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KOMISIJAS LĒMUMS
(2008. gada 22. oktobris),
ar ko izveido Eiropas Kopu politikas grupu
(2008/824/EK)
nekā 70 valsts un reģionālās iestādes un aģentūras,
– tas bija īpaši būtisks solis, lai pastiprināti rosinātu
kopu attīstību.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
(7)

Sadarbība kopu politikas jomā ES mērogā sākās ar
Eiropas Kopu alianses izveidi, kurā patlaban ir vairāk
nekā 70 partnerorganizāciju no visas Eiropas.

(8)

Reģionu komiteja 2008. gada 19. jūnijā pieņēma atzi
numu par kopām un kopu politiku, kurā tā ierosina
izveidot augsta līmeņa ekspertu grupu kopu jautājumos,
kas būtu platforma diskusijām par kopu vispārējās
pamatstratēģijas īstenošanu.

(9)

Komisijas paziņojumā “Ceļā uz pasaules līmeņa kopām
Eiropas Savienībā. Plaša mēroga inovāciju stratēģijas īste
nošana” (3) konstatēts, ka Eiropas Kopu politikas grupas
izveide ir būtisks posms politikas programmā, lai atbal
stītu pasaules līmeņa kopu izveidi ES.

(10)

Tādēļ ir jāizveido Eiropas Kopu politikas grupa un jāno
saka tās uzdevumi un struktūra.

(11)

Lai sasniegtu iepriekšminētos mērķus, Komisijai jāaicina
piedalīties darbā politikas veidotāji un eksperti kopu
veidošanas jomā.

(12)

Eiropas Kopu politikas grupai jādalās informācijā par
kopu politiku, lai sīkāk izpētītu, kā labāk palīdzēt dalīb
valstīm veicināt pasaules līmeņa kopu veidošanu ES.

(13)

Eiropas Kopu politikas grupā jābūt augsta līmeņa locek
ļiem ar pieredzi un zināšanām konkurētspējas un inovā
ciju politikas jomā, kā arī ļoti labu izpratni par kopu
nozīmi un darbību ekonomiskajā izaugsmē.

(14)

Neskarot drošības noteikumus, kas izklāstīti Komisijas
Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom (4) pielikumā,
jāparedz noteikumi par to, kā Eiropas Kopu politikas
grupas locekļi drīkst izpaust informāciju.

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 157. pantu
Kopienai un dalībvalstīm ir uzticēts uzdevums nodrošināt
Kopienas nozaru konkurētspējai vajadzīgos apstākļus, kā
arī veicināt inovācijas, pētniecības un tehnoloģijas attīs
tības politikas radītā rūpniecības potenciāla labāku
izmantojumu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra
Lēmuma 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un
inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads) (1)
13. pantā ir paredzēti pasākumi, lai sekmētu nozarei
raksturīgas inovācijas, kopas, inovāciju tīklus, publiskā
un privātā sektora inovāciju partnerības un sadarbību ar
attiecīgām starptautiskām organizācijām un inovāciju
vadību.

Paziņojumā “Zināšanu izmantošana praksē. Plaša mēroga
inovācijas stratēģija ES” (2) Komisija atzīst kopu veicinošo
ietekmi uz konkurētspēju un inovācijām, jo tas ir instru
ments, kas palīdz pārvarēt plaisu starp uzņēmējdarbību,
pētniecību un resursiem, tādējādi ļaujot zināšanām ātrāk
nonākt tirgū, un aicina noteikt stratēģisku politikas
virzību un sadarboties.

(4)

Konkurētspējas padome 2006. gada 4. decembra secinā
jumos izvirzīja kopas par vienu no deviņām stratēģis
kajām prioritātēm, īstenojot plašu Eiropas inovācijas stra
tēģiju.

(5)

Eiropadome 2008. gada 13. un 14. marta secinājumos
uzsvēra, ka labāk jāsaskaņo inovāciju pamatnosacījumi,
tostarp uzlabojot zinātnes un ražošanas nozares saiknes
un veidojot pasaules līmeņa inovācijas kopas, kā arī piln
veidojot reģionālās kopas un kontaktu tīklus.

(6)

Eiropas prezidentūras konferencē par inovācijām un
kopām 2008. gada 22. un 23. janvārī Stokholmā izstrā
dāja Eiropas kopu memorandu, kuru parakstīja vairāk

(1) OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.
(2) COM(2006) 502, galīgā redakcija, 13.9.2006.

(3) COM(2008) 652, 17.10.2008.
(4) OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.
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(15)

(16)
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Personas dati par Eiropas Kopu politikas grupas locek
ļiem ir jāapkopo, jāapstrādā un jāpublicē saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra
Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (1).

