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PADOME

PADOMES IETEIKUMS
(2005. gada 12. oktobris)
par to, kā atvieglot trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu, lai veiktu zinātniskos pētījumus
Eiropas Kopienā
(2005/762/EK)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(2)

Atbalstot Eiropas pētniecības telpu, Lisabonas Eiropadome 2000. gada martā izvirzīja Kopienai mērķi līdz
2010. gadam kļūt par konkurētspējīgāko un dinamiskāko
uz zinātnes atziņām balstīto ekonomiku pasaulē.

(3)

Ekonomikas globalizācija prasa augstāku pētnieku mobilitāti, kas ir atzīts Eiropas Kopienas Sestajā pamatprogrammā (4), ar kuru tā dara pieejamas savas programmas
pētniekiem no valstīm, kas nav Eiropas Savienības
dalībvalstis.

(4)

Lai Kopiena sasniegtu Barselonas Eiropadomes
2002. gada martā izvirzīto mērķi, proti, zinātniskajos
pētījumos ieguldīt 3 % no IKP, līdz 2010. gadam būs
vajadzīgi 700 000 pētnieku. Šis mērķis jāsasniedz ar
vairāku savstarpēji saistītu pasākumu palīdzību, piemēram, padarot zinātnieka profesiju pievilcīgāku jauniešiem,
veicinot sieviešu iesaistīšanu zinātniskos pētījumos,
paplašinot pētnieku apmācības iespējas un mobilitāti,
uzlabojot pētnieku karjeras izredzes Kopienā un atverot
Kopienu trešo valstu valstspiederīgajiem, kurus varētu
uzņemt zinātniskās pētniecības nolūkos.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1513/2002/EK
(2002. gada 27. jūnijs) par Sesto Eiropas Kopienas pamatprogrammu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģijas attīstības un
izstāžu pasākumiem, kas veicina Eiropas pētniecības telpas
izveidi un jauninājumus (no 2002. līdz 2006. gadam) (OV
L 232, 29.8.2002., 1. lpp.). Lēmumā grozījumi izdarīti ar
Lēmumu Nr. 786/2004/EK (OV 138, 30.4.2004., 7. lpp.).

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši
tā 63. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (2),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (3)

tā kā:

(1)

(1)
(2)
(3)

Lai konsolidētu Eiropas pētniecības politiku un piešķirtu
tai struktūru, Komisija 2000. gada janvārī uzskatīja par
vajadzīgu izveidot Eiropas pētniecības telpu kā pamatu
Kopienas turpmākai darbībai šajā jomā.

2005. gada 12. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav
publicēts).
OV C 120, 20.5.2005., 60. lpp.
OV C 71, 22.3.2005., 6. lpp.
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(5)

Kamēr nav pieņemta Padomes 2005. gada 12. oktobra
Direktīva 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu
valstspiederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos (1), šis ieteikums aicina dalībvalstis jau tagad atvieglot
šādu personu uzņemšanu.

(6)

Pētnieku nepietiekamā skaita dēļ Kopienā, kā arī tādēļ, ka
vajag atvieglot viņu uzņemšanu, būtu jāveic pasākumi, lai
veicinātu pieeju ar pētniecību saistītiem amatiem darba
tirgū, piemēram, padarot mazāk stingras prasības darba
atļauju iegūšanai.

(7)

(8)

Lai dalībvalsts būtu konkurētspējīgas un pievilcīgas
starptautiskā līmenī, tām būtu jāvienkāršo un jāpaātrina
kārtība, kādā pētniekiem izsniedz vīzas un uzturēšanās
atļaujas un pagarina to termiņu.

Šā ieteikuma īstenošanai nevajadzētu veicināt intelektuālā
darbaspēka emigrāciju no jaunizveidotajām vai attīstības
valstīm. Papildpasākumi, lai veicinātu pētnieku reintegrāciju savās izcelsmes valstīs, kā arī pētnieku pārvietošanos,
būtu jāveic sadarbībā ar izcelsmes valstīm, lai izveidotu
visaptverošu migrācijas politiku. Šajā sakarā dalībvalstīm
būtu jātiecas līdzsvarot pētnieku uzņemšanu no trešām
valstīm un aplēsi attiecībā uz viņu izcelsmes valstu
vajadzībām pētniecības jomā. Šādi rīkojoties, tām būtu
jāņem vērā arī pētnieku personiskais stāvoklis, jo īpaši, ja
attiecīgajai personai ir līgumattiecības ar kādu pētniecības
iestādi savā izcelsmes valstī.
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(11) Lai uzlabotu pētnieku uzņemšanas procedūras, būtu

jāveicina apmaiņa ar informāciju un paraugpraksi. Šajā
ieteikumā norādīts, ka kontakti starp kompetentajām
iestādēm un vienota informācijas tīkla izveide ir būtiski
faktori, kas veicina uzlabošanos. Konkrēti, “Eiropas
pētnieku mobilitātes portāls”, kā arī līdzvērtīgi valsts
instrumenti ir svarīgs informācijas avots pētniekiem.

