
    

EIROPAS PARLAMENTS 
2004 2009 

Sesijas dokuments 

C6-0318/2006 
2005/0043(COD) 

LV 
 

 

27/09/2006 

Kopējā nostāja 

 
Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 25. septembrī, nolūkā pieņemt Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) 

 

 
   Doc. 12032/2/2006  
   12688/2006 Paziņojumi 
   COM(2006)0548 
 
 
 

LV          LV 





 
12032/2/06 REV 2 ADD 1  is  1 
 DG C II  LV 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

Briselē, 2006. gada 25. septembrī 
(OR. en) 

Iestāžu lieta: 
2005/0043 (COD)  

12032/2/06 
REV 2 ADD 1 
 

RECH 200 
COMPET 214 
CODEC 806 
 

 
 

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Temats: Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un 

Padomes Lēmumu par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) 

 
 

 

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1  is  2 
 DG C II  LV 

 

I IEVADS 

 

1. Komisija 2005. gada 15. aprīlī iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par Eiropas Kopienas Septīto 

pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem 

(2007.-2013. gads) un Padomes Lēmumam par Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) 

Septīto pamatprogrammu kodolpētniecībai un mācību pasākumiem (2007. -2011. gads) 1. 

 

2. Priekšlikums balstās uz EK Līguma 166. panta 1. punktu. 

 

3. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir nākusi klajā ar atzinumu 2005. gada 

15. decembrī 2. Reģionu komiteja ir nākusi klajā ar atzinumu 2005. gada 17. novembrī 3. 

 

4. Eiropas Parlaments ir nācis klajā ar atzinumu par priekšlikumu 2006. gada 15. jūnijā 4. 

 

5. Saskaņā ar Līguma 251. pantu 5 Padome 2006. gada 25. septembrī ir pieņēmusi kopēju 

nostāju par Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 

pasākumiem (2007. līdz 2013. gads). 

                                                 
1 Dok. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 galīgā 

redakcija. 
2 OV C 65, 17.03.2006., 9. lpp