļu.

3. Pārejas laikā valdē ir tikai ieceltie locekļi līdz brīdim, kad iespējams organizēt reprezentatīvo 
locekļu vēlēšanas pēc tam, kad ir izveidota pirmā ZIA.

4. pants
Izpildu komiteja

1. Izpildu komitejā ir piecas personas, tostarp valdes priekšsēdētājs, kurš turklāt arī vada Izpildu 
komiteju.

Valde šos četrus locekļus, izņemot priekšsēdētāju, izvēlas no ''iecelto locekļu'' vidus.

2. Izpildu komiteja tiekas regulāri pēc tās priekšsēdētāja uzaicinājuma vai pēc direktora 
pieprasījuma.

3. Izpildu komiteja pieņem lēmumus ar visu savu locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

4. Izpildu komiteja:

a) sagatavo valdes sanāksmes;

b) kad ir pieņemta ETI Stratēģisku inovāciju programma, pārrauga tās un kārtējās trīsgadu 
darba programmas īstenošanu;

c) pārrauga ZIA atlases procedūru;

d) pieņem lēmumus, kuru pieņemšanu tai uzticējusi valde.
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5. pants
Direktors

1. Direktors ir persona ar zināšanām un ļoti labu reputāciju ETI darbības jomās. Direktoru uz 4 
gadiem ieceļ valde. Attiecīgo pilnvaru laiku valde var pagarināt vienu reizi uz 4 gadiem, ja 
uzskata, ka šāda rīcība vislabāk atbilst ETI interesēm.

2. Direktors atbild par ETI ikdienas vadību un ir tā juridiskais pārstāvis. Direktors ir pakļauts 
valdei un pastāvīgi ziņo tai par ETI darbības attīstību.

3. Direktors:

a) atbalsta valdes un Izpildu komitejas darbu un to sēdēs nodrošina sekretariāta 
pakalpojumus;

b) sagatavo SIP projektu, kārtējās trīsgadu darba programmas projektu, gada ziņojumu un 
gada budžetu, lai ar Izpildu komitejas starpniecību iesniegtu tos valdei;

c) vadīt ZIA atlases procedūru; nodrošina, lai minētā procesa dažādos posmus īstenotu 
pārskatāmi un objektīvi;

d) organizē un vada ETI darbību;

e) atbild par administratīviem un finanšu jautājumiem, tostarp par ETI budžeta īstenošanu.
Šajā ziņā direktors pienācīgi ņem vērā Revīzijas komitejas sniegtos ieteikumus;

f) atbild par visiem ar personālu saistītiem jautājumiem;

g) ar Izpildu komitejas starpniecību iesniedz gada pārskatu un bilances projektu Revīzijas 
komitejai un pēc tam valdei;

h) nodrošina, lai tiktu ievērotas ETI saistības attiecībā uz līgumiem un nolīgumiem, ko tas 
noslēdz;

i) sniedz Izpildu komitejai un valdei visu informāciju, kas vajadzīga to pienākumu 
izpildei.
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6. pants
Revīzijas komiteja

1. Revīzijas komitejā ir 5 personas, kuras uz 4 gadiem ieceļ valde pēc apspriešanās ar Komisiju 
no to ārējo padomdevēju vidus, kuriem ir atbilstīgas zināšanas akadēmisku, pētniecības un 
uzņēmējdarbības organizāciju revīzijas un finanšu kontroles jomā.

2. Revīzijas komiteja veic savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi no citām ETI struktūrām.

3. Revīzijas komiteja ievēl savu priekšsēdētāju.

4. Revīzijas komiteja pārbauda provizoriskos pārskatus un sniedz ieteikumus valdei un 
direktoram.

5. Pienākumus, kas Komisijas iekšējam revidentam uzticēti ar Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 185. panta 3. punktu, veic Revīzijas komitejas pārraudzībā, kura pieņem 
attiecīgus pasākumus.

7. pants
ETI darbinieki

1. ETI darbinieki ir personāls, kuru ETI pieņem darbā tieši ar noteikta termiņa līgumiem. Uz 
direktoru un ETI darbiniekiem attiecas Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbinātības 
kārtība.