Ir lietderīgi noteikt šā lēmuma piemērošanas ilgumu.
Komisija pienācīgā laikā izskatīs tā pagarināšanas lietde
rību,

30.10.2008.

h) sadarboties, lai informētu sabiedrību par diskusijas gaitu un
kopīgajiem konstatējumiem;

i) sniegt Komisijai visdusposma ziņojumu deviņus mēnešus pēc
grupas izveides un nobeiguma ziņojumu grupas pilnvaru
laika beigās ar informācijas kopsavilkumu par paveikto attie
cībā uz uzdevumiem un ieteikumiem. Nobeiguma ziņojums
jādara pieejams sabiedrībai.

Priekšsēdētājs piedalās attiecīgajās konferencēs un pasākumos,
kuros informē par grupas svarīgākajiem konstatējumiem.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

3. pants

Eiropas Kopu politikas grupa

Locekļi un to iecelšana

Ar šo Komisija izveido Eiropas Kopu politikas grupu
(turpmāk — “grupa”).

1.
Komisija ieceļ grupas locekļus, izvēloties no augsta līmeņa
speciālistiem, kuri ir kompetenti 2. pantā minētajās jomās, kuri
pieteikušies, atbildot uz uzaicinājumu iesniegt pieteikumus.
Vajadzības gadījumā Komisijas pārstāvis var uzaicināt ekspertus
vai novērotājus, kas ir īpaši kompetenti kādā darba kārtības
jautājumā, piedalīties grupas darbā.

2. pants
Uzdevumi
Grupai ir šādi uzdevumi:

a) uzlabot Komisijas un dalībvalstu izpratni par to, kā moderna
politika var sekmēt kopu izcilību;

b) noteikt un sīkāk analizēt gan sekmīgu, gan nesekmīgu kopu
atbalstīšanas praksi un sniegt ieteikumus par to, kā labāk
izstrādāt kopu politiku Kopienā;

c) novērtēt starptautiskās kopu attīstības tendences un noteikt,
kādas grūtības kopu politikai būs jāpārvar globalizācijas dēļ;

d) izpētīt, ar kādiem līdzekļiem novēršami šķēršļi starptautis
kajai kopu sadarbībai;

e) analizēt, kā viens otru papildina Kopienas līmeņa galvenie
politikas virzieni un finanšu instrumenti, kuri atbalsta
kopas; izdarīt secinājumus un sagatavot ieteikumus;

f) sadarboties ar Eiropas Kopu aliansi un attiecīgā gadījumā ar
citām iniciatīvām, kas atbalsta kopas un kopu politiku, un
izmantot to praktisko pieredzi;

g) locekļu pilnvaru laikā veikt ne vairāk kā trīs mācību apmek
lējumus, lai mācītos no starptautiskās pieredzes;
(1) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

2.

Grupā ir ne vairāk kā 20 locekļu.

3.

Grupas locekļus ieceļ uz 18 mēnešiem.

4.
Grupas locekļus ieceļ amatā privātpersonas statusā, un
ieteikumus Komisijai viņi sniedz neatkarīgi no ārējas ietekmes.

5.
Grupas locekļi pilda savus pienākumus, līdz viņu vietā
ieceļ citus vai arī līdz pilnvaru termiņa beigām.

6.
Grupas locekļus, kuri vairs nespēj efektīvi piedalīties
grupas apspriedēs, kuri atkāpjas vai neatbilst nosacījumiem,
kas izklāstīti šā panta 4. punktā vai Līguma 287. pantā, var
aizstāt ar citiem locekļiem līdz pilnvaru termiņa beigām.

7.
Locekļi, kurus ieceļ privātpersonas statusā, katru gadu
rakstiski apstiprina, ka viņi apņemas darboties sabiedrības inte
rešu labā, kā arī apstiprina, ka viņiem nav tādu interešu/ir tādas
intereses, kas varētu apdraudēt viņu objektivitāti.

8.
Privātpersonu statusā iecelto locekļu vārdu un uzvārdu
publicē Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta
tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.
Datus par grupas locekļu vārdu un uzvārdu apkopo, apstrādā
un publicē atbilstoši Regulai (EK) Nr. 45/2001.
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4. pants
Darbība
1.

L 288/9

darbu, atbilstīgi Komisijas noteikumiem par kompensācijām
neatkarīgiem ekspertiem.

Komisija ieceļ grupas priekšsēdētāju.

2.
Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties
grupas darbā, attiecas uz konfidenciāliem jautājumiem, neskarot
Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom, pielikumā izklāstītos
drošības noteikumus, šo informāciju neizpauž.
3.
Grupa parasti pulcējas uz sanāksmi Komisijas telpās atbil
stoši Komisijas izstrādātām procedūrām un plānam. Sekretariāta
pakalpojumus grupai nodrošina Komisija. Šajās sanāksmēs var
piedalīties attiecīgos procesos ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

Grupas locekļi nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpoju
miem.

