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1.

Kopš Eiropas Pētniecības telpas un inovācijas jautājumu komitejas (ERAC) pilnvaru
pārskatīšanas 2010. gadā Padome vairākkārt ir aicinājusi uzlabot Eiropas pētniecības telpas
(EPT) konsultatīvās struktūras efektivitāti. Padomes 2014. gada decembra secinājumos par
Eiropas pētniecības telpas 2014. gada progresa ziņojumu tā atkārtoti apstiprināja, ka pilnībā
funkcionējošai EPT ir vajadzīga labi strukturēta un efektīva pārvaldība, kurā dalībvalstīm
būtu lielāka nozīme, un tādēļ tā aicināja ERAC līdz 2015. gadam apspriest un ierosināt ar EPT
saistītās pārvaldības reformu.

2.

Pēc divām ERAC ārkārtas sanāksmēm, kas notika 2014. gada novembrī un 2015. gada janvārī,
prezidentvalsts ierosināja projektu Padomes secinājumiem, kuru Pētniecības jautājumu darba
grupa apsprieda 2015. gada 16. marta, 14. un 27. aprīļa un 4. maija sanāksmē.
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3.

Pastāvīgo pārstāvju komiteja 2015. gada 20. maija sanāksmē izskatīja šo secinājumu projektu,
atrisināja atlikušos jautājumus un vienojās secinājumu projektu nosūtīt Padomei
(Konkurētspēja) pieņemšanai 2015. gada 28. un 29. maijā. Apvienotā Karaliste pēc nesenajām
valsts vēlēšanām iesniedza vispārēju izpētes atrunu par tekstu.

4.

Tādēļ Padome (Konkurētspēja) tiek aicināta 2015. gada 28. un 29. maija sanāksmē pieņemt
secinājumus, kas izklāstīti pievienotajā dokumentā.
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PIELIKUMS
Projekts – Padomes secinājumi par Eiropas pētniecības telpas konsultatīvās struktūras
pārskatīšanu 1

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ATGĀDINOT par
–

Padomes 2011. gada 1. jūnija secinājumiem par Eiropas pētniecības telpas (EPT) izveidi,
izmantojot ar EPT saistītas grupas 2, kuros atkārtoti apstiprināta vajadzība nostiprināt
koordināciju starp Eiropas Pētniecības telpas un inovācijas jautājumu komiteju (ERAC) un ar
EPT saistītajām grupām, un uzsvērts, ka ir jāveic visi vajadzīgie uzlabojumi šajā sadarbībā
atbilstīgi secinājumiem, kuri izklāstīti ERAC atzinumā 3 par pārskatīšanu attiecībā uz grupām,
kas saistītas ar EPT;

–

Komisijas 2012. gada 17. jūlija paziņojumu "Stiprāka Eiropas Pētniecības telpas partnerība
izcilībai un izaugsmei" 4 un Padomes atbildi uz to, ko tā sniegusi savos 2012. gada
11. decembra secinājumos 5;

–

Padomes 2013. gada 30. maija rezolūciju par konsultatīvo darbu Eiropas Pētniecības telpas
jautājumos 6, ar ko Padome vienojusies līdz 2014. gada beigām pārskatīt to grupu pilnvaras
un funkcionālo pakļautību, kuras ir saistītas ar EPT un kuras izveidojusi Padome, un kurā tā
aicina Komisiju un ERAC apsvērt, vai šāda pārskatīšana ir vajadzīga attiecībā uz grupām, ko
tās ir izveidojušas;

–

Padomes 2014. gada 5. decembra secinājumiem par Eiropas pētniecības telpas 2014. gada
progresa ziņojumu 7, kuros tā aicina ERAC līdz 2015. gadam apspriest un ierosināt ar EPT
saistītās pārvaldības reformu;

1
2
3
4
5
6
7

UK: vispārēja izpētes atruna.
Dok. 11032/11.
ERAC 1206/11.
Dok. 12848/12.
Dok. 17649/12.
Dok. 10331/13.
Dok. 16599/14.
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1.