2. Iesaistītās valstis vai citi darba devēji var uz noteiktu laiku norīkot ekspertus darbā ETI.

Valde pieņem noteikumus, kas iesaistīto valstu vai citu darba devēju norīkotajiem ekspertiem 
dod iespēju strādāt ETI un kas nosaka viņu tiesības un pienākumus.

3. Attiecībā uz saviem darbiniekiem ETI īsteno pilnvaras, kas uzticētas iestādei, kurai atļauts 
slēgt līgumus ar personālu.
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4. No darbinieka var pieprasīt pilnīgu vai daļēju atlīdzinājumu par kaitējumu, kas ETI nodarīts šī 
darbinieka smaga pārkāpuma dēļ viņa pienākumu izpildes gaitā vai saistībā ar to.

8. pants
Zinību un inovāciju apvienību novērtējuma un pārraudzības principi

ETI nepārtraukti pārrauga un periodiski veic neatkarīgu katras ZIA sasniegumu un rezultātu 

novērtējumu. Šos novērtējumus sagatavo, balstoties uz administratīvo paraugpraksi un uz rezultātu 

orientētiem rādītājiem, un tajos izvairās no nevajadzīgiem formāliem un procedūras jautājumiem.

9. pants
Zinību un inovāciju apvienības darbības ilgums, turpināšanās un izbeigšana

1. Atkarībā no periodisku novērtējumu rezultātiem un konkrētu jomu specifiskām iezīmēm ZIA 
parasti darbojas 7 – 15 gadus.

2. Valde izņēmuma kārtā var nolemt pagarināt ZIA darbību uz laiku, kas pārsniedz sākotnēji 
noteikto, ja tas ir vislabāk atbilst ETI mērķa sasniegšanai.

3. Ja kādas ZIA novērtējums uzrāda neatbilstīgus rezultātus, valde veic attiecīgus pasākumus, 
tostarp samazinot, izmainot vai atceļot finansiālu atbalstu tādai ZIA vai izbeidzot nolīgumu.

10. pants
Budžeta īstenošana un kontrole

1. ETI grāmatvedis vēlākais līdz 1. martam pēc katra finanšu gada beigām iesniedz Revīzijas 
komitejai, Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai provizorisku pārskatu un ziņojumu par 
budžeta un finanšu pārvaldību.

2. Kad saņemts Revīzijas komitejas atzinums un Revīzijas palātas piezīmes par ETI provizorisko 
pārskatu, direktors uz savu atbildību sagatavo ETI galīgo pārskatu un iesniedz to valdei 
atzinuma sniegšanai.
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3. Valde sniedz atzinumu par ETI galīgo pārskatu.

4. Direktors vēlākais līdz nākamā gada 1. jūlijam galīgo pārskatu un valdes atzinumu nosūta 
Komisijai, Revīzijas palātai, Eiropas Parlamentam un Padomei.

5. Vēlākais līdz 30. septembrim direktors nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās novērojumiem. 
Šo atbildi direktors nosūta arī valdei.

11. pants
ETI likvidācija

Likvidējot ETI, Komisija uzrauga tā likvidāciju atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem. Līgumos 
ar ZIA un ETI fonda dibināšanas aktā izklāsta attiecīgus rīcības noteikumus šādā situācijā.

________________
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2. pielikums

PROJEKTS DEKLARĀCIJĀM, KAS IEKĻAUJAMAS "25. JŪNIJA KONKURĒTSPĒJAS 

PADOMES" PROTOKOLĀ:

"Padome un Komisija paziņo, ka ETI ir Kopienas struktūra, kam ir sui generis pārvaldes struktūra, 

lai atvieglotu uzņēmēju iesaisti.

Šajā sakarā nevienu no šīs regulas noteikumiem, ne arī ETI valdes statūtus nevar izmantot kā

precedentu struktūrām, ko Kopiena var izveidot nākotnē."

"Padome paziņo, ka lēmums par ETI atrašanās vietu būtu jāpieņem ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā."

_____________


