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___________________
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PIELIKUMS

PADOMES REZOLŪCIJA PAR EIROPAS PĒTNIECĪBAS TELPAS (EPT) STIPRINĀTU 

PĀRVALDĪBU

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

ATGĀDINA savu 1974. gada 14. janvāra Rezolūciju par valstu politikas koordināciju un par tādu 

projektu definēšanu, kuri ir Savienības interesēs zinātnes un tehnoloģiju jomā, ko izstrādājusi 

Komiteja zinātniskās un tehniskās pētniecības jautājumos (CREST) 1 un ko aizstāja ar Padomes 

1995. gada 28. septembra Rezolūciju par CREST 2;

ATGĀDINA savu 2000. gada 15. jūnija Rezolūciju, ar ko izveido Eiropas Pētniecības telpu 

(EPT) 3, ko pieņēma pēc Eiropadomes 2000. gada 23. un 24. marta sanāksmes, kurā vienojās par 

Lisabonas stratēģiju;

ATGĀDINA Eiropadomes 2007. gada 8. un 9. marta sanāksmes secinājumus, kuros izdarīta atsauce 

uz labi darbojošos zināšanu trijstūri, kas izpaužas kā mijiedarbība starp izglītību, pētniecību un 

jauninājumiem, kā arī 2009. gada 19. un 20. marta secinājumus, kuros izteikts aicinājums steidzami 

veikt konkrētus pasākumus, lai veicinātu partnerību starp uzņēmējiem, pētniecību, izglītību un 

apmācību, un pastiprināt un uzlabot investīciju kvalitāti pētniecībā, zināšanās un izglītībā;

ATGĀDINA Eiropadomes 2008. gada 13. un 14. marta sanāksmes secinājumus, kuros dalībvalstis 

aicinātas izveidot "piekto brīvību" – novērst šķēršļus zināšanu brīvai apritei;

ATGĀDINA savus 2008. gada 30. maija secinājumus ""Ļubļanas procesa" sākšana – lai pilnībā 

īstenotu Eiropas Pētniecības telpu (EPT)", kuru mērķis ir izveidot stiprinātu EPT pārvaldību, kas 

balstīta uz ilgtermiņa redzējumu attiecībā uz EPT attīstību sadarbībā ar dalībvalstīm un Komisiju, 

vienlaikus saņemot plašu iesaistīto personu un iedzīvotāju atbalstu;

  
1 Oficiālais Vēstnesis C 7, 29.1.1974., 2.–4. lpp.
2 Oficiālais Vēstnesis C 264, 11.10.1995., 4.–5. lpp.
3 Oficiālais Vēstnesis C 205, 19.7.2000., 1. lpp.
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ATGĀDINA savus 2008. gada 2. decembra secinājumus par Eiropas Pētniecības telpas 2020. gada 

redzējuma definēšanu 4, kuros turpmākās prezidentvalstis aicinātas ņemt vērā šo redzējumu, kā arī 

tā potenciālo attīstību, izstrādājot savus priekšlikumus turpmākai EPT pārvaldībai, un uzsvērta 

nepieciešamība pilnībā izmantot pastāvošo koordinācijas struktūru, piemēram, CREST, iespējas 

darbā ar EPT ierosmēm;

ATGĀDINA Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmes secinājumus, kuros pausts 

aicinājums uzsākt Eiropas jauninājumu plānu līdz ar EPT attīstību un kuros aplūkota Lisabonas 

stratēģijas nākotne pēc 2010. gada;

ATGĀDINA savus 2009. gada 29. maija secinājumus – izveidot un regulāri atjaunināt ceļvedi EPT 

2020. gada redzējuma īstenošanai un vēl vairāk iesaistīties, lai nodrošinātu pastiprinātu 

papildināmību un sinerģijas starp ES politikas jomām un instrumentiem, piemēram, pētniecības un 

tehnoloģiju attīstības pamatprogrammām, Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammu, 

struktūrfondiem, Ļubļanas procesu, kopējo izglītības un apmācības sistēmu un Boloņas procesu;

1. ATZĪST, ka pētniecības politika, programmas un darbības Eiropas mērogā ietver to 

politiku, programmas un darbības, kuras īsteno Savienības un starpvaldību mērogā, kā 

arī tās, kuras īsteno valstu/reģionālā mērogā, veicinot EPT vispārējo attīstību, un ka 