Sanāksmju izdevumus atlīdzina atbilstīgi gada budžetam, ko
grupai piešķīruši atbildīgie Komisijas dienesti.

6. pants
Termiņš

4.
Grupa pieņem savu reglamentu, pamatojoties uz Komisijā
pieņemto standarta reglamentu.

Šis lēmums zaudē spēku 2011. gada 30. jūnijā.

5.
Komisija var publicēt vai publiskot internetā visus kopsa
vilkumus, secinājumus vai daļējus secinājumus vai grupas darba
dokumentus attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

Briselē, 2008. gada 22. oktobrī

5. pants
Sanāksmju izdevumi
Komisija grupas locekļiem atlīdzina ceļa izdevumus un vaja
dzības gadījumā uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar grupas

Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN
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PIELIKUMS
Eiropas Kopu politikas grupa
PILNVARAS
1.

Priekšvēsture
Saskaņā ar Eiropas iniciatīvu INNOVA 2006. gada decembrī izveidoja Augsta līmeņa padomdevēju grupu kopu
jautājumos, kuras uzdevums ir virzīt diskusijas par kopu politiku Eiropā un izstrādāt kopu darba programmu
kopīgām darbībām, kas sekmētu starptautisku sadarbību. Grupai bija vadošā loma, sagatavojot Eiropas kopu memo
randu (1), kuru izstrādāja Eiropas prezidentūras konferencē par inovācijām un kopām 2008. gada 22. un 23. janvārī
Stokholmā un kuru parakstīja vairāk nekā 70 valsts un reģionālās iestādes un aģentūras.
Paziņojumā “Ceļā uz pasaules līmeņa kopām Eiropas Savienībā. Plaša mēroga inovāciju stratēģijas īstenošana” (2), ko
pieņēma 2008. gada 17. oktobrī, paredzēts izveidot Eiropas Kopu politikas grupu, lai pilnveidotu stratēģiskāku pieeju
kritiskās masas un pasaules līmeņa izcilības sasniegšanai. Šī grupa aizstās pašreizējo augsta līmeņa padomdevēju
grupu kopu jautājumos un uzlabos savu darbības jomu un atpazīstamību.

2.

Eiropas kopu politikas grupas pilnvaras
Eiropas Kopu politikas grupas uzdevums un mērķis ir dalīties informācijā par kopu politiku, lai sīkāk izpētītu, kā
labāk palīdzēt dalībvalstīm veicināt pasaules līmeņa kopu veidošanu ES.
Grupas uzdevumi ir šādi:
— uzlabot Komisijas un dalībvalstu izpratni par to, kā moderna politika var sekmēt kopu izcilību;
— noteikt un sīkāk analizēt gan sekmīgu, gan nesekmīgu kopu atbalstīšanas praksi un sniegt ieteikumus par to, kā
labāk izstrādāt kopu politiku Kopienā;
— novērtēt starptautiskās kopu attīstības tendences un noteikt, kādas grūtības kopu politikai būs jāpārvar globali
zācijas dēļ;
— izpētīt, ar kādiem līdzekļiem novēršami šķēršļi starptautiskajai kopu sadarbībai;
— analizēt, kā viens otru papildina Kopienas līmeņa galvenie politikas virzieni un finanšu instrumenti, kuri atbalsta
kopas, izdarīt secinājumus un sniegt ieteikumus;
— sadarboties ar Eiropas Kopu aliansi un attiecīgā gadījumā ar citām iniciatīvām, kas atbalsta kopas un kopu
politiku, un izmantot to praktisko pieredzi;
— locekļu pilnvaru laikā veikt ne vairāk kā trīs mācību apmeklējumus, lai mācītos no starptautiskās pieredzes;
— sadarboties, lai informētu sabiedrību par diskusijas gaitu un kopīgajiem konstatējumiem;
— sniegt Komisijai visdusposma ziņojumu deviņus mēnešus pēc grupas izveides un nobeiguma ziņojumu grupas
pilnvaru termiņa beigās ar informācijas kopsavilkumu par paveikto attiecībā uz uzdevumiem un ieteikumiem.
Nobeiguma ziņojums jādara pieejams sabiedrībai.
Priekšsēdētājs piedalās attiecīgajās konferencēs un pasākumos, un informē par rezultātiem un grupas svarīgākajiem
konstatējumiem. Šos ziņojumus neuzskata par Komisijas dienestu viedokli.

3.