(12) Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās aktu valstis, kas tajā

brīdī bija dalībvalstis, jebkādā laikposmā, kad piemēro
valsts pasākumus vai pasākumus saskaņā ar divpusējiem
nolīgumiem, attiecībā uz pieeju darba tirgum dod
priekšroku tiem darba ņēmējiem, kas ir dalībvalstu
valstspiederīgie, nevis tiem darba ņēmējiem, kuri ir trešo
valstu valstspiederīgie.

(13) Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas,

Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas migrējošiem
darba ņēmējiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem, kas
legāli uzturas un strādā citā dalībvalstī, kā arī migrējošiem darba ņēmējiem no citām dalībvalstīm un viņu
ģimenes locekļiem, kas legāli uzturas un strādā Čehijā,
Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā,
Slovēnijā un Slovākijā, nepiemēro noteikumus, kas ir
vairāk ierobežojoši nekā noteikumi, kurus piemēro darba
ņēmējiem no trešām valstīm un viņu ģimenes locekļiem,
kas uzturas un strādā attiecīgi Čehijā, Igaunijā, Kiprā,
Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un
Slovākijā.

(14) Šis ieteikums respektē pamattiesības un ievēro principus,

kas ir izklāstīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(9)

Jautājumi saistībā ar ģimenes atkalapvienošanos ir
būtisks apsvērums pētnieku lēmumam izvēlēties Kopienu
kā vietu, kur veikt savus pētījumus, dalībvalstīm būtu
jāatvieglo pētnieka ģimenes locekļu atkalapvienošanās,
piemēram, attiecībā uz pieeju darba tirgum un iespēju
ģimenes locekļiem iesniegt pieteikumu, kad viņi legāli
atrodas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

(15) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās

Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija
nepiedalās šā ieteikuma pieņemšanā, un tā noteikumi nav
tai jāpiemēro.

(10) Nosakot ģimenes locekļiem izdodamās uzturēšanās

atļaujas termiņu, dalībvalstīm būtu jāņem vērā tas, vai
attiecīgai personai ir vai nav jāpabeidz sava izglītība.

(1)

Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 15 lpp.

(16) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās

Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu,
Apvienotā Karaliste nepiedalās šā ieteikuma pieņemšanā,
un tā noteikumi nav tai jāpiemēro.
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viņiem labvēlīgus un izdevīgus nosacījumus un procedūras;

(17) Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju,

kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un
Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalīsies šā ieteikuma pieņemšanā, un tā noteikumi nav tai
jāpiemēro,
AR ŠO IESAKA DALĪBVALSTĪM:

1.

2.

3.

3.11.2005.

4.

attiecībā uz operatīvo sadarbību:

attiecībā uz uzņemšanu, lai veiktu zinātniskos pētījumus:
a)

veicināt pētnieku uzņemšanu Kopienā, nodrošinot
viņiem pētniecībai labvēlīgus apstākļus, vēlams,
atbrīvojot viņus no darba atļaujas prasībām, vai
nodrošinot, ka darba atļaujas izdod automātiski vai
saskaņā ar operatīvām procedūrām;

b)

atturēties no tā, ka izmanto kvotas, lai ierobežotu
trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu pētnieka
amata vietu ieņemšanai;

c)

nodrošināt trešo valstu valstspiederīgajiem iespējas
strādāt par pētniekiem, tostarp iespējas vajadzības
gadījumā darba atļaujas pagarināt vai atjaunot;

a)

atvieglināt pētnieku piekļuvi attiecīgajai informācijai
un veicināt tās pieejamību visos attiecīgajos informācijas avotos;

b)

veicināt kontaktpersonu tīklu darbību kompetentajās administrācijās;

c)

mudināt pētniecības iestādes izveidot šādus tīklus;

d)

informēt Komisiju par pasākumiem, kas pieņemti,
lai atvieglotu trešo valstu pētnieku uzņemšanu.

attiecībā uz uzturēšanās atļaujām:
a)

atbildot uz trešo valstu valstspiederīgo pieteikumiem, kas saistīti ar pētniecību, cik drīz vien
iespējams izdot uzturēšanās atļaujas, kā arī sekmēt
operatīvas procedūras;

b)

nodrošināt, ka trešo valstu valstspiederīgajiem, kas
strādā par pētniekiem, atjauno uzturēšanās atļaujas;

c)

pakāpeniski iesaistīt attiecīgās pētniecības iestādes
pētnieku uzņemšanas procedūrā;

attiecībā uz ģimenes atkalapvienošanos veicināt un
atbalstīt ģimenes locekļu atkalapvienošanos, nodrošinot

Luksemburgā, 2005. gada 12. oktobrī.
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
C. CLARKE

