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PIELIKUMS

Padomes secinājumi par pamatnostādnēm attiecībā uz Eiropas pētniecības un 

uz pētniecību balstīta novatorisma nākotnes prioritātēm Lisabonas stratēģijā 

laikposmā pēc 2010. gada

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ATGĀDINOT

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

Eiropas Pētniecības telpu (EPT)" 1;

– savus 2008. gada 2. decembra secinājumus par Eiropas Pētniecības telpas 2020. gada 

redzējuma definēšanu 2, kas ir daļa no Ļubļanas procesa pirmā posma un uz kuru pamata 

izstrādā turpmāko EPT pārvaldību;

– Padomes 2008. gada 1. un 2. decembra secinājumus par kopīgu plānošanu Eiropas pētniecības 

jomā, risinot sabiedrības svarīgākās problēmas 3;

– savus 2008. gada 2. decembra secinājumus par Eiropas partnerību starptautiskai sadarbībai 

zinātnes un tehnoloģiju jomā 4;

– Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmes secinājumus 5, kur izteikts 

aicinājums sākt īstenot Eiropas novatorisma plānu saistībā ar EPT attīstību un apsverot 

Lisabonas stratēģijas nākotni laikā pēc 2010. gada;

  
1 10231/08.
2 Oficiālais Vēstnesis C 25, 31.1.2009., 1.–4. lpp.
3 Oficiālais Vēstnesis C 24, 30.1.2009., 3.–5. lpp.
4 Oficiālais Vēstnesis C 18, 24.1.2009., 11.–13. lpp.
5 17271/1/08.
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– savus 2009. gada 29. maija secinājumus par Eiropas pētniecības pamatprogrammu vērtēšanu 

un ietekmes novērtējumu 6;

– savus 2009. gada 29. maija secinājumus par pirmajiem soļiem Eiropas Pētniecības telpas 

2020. gada redzējuma īstenošanai 7, kuros aicināja dalībvalstis un Komisiju turpināt 

nodrošināt labāku papildināmību un sinerģijas starp Kopienas politiku un instrumentiem;

– Padomes 2009. gada 3. decembra secinājumus par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

(IKT) pētniecības, inovāciju un infrastruktūru nākotni 8;

– Padomes 2008. gada 4. decembra secinājumus: Ceļā uz konkurētspējīgu, novatorisku un 

ekoloģiski efektīvu Eiropu – Konkurētspējas padomes ieguldījums Lisabonas programmā pēc 

2010. gada 9;

– Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2009. gada 26. novembra 

secinājumus par izglītības nozīmes palielināšanu labi funkcionējošā zināšanu trijstūrī 10.

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 piemērotos gadījumos 

un tad, ja tiek noslēgtas konkrētas vienošanās, EPT attīstībā ir iesaistītas arī trešās valstis, 

vienlaikus atzīstot pašreizējo stāvokli sadarbībā ar valstīm, kas iesaistītas pamatprogrammās.

  
6 10610/09.
7 10615/09.
8 17190/09.
9 17179/09.
10 14344/09.
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2. ATZĪST, ka Eiropai ir jāturpina palielināt atbalstu pētniecībai un uz pētniecību balstītam 

novatorismam Eiropas un valstu mērogā, lai atbilstīgi pārvarētu būtiskus pārbaudījumus, 

veicinot izaugsmi un noturīgu attīstību – gan sociālajā, gan ekonomikas, gan vides jomā –, vai 

izturētu pieaugošo pasaules rūpniecības konkurenci. Vairāku vērienīgu, kvalitatīvu un 

kvantitatīvu mērķu kopums, kā arī attiecīgie rādītāji būtu jāapspriež saistībā ar ES 

konkurētspējas un izaugsmes stratēģiju laikposmam pēc 2010. gada un EPT īstenošanu, 

atspoguļojot no jauna apstiprinātās saistības pārveidot ES vadošā uz zināšanām balstītā 

sabiedrībā.