ATGĀDINA, ka konsultatīvo darbu saistībā ar EPT izveidi un īstenošanu pašlaik veic Eiropas
Pētniecības telpas un inovācijas jautājumu komiteja (ERAC) un virkne dažādu ar EPT saistītu
grupu 8; ATZĪST, ka EPT īstenošanai ir vajadzīga efektīvāka un lietderīgāka konsultatīvā
struktūra, kurā spēcīga un stratēģiska nozīme būtu dalībvalstīm ciešā partnerībā ar Komisiju
un attiecīgām ieinteresētām personām;

2.

Šajā sakarā PIEŅEM ZINĀŠANAI divu ERAC ārkārtas sanāksmju secinājumu
kopsavilkumu 9, kā arī GPC 10 un SFIC 11 sniegto ieguldījumu; ATZĪST, ka vēl aizvien ir
jāveic papildu darbs saistībā ar uzlabotu konsultatīvo struktūru;

3.

PIEKRĪT – lai atspoguļotu to, cik liela nozīme saistībā ar EPT pārvaldību ir ieteikumiem
politikas un īstenošanas jomā, jo īpaši nolūkā panākt EPT ceļveža saskaņotu īstenošanu,
ERAC sadarbībā ar citām grupām, kuras saistītas ar EPT, un ar to atbalstu, būtu jāaptver visas
EPT prioritātes, kas pašlaik ir šādas:

8

9
10
11

–

1. prioritāte – efektīvākas valsts pētniecības sistēmas,

–

2. prioritāte – optimāla transnacionālā sadarbība un konkurence,

–

3. prioritāte – pētniekiem atvērts darba tirgus,

–

4. prioritāte – dzimumu līdztiesība un šā aspekta integrēšana pētniecībā,

–

5. prioritāte – optimāla zinātnisko atziņu aprite, piekļuve tām un to nodošana,

–

6. prioritāte – starptautiskā sadarbība;

Grupas, kas saistītas ar EPT, pašlaik ir Eiropas Pētniecības telpas un inovācijas jautājumu
komiteja, Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģijas forums (ESFRI), Stratēģiskais forums
starptautiskajai sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā (SFIC), Augsta līmeņa kopīgas
plānošanas grupa (GPC), Helsinku grupa par dzimumu līdztiesību pētniecībā un inovācijā
(HG); EPT Cilvēkresursu un mobilitātes vadības grupa (SGHRM) un ERAC Darba grupa
zināšanu nodošanai (KT). EPT īstenošanā ieguldījumu sniedz arī Digitālais EPT forums
(DERAF) un valsts atsauces punktu grupa par atklātu piekļuvi (group of national points of
reference on Open Access). Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģijas forumam ir papildu
stratēģiski uzdevumi, kas neattiecas uz EPT un EPT ceļvedi un netiek izskatīti šajos
secinājumos.
ERAC 1214/3/14 REV 3, ERAC 1202/1/15 REV 1.
ERAC-GPC 1302/1/15 REV 1.
ERAC-SFIC 1355/15.
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4.

ATZĪMĒ, ka ERAC un citu ar EPT saistītu grupu mērķi un pašreizējās pilnvaras ir jāpārskata,
un PIEKRĪT, ka turpmāk pilnvaras būtu jāizvērtē, ja tas ir nepieciešams, bet ne retāk kā reizi
trijos gados, un vajadzības gadījumā tās būtu jāpārstrādā vai jāatceļ, lai atspoguļotu progresu
saistībā ar EPT prioritāšu īstenošanu vai atjauninājumiem;

5.

ATGĀDINA, ka ES pētniecības un inovācijas politikas vidē ietilpst virkne konsultatīvo
struktūru, kas sniedz ieguldījumu un nodrošina zinātību, un MUDINA Komisiju veikt
pārbaudi, lai identificētu šīs struktūras un norādītu uz jebkādu iespējamu pārklāšanos ar ERAC
un citām ar EPT saistītām grupām, un līdz 2015. gada 30. jūnijam savu izvērtējumu iesniegt
ERAC; MUDINA ERAC ar Komisijas atbalstu censties panākt ciešu mijiedarbību ar jebkurām
attiecīgām grupām attiecībā uz tiem šo grupu darba programmu aspektiem, kas ir saistīti ar
EPT;

6.