EPT attīstībā piemērotos gadījumos un tad, ja tiek noslēgtas konkrētas vienošanās, ir 

iesaistītas arī trešās valstis, vienlaikus atzīstot pašreizējo sadarbības statusu ar valstīm, 

kas iesaistītas pamatprogrammās;

2. ATZĪST, ka liels skaits dalībnieku un ieinteresēto personu jau ir iesaistīti EPT attīstībā 

valstu, reģionālā, starpvaldību un Savienības mērogā un ka dažādi ar EPT saistīti 

mehānismi, procesi un instrumenti jau darbojas; 

  
4 Oficiālais Vēstnesis C 25, 31.1.2009., 1.–4. lpp.
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3. ATZĪST, ka vajadzīga efektīva un pastiprināta pārvaldība stratēģiskai politikas izstrādei 

un lēmumu pieņemšanai Eiropas Pētniecības telpā, Savienībai un dalībvalstīm 

demonstrējot lielāku vadības un atbildības pakāpi EPT 2020. gada redzējuma 

sasniegšanā un ES konkurētspējas un izaugsmes stratēģijas īstenošanā pēc 2010. gada; 

pamatprincipiem būtu jābūt vienkāršībai, efektivitātei un pārskatāmībai, ievērojot 

subsidiaritātes principu;

4. UZSVER, ka ar šo stiprināto pārvaldību būtu jātiecas atvieglināt ar EPT saistīto 

sadarbību, kā arī darbību, programmu un politikas koordināciju visos līmeņos, balstoties 

uz mērķiem, kas izriet no EPT 2020. gada redzējuma, ņemot vērā dalībvalstīs 

pastāvošās daudzveidības pozitīvos aspektus;

5. ATZĪST, ka izglītības, pētniecības un jauninājumu zināšanu trijstūris ir saistīts ar 

vajadzību, sistemātiski un pastāvīgi mijiedarbojoties, uzlabot investīciju ietekmi uz 

darbību trim izpausmēm;

6. ATZĪST, ka būtisks pārvaldības aspekts ir vajadzība izstrādāt saskaņotāku politikas 

veidošanu Eiropas un dalībvalstu mērogā, izstrādājot labāku un efektīvāku mijiedarbību 

starp zināšanu trijstūra trim komponentiem politikas veidošanas procesā, lai paātrinātu 

pāreju uz patiesi zināšanās balstītu ekonomiku un sabiedrību;

7. UZSVER, ka vajadzīga sistemātiskāka, plašāka un strukturētāka apspriešanās ar 

attiecīgajām ieinteresētajām pusēm Eiropas Pētniecības telpā, kā arī ka nepieciešams

labāk iepazīstināt sabiedrību kopumā un attiecīgās ieinteresēto personu kategorijas ar 

EPT un tās 2020. gada redzējuma mērķiem, priekšrocībām un sasniegumiem;
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8. ņemot vērā EPT plašo un starpiestāžu būtību, UZSVER vajadzību regulāri apmainīties 

viedokļiem un mijiedarboties ar Eiropas Parlamentu;

9. MUDINA dalībvalstis vajadzības gadījumā uzlabot attiecīgu komiteju un grupu 

sanāksmju sagatavošanu (arī atbilstīgi apspriežoties ar ieinteresētajām personām), kā arī 

atvieglināt vajadzīgo mijiedarbību starp zināšanu trijstūra visām jomām;

10. ATZĪST, ka jāizstrādā līdzekļi, lai sniegtu jaunu un novatorisku politisko stimulu tam, 

lai varētu sasniegt EPT mērķus; un AICINA turpmākās prezidentvalstis apsvērt iespēju 

sasaukt labi sagatavotas un mērķtiecīgas EPT ministru konferences, ja ir skaidra ievirze, 

kas sniedz papildu vērtību EPT ilgtermiņa stratēģiskajam redzējumam; PIEKRĪT, ka 

šādas konferences varētu rīkot kā paplašinātas neoficiālas ministru sanāksmes;