3. UZSVER, ka saistībā ar Eiropas Pētniecības telpas 2020. gada redzējuma īstenošanu un 

uzlabotu EPT pārvaldību, kā izklāstīts Padomes 2009. gada 3. decembra rezolūcijā,11 ir 

vajadzīga vairāku politikas jomu pieeja, lai apzinātu un risinātu būtiskus mūsdienu 

pārbaudījumus, attiecībā uz kuriem vajadzīga rīcība Eiropas mērogā, ņemot vērā plašāku 

starptautisko kontekstu. Lai pārvarētu minētos pārbaudījumus, ir būtiski mobilizēt dažāda 

mēroga rūpniecības un zināšanu veidošanas iestādes, kā arī pilsonisko sabiedrību kopumā, 

izmantojot gan lejupejošu, gan augšupejošu pieeju. Tāpēc, izstrādājot pētniecības un uz 

pētniecību balstīta novatorisma nākotnes prioritātes Eiropas mērogā, ir ļoti svarīgi ņemt vērā 

šādus galvenos apsvērumus:

a) būtu jāapzina darbības, kas ir vajadzīgas šādās jomās: 

– pamatpētniecība, it īpaši ņemot vērā progresīvo pētniecību, ko finansē Eiropas 

Pētniecības padome, kā arī Nākotnes un jauno tehnoloģiju shēmu FP7, veicinot 

Eiropas nodrošinājumu ar vajadzīgajām zināšanām un kompetenci, lai izvērstu 

jaunu pētniecības potenciālu un palīdzētu rast risinājumus neparedzētiem 

pārbaudījumiem,

  
11 17159/09.
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– turpmāka sadarbības instrumentu konsolidācija un attīstība, lai veicinātu 

rūpniecībai, it īpaši MVU, svarīgu pētniecību, balstoties uz pieredzi, kas gūta 

Eiropas tehnoloģiju platformās, publiskā un privātā sektora partnerībās, kopīgās 

tehnoloģiju iniciatīvās, ierosmēs saskaņā ar 169. pantu 12, kā arī citos attiecīgos 

mehānismos, piemēram, EUREKA,

– pasākumi, kuru galvenais uzdevums ir veidot Eiropu kā galveno spēku svarīgāko 

pamattehnoloģiju izstrādē un īstenošanā,

– ar piedāvājumu un pieprasījumu saistīti papildu pasākumi, lai atbalstītu gan 

attīstības, gan valstu politikas mērķus,

– labāka un vieglāka piekļuve finansējumam, piemēram, izmantojot EIB 

instrumentus un veicinot uzņēmējdarbības riska kapitālu,

– Eiropas stratēģijas izstrāde pārrobežu sadarbībai starp zināšanu veidošanas 

iestādēm, lai veicinātu pasaules līmeņa pētniecības un novatorisma vidi, iesaistot 

akadēmiķus, pētniecības organizācijas un rūpniecību,

– pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūra, tostarp e-infrastruktūra, lai atvieglotu 

zināšanu, tehnoloģiju un e-zinātnes turpmāku izaugsmi, kā arī reģionālu struktūru 

turpmāku attīstību; dalībvalstīm būtu jānosaka kopējas prioritātes un tas, kā 

pieņemt efektīvākus lēmumus par ESFRI ceļveža īstenošanu,

– cilvēkresursi, tostarp pētnieku mobilitāte un karjeras attīstība,

– starptautiska un pasaules mēroga sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā;

b) "Zināšanu trijstūra" koncepcija būtu jāīsteno, attīstot sinerģijas starp izglītības 13, 

pētniecības un novatorisma darbībām 14 visās pakāpēs un visās attiecīgajās darbībās, 

inter alia uzlabojot partnerību starp universitātēm un uzņēmējdarbībā iesaistītām 

personām, tostarp zināšanu veidošanas iestādēm un rūpniecības pētniecības sadarbības 

instrumentiem; Šai sakarā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) un tā 

zināšanu un novatorisma kopienas varētu nodrošināt ļoti vērtīgu ieguldījumu, lai 

sasniegtu šo mērķi.

  
12 Pētniecības un attīstības programmas, ko sākušas vairākas dalībvalstis (pašlaik Līguma 

185. pants).
13 Eiropas augstākās izglītības telpas izveides kontekstā.
14 Eiropas novatorisma plāna kontekstā.
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c) Būtu jāatzīst, ka daudzos gadījumos atbildīgie par politiku šajās jomās var būt 

valsts/reģionālā līmenī un ka apzinātajām pieejām vajadzētu būt pietiekami elastīgām, 

lai tās pielāgotu dažādiem valstu apstākļiem. 