UZSVER, ka dalībvalstu apņemšanās partnerībā ar Komisiju ir galvenais virzītājspēks ceļā uz
ERAC lielāku efektivitāti un redzamību, tai pildot pienākumu agrīnā posmā sniegt stratēģiskas
konsultācijas Padomei, Komisijai un dalībvalstīm; ATZĪST, ka dalībvalstu un Komisijas
pienācīga līmeņa pārstāvībai ERAC ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu Komitejas efektivitāti
un ietekmi; PIEKRĪT, ka ERAC kopīgi vajadzētu vadīt Komisijai un ievēlētam dalībvalstu
pārstāvim;

7.

MUDINA ERAC proaktīvi darboties saistībā ar tādu politikas jautājumu prognozēšanu, kas
varētu efektīvi palīdzēt, gatavojoties politikas debatēm Padomē (Konkurētspēja), kā arī,
Komisijai gatavojot pētniecības un inovācijas politikas aspektus; AICINA Komisiju,
gatavojot jaunas stratēģiskas iniciatīvas pētniecības un inovācijas jomā, pilnībā sadarboties ar
ERAC;
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8.

ATZĪMĒ – lai nodrošinātu Eiropas pievienoto vērtību un efektīvu EPT īstenošanu, attiecībā
uz ERAC un citām ar EPT saistītām grupām ir vajadzīgas saskaņotas darba programmas;

9.

ATZĪST nozīmi, kādu ERAC vajadzētu piešķirt, lai nodrošinātu koordināciju starp pašu
komiteju un citām ar EPT saistītām grupām, to darba programmu saskaņotību un prioritāšu
noteikšanu nolūkā panākt patiesu sinerģiju, papildināmību un ietekmi; MUDINA ar EPT
saistītās grupas laikus sniegt stratēģisku ieguldījumu ERAC par pētniecības un inovācijas
jautājumiem, kas ir būtiski, lai izstrādātu to attiecīgās specifiskās EPT prioritātes; turklāt
AICINA dalībvalstis nodrošināt atbilstīgu koordināciju starp valsts pārstāvjiem dažādās ar
EPT saistītās grupās un turpināt koordinēt EPT īstenošanu valsts līmenī, izmantojot rezultātus
un iznākumus, ko sniegušas dažādas ar EPT saistītas grupas;

10.

Šajā sakarā ATZĪMĒ, ka ERAC un citām ar EPT saistītām grupām vajadzētu izstrādāt pašām
savas darba programmas, darba kārtības, darbības un veicamos uzdevumus atbilstoši to
pilnvarām. Darba programmu projektu atbilstīgie aspekti būtu jāapspriež ERAC valdē un būtu
jāņem vērā ERAC valdes komentāri. Pirms grupas pieņem darba programmas, tās tiek
iesniegtas ERAC, lai nodrošinātu vispārēju saskaņotību starp grupām, kas saistītas ar EPT;

11.

PIEKRĪT, ka ERAC valdei vajadzētu būt atbildīgai par ERAC sanāksmju sagatavošanu. Tās
sastāvā vajadzētu ietilpt ERAC līdzpriekšsēdētājiem, citu ar ETP saistīto grupu
priekšsēdētājiem, diviem locekļiem, kas no ERAC dalībvalstu pārstāvju vidus ar visu locekļu
balsu vairākumu ir ievēlēti uz diviem gadiem, kā arī esošās un nākamās ES prezidentvalsts
pārstāvjiem;
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12.

LŪDZ ERAC izskatīt šādus neatrisinātos jautājumus:
–

konsultatīvās struktūras, tostarp vairāku ar EPT saistīto grupu, to pilnvaru un
funkcionālās pakļautības, pilnveidošana;

–

standartklauzulu izstrāde, kurām vajadzētu būt iekļautām visu ar EPT saistīto grupu
pilnvarās;

–

mehānisms jaunu ar EPT saistītu grupu definēšanai un nosacījumi pastāvošo grupu
statusa pārskatīšanai;

–

līdzpriekšsēdētāju nozīmes un uzdevumu definēšana, pamatojoties uz vienlīdzīgu
partnerību;

–

ERAC pilnvaru projekts;

–

ERAC valdes reglamenta projekts;

–

SFIC un GPC priekšlikumi attiecībā uz to jaunajām pilnvarām, ņemot vērā
standartklauzulas;

lai līdz 2015. gada 15. oktobrim Padomes (Konkurētspēja) 2015. gada decembra sanāksmei
sagatavotu priekšlikumu par EPT konsultatīvo struktūru.
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