Grupas sastāvs un darbība

3.1. Sastāvs
Eiropas Kopu politikas grupā ir ne vairāk kā 20 augsta līmeņa locekļu ar pieredzi un zināšanām konkurētspējas un
inovāciju politikas jomā. Grupas locekļi pārstāv augsta līmeņa politikas veidotājus, uzņēmumus un pētniecības un
augstākās izglītības iestādes.
Eiropas iestāžu pārstāvji var piedalīties grupas sanāksmēs un darbībās kā novērotāji.
(1) Eiropas kopu memoranda teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:
http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/European_Cluster_Memorandum.pdf
(2) COM(2008) 652, 17.10.2008.
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3.2. Uzaicinājums iesniegt pieteikumus
Grupu izveidos, izsludinot atklātu uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, kuros pienācīgi jāmotivē vēlme piedalīties
grupas darbā. Ekspertu atlasei piemēros šādus kritērijus:
— locekļiem vajadzīgas izcilas zināšanas un pieredze konkurētspējas un inovācijas politikas jomā reģionālā, valsts un
Kopienas mērogā, kā arī vajadzīga laba izpratne par kopu nozīmi ekonomiskā izaugsmē, lai nodrošinātu, ka
veiktā analīze un sniegtie ieteikumi ir īstenojami un atbilst ES institucionālajam un tiesiskajam regulējumam;
— locekļiem vajadzīga liela pieredze Eiropas jautājumos, un viņiem jābūt strādājušiem starptautiskā vidē;
— locekļiem vajadzīgas labas angļu valodas prasmes, lai viņi varētu piedalīties grupas mutiskās diskusijās un gatavot
rakstiskus ziņojumus.
Ieinteresēto personu pieteikumiem pievienojami materiāli, kas apliecina, ka pieteiktais kandidāts atbilst iepriekšmi
nētajām prasībām.
Grupas locekļus ieceļ uz 18 mēnešiem. Ja grupas veidošanas vai tās pastāvēšanas laikā kāds no izvēlētajiem eksper
tiem nav pieejams, Komisija lemj par piemērotu aizstājēju no prasībām atbilstošo iesniegto priekšlikumu klāsta.
3.3. Grupas sastāva galīgā noteikšana
Komisija lemj par grupas galīgo sastāvu, pamatojoties uz priekšlikumiem, kas iesniegti, atbildot uz uzaicinājumu
iesniegt pieteikumus.
Komisija atlasīs tos ierosinātos ekspertus, kuru zināšanas vislabāk atbilst prasībām saistībā ar grupas pilnvarās
esošajiem jautājumiem, ja to apliecina ar konkrētu iepriekšēju pieredzi, kas saistīta ar šādu problēmu risinājumu
ierosinājumiem vai īstenošanu savā administrācijā, organizācijā, apvienībā vai nozarē.
Turklāt Komisija, pamatojoties uz saņemtajiem priekšlikumiem, centīsies nodrošināt plašu ģeogrāfisku pārstāvētību,
lai būtu līdzsvars starp dzimumiem un lai dažādās ieinteresētās personas būtu attiecīgi pārstāvētas.
3.4. Priekšsēdētājs
Komisija ievēl priekšsēdētāju, ņemot vērā to, cik lielā mērā izvēlētā persona uzticami pārstāv galveno ieinteresēto
personu intereses, piedalās viedokļa par kopu politiku noteikšanā/veidošanā grupas pilnvaru ietvaros un cik lielā
mērā tai ir vajadzīgā pieredze. Komisija ieceļ priekšsēdētāju uz 18 mēnešiem.
3.5. Darbība
Grupa tiekas 4 reizes, un tās darbu vada ieceltais priekšsēdētājs. Grupai palīdz sekretariāts, ko nodrošina ārējs
līgumslēdzējs. Ārējais līgumslēdzējs grupai sniedz administratīvu palīdzību, tostarp organizē sanāksmes un mācību
apmeklējumus, vienkāršo iekšējo saziņu un locekļu ceļojuma un uzturēšanās izmaksu atlīdzināšanu. Sekretariāts
atbild arī par sabiedriskā noslēguma pasākuma organizēšanu, kā arī par nobeiguma ziņojuma pabeigšanu un
izplatīšanu. Informāciju, kas iegūta, piedaloties grupas apspriedēs, nedrīkst izpaust, ja Komisija nosaka, ka tā attiecas
uz konfidenciāliem jautājumiem.
3.6. Ilgums
Grupa izpilda savus uzdevumus 18 mēnešos.
3.7. Grupas locekļu izdevumi
Komisija izsludinās atklātu uzaicinājumu piedalīties konkursā, lai atlasītu ārēju līgumslēdzēju, kura uzdevums būs
nodrošināt sekretariāta pakalpojumus grupai, un šā pakalpojumu līguma ietvaros atlīdzinās grupas locekļu ceļojumu
un uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar grupas darbu.
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