4. Tādēļ AICINA dalībvalstis un Komisiju, ievērojot CREST ieteikumus, 2010. gadā uzsākt:

a) atvērtu un pārskatāmu procesu, lai apzinātu nākotnes prioritātes Eiropas pētniecības un 

uz pētniecību balstīta novatorisma darbībām pēc apspriedēm ar ieinteresētām personām 

no visām politikas jomām un atbilstīgi 3. punktā ietvertajiem jautājumiem;

b) EPT instrumentu (tostarp ar novatorismu saistītu instrumentu) pārskatīšanu, papildinot, 

kā arī ņemot vērā FP7 starpposma novērtējumu 15, ar nolūku iegūt pamatu, lai varētu 

izvērtēt labākos paņēmienus, kā uzlabot un vienkāršot "EPT ainavu";

un vienlaikus izpētīt un ņemt vērā:

c) uz nākotni vērstas darbības ("prognozes"), lai atbalstītu būtisku pārbaudījumu 

apzināšanu un attiecīgās prioritātes pētniecībai un novatorismam; 

d) sinerģijas starp Pamatprogrammu, Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (KIP) 

un izglītības programmām (tostarp Mūžizglītības programmu), kā arī kohēzijas 

programmām un kopīgās plānošanas darbībām (tostarp kopīgās plānošanas 

izmēģinājuma ierosmi neirodeģeneratīvo slimību apkarošanas jomā, konkrēti attiecībā 

uz Alcheimera slimību). Var izmantot arī konkrētu jomu pieredzi, piemēram, Eiropas 

energotehnoloģiju stratēģisko plānu (ETS plāns) 16 un lauksaimniecības pētniecības 

koordināciju 17;

  
15 "EPT instrumenti".
16 Padomes 2008. gada 28. februāra secinājumi (dok. 6326/1/08).
17 Ņemot vērā Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības pastāvīgās komitejas (LZPPK) gūtos 

panākumus, lai stiprinātu pētniecības darbību koordināciju šajā jomā saskaņā ar tās pilnvarām 
(dok. 17489/09).
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e) līdzekļus, lai turpmāk mobilizētu pētniecības un novatorisma spējas visā Eiropā saistībā 

ar pētniecības, novatorisma un kohēzijas politiku;

f) FP7 vidusposma novērtējuma rezultātus.

5. ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas 2009. gada 2. septembra paziņojumu "Kopienas inovāciju 

politikas pārskatīšana mainīgajā pasaulē" 18 un

AICINA Komisiju izstrādāt turpmākās iniciatīvas – kā pasākumus pēc Eiropadomes 

2008. gada decembra secinājumiem saistībā ar Eiropas novatorisma plāna darbības sākšanu:

– apzinot, cik lielu ieguldījumu novatorisms var sniegt, lai risinātu būtiskus 

pārbaudījumus;

– censties rast papildu stimulus jauninājumiem labvēlīgu tirgu izveidei, proti, izmantojot 

publiskās un privātās partnerības, kā arī uz pieprasījumu un lietotājiem vairāk orientētu 

pētniecību un uz pētniecību balstītu novatorismu, tostarp publisko iepirkumu, pirmtirgus 

un pakalpojumu jauninājumus, norādot, ka šajā kontekstā vislielākā nozīme ir valsts 

sektoram;

– nodrošinot sinerģijas ar citām ES un Eiropas iniciatīvām pētniecības, novatorisma, 

izglītības un rūpniecības jomā un

– mudinot uzņēmumus, akadēmiķus, pētniecības organizācijas un attiecīgo līmeņu valsts 

iestādes palīdzēt īstenot visa pētniecības un novatorisma cikla projektus.

6. ATZINĪGI VĒRTĒ Komisijas 2009. gada 30. septembra paziņojumu "Gatavojoties nākotnei: 

kopējas stratēģijas izstrādāšana svarīgām pamattehnoloģijām ES" 19 un AICINA Komisiju 

nākt klajā ar turpmākām attiecīgām ierosmēm, kā arī PAUŽ GANDARĪJUMU par Komisijas 

ieceri izstrādāt jaunu Nanotehnoloģijas rīcības plānu 2010.–2015. gadam 20.

  
18 12905/09.
19 13000/09.
20 15363/09.
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PIEŅEM ZINĀŠANAI Komisijas 2009. gada 7. oktobra paziņojumu "Ieguldījumi zemu 

oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā (SET/ETS plāns)" 21 un MUDINA Komisiju un 

dalībvalstis izpētīt paņēmienus un līdzekļus, kā paātrināt ETS plāna īstenošanu, kā arī uzlabot 

sinerģijas ar FP7.

7. PIEŅEM ZINĀŠANAI pirmajos divos gados gūtos panākumus, kā uzsvērts 7. pētniecības 

pamatprogrammas (FP7) progresa ziņojumā 22, un GAIDA FP7 starpposma novērtējuma 

rezultātus.