11. ATZĪST nozīmi, kāda CREST jau ir bijusi, Padomei un Komisijai sniedzot padomus 

jautājumos, kas saistīti ar EPT; tomēr ATZĪST, ka EPT attīstībai un tam, lai labāk 

iesaistītu valstu politiku, CREST kā EPT politikas komitejai būtu jārīkojas aktīvāk, 

savlaicīgi sniedzot stratēģiskus padomus Padomei, Komisijai un dalībvalstīm pēc savas 

ierosmes vai pēc Padomes vai Komisijas lūguma;

12. pamatojoties uz to, APSTIPRINA turpmāk norādītos principus, lai nostiprinātu jaunās 

CREST nozīmi EPT stratēģiskajā attīstībā:

a) CREST ir stratēģiska padomdevēja struktūra, kuras uzdevums ir sniegt padomus 

Padomei, Komisijai un dalībvalstīm par jautājumiem, kas saistīti ar EPT. CREST 

būtu arī jāpārrauga EPT, tostarp ES pamatprogrammu, virzība;
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b) CREST būtu jāsniedz stratēģiski padomi, it īpaši:

i. par plašu ievirzi iespējamiem turpmākiem politikas pasākumiem 

starptautiskā, Eiropas un valstu mērogā, lai veicinātu EPT attīstību;

ii. agrīnā stadijā par stratēģiskām prioritātēm, politikas ierosmju izstrādi un 

īstenošanu, attīstot EPT, arī par ES pamatprogrammām un citām atbilstīgām 

ES ierosmēm, kā arī par atbilstīgām valstu un starpvaldību ierosmēm, arī par 

instrumentu un ierosmju saskaņotību kopumā;

iii. lai vajadzības gadījumā veicinātu valstu politikas koordināciju saistībā ar 

EPT attīstību;

iv. vēlākā stadijā par visu šo politikas ierosmju neatkarīga izvērtējuma izveidi 

un īstenošanu;

c) CREST būtu jāizveido mijiedarbība un saskaņotība ar pārējām politikas jomām, it 

īpaši ar tām, kas saistītas ar zināšanu trijstūri;

d) CREST, lai sasniegtu savus mērķus, vajadzības gadījumā būtu jāsadarbojas un 

jāapspriežas ar grupām, kas saistītas ar EPT. Tā varētu arī savu apspriežu pamatā 

likt ieguldījumu, ko dod minētās grupas;

e) dalībvalstīm un Komisijai būtu jāsniedz kopīgs ieguldījums CREST darbā, lai 

turpinātu attīstīt EPT;
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13. UZSKATA, ka būtu jāturpina apspriest CREST darba metodes, ņemot vērā jauno 

juridisko un iestāžu sistēmu, lai 1995. gada 28. septembra rezolūciju aizstātu ar jaunu 

rezolūciju, nodrošinot pārskatītas pilnvaras CREST komitejai. Šīs pārskatītās pilnvaras 

būtu jāizstrādā saskaņā ar principiem, kas izklāstīti 12. punktā, un tās būtu jāapstiprina 

Padomei līdz 2010. gada vidum;

14. AICINA visas atbilstīgās grupas 5, kas izveidotas, lai palīdzētu izveidot EPT, pēc 

vajadzības ieviest sistemātiskas un pārskatāmas apspriedes ar ieinteresētajām personām;

15. AICINA dalībvalstis un Komisiju līdz 2010. gada beigām sākt ar EPT saistīto grupu 

pārskatīšanu;

16. AICINA Komisiju:

- pārskatāmā veidā turpināt sistemātiskas un strukturētas apspriedes ar dalībvalstīm 

un citām ieinteresētajām personām un turpināt tās attīstīt; 

- kopīgi ar dalībvalstīm izstrādāt efektīvu EPT informācijas sistēmu, kā 

palīginstrumentu lēmumu pieņēmējiem.

___________________

  
5 Patlaban pie tām pieder it īpaši CREST, tās specializētās struktūras, proti, Augsta līmeņa 

kopējā plānošanas grupa (GPC) un Stratēģiskais forums starptautiskajai sadarbībai ZT jomā 
(SFIC), tās Darba grupa zināšanu nodošanai, kā arī Eiropas stratēģiskais forums pētniecības 
infrastruktūrai (ESFRI) un Cilvēkresursu un mobilitātes vadības grupa (SGHRM).