8. PIEŅEM ZINĀŠANAI Eiropas Pētniecības Padomes struktūru un mehānismu pārskatīšanu 

2009. gada jūlijā, kā arī EPP Zinātniskās padomes un Komisijas sniegtās atbildes 23. Padome 

to padziļināti apspriedīs, lai 2010. gada sākumā sniegtu politisku atzinumu par pārskatīšanas 

ieteikumiem un turpmākajiem pasākumiem.

9. ATZĪSTOT panākumus, kas jau ir gūti administratīvo procedūru vienkāršošanā, UZSVER, ka 

ir jāturpina gūt panākumus vienkāršošanā un efektīvākā pārvaldē, lai ES pamatprogrammas 

sniegtu pilnīgu ieguldījumu, īstenojot stratēģiju pēc 2010. gada; PAUŽ GANDARĪJUMU par 

Komisijas ieceri 2010. gada pavasarī iesniegt paziņojumu par vienkāršošanu, kuram vajadzētu 

veicināt politiskās apņēmības pārvēršanu jaunos vienkāršotos noteikumos, ņemot vērā 

pētniecības nozares īpatnības, un VIENOJAS, ka:

– ir jāpārskata ES finansēšanas sistēma, lai izveidotu pret risku noturīgu un uz uzticēšanos 

balstītu pieeju pētniecības finansēšanas pārvaldībai, ar ko atbalstītu ES politikas 

mērķus; šādiem centieniem būtu vajadzīgs arī Eiropas Parlamenta un dalībvalstu 

atbalsts;

  
21 14230/09.
22 9374/09.
23 Komisijas paziņojums "Eiropas Pētniecības padome – risinājums pasaules līmeņa izcilības 

sasniegšanai", dok. 15052/09.
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– vajadzētu pārskatīt pamatprogrammu dalības noteikumus, lai nodrošinātu vajadzīgo 

saskaņotību;

– EPP struktūru un mehānismu pārskatīšanā iesniegtie ieteikumi būtu jāizpilda, ņemot 

vērā Komisijas atbildi;

10. AICINA Komisiju, sadarbojoties ar dalībvalstīm vajadzības gadījumā:

– enerģiski tiekties panākt turpmāku administratīvā sloga samazinājumu, turpinot īstenot 

Sestās pamatprogrammas novērtējuma ieteikumus, informējot Padomi par regulāri 

pieņemtiem pasākumiem;

– iesniegt pašreizējās pieejas finanšu kontrolei izmaksu un ieguvumu analīzi, ņemot vērā 

gan saņēmēju, gan ES administratīvo slogu;

– turpināt uzlabot FP7 jauno instrumentu un iniciatīvu darbību (piemēram, EPP, Kopīgo 

tehnoloģiju iniciatīva un Riska dalīšanas finanšu mehānisms), kā arī iesaistīto 

izpildaģentūru darbību, pamatojoties uz to panākumu pārskatīšanas rezultātiem;

- turpināt uzlabot pamatprogrammu neatkarīga ex-post ietekmes novērtējuma pieeju 24;

– izstrādāt priekšlikumus Finanšu regulas pārskatīšanai, ņemot vērā pētniecības nozares 

īpatnības.

  
24 Padomes 2008. gada 30. maija secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu 

Nr. 9/2007 "ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammu vērtēšana – vai 
Komisijas pieeju var uzlabot?" (9096/08).
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11. Visbeidzot AICINA Komisiju it īpaši izskatīt turpmāk norādītos aspektus, lai pilnā apmērā

īstenotu FP7, uzlabojot tās ietekmi, kā arī veidojot EPT:

– stiprināt rūpniecības un akadēmisko aprindu (tostarp valsts pētniecības organizāciju) 

mijiedarbību, uzlabojot MVU piedalīšanos un nostiprinot zināšanu nodošanas darbības, 

lai uzlabotu pētījumu rezultātu izplatīšanu un izmantošanu;

– uzlabot būtisku pārbaudījumu risināšanu, piemēram, īstenojot tādas vairāku nozaru 

darbības kā vairāku jomu aicinājumi, un turpināt izmantot Eiropas tehnoloģiju 

platformas, papildinot tās ar sabiedrības platformām, lai attiecīgās jomās izstrādātu 

pētniecības programmas, kā arī izmantojot darbības saistībā ar Nākotnes un jaunām 

tehnoloģijām;

– turpināt attīstīt saiknes un sinerģijas ar citām ES politikas jomām un iniciatīvām, 

piemēram, Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (KIP), kohēzijas 

programmām, izglītības programmām, Eiropas Ekonomikas atjaunošanas plānu un 

Eiropas lauksaimniecības pētniecības programmu;

– gūt turpmākus panākumus vienkāršošanā un efektīvā pārvaldē.

___________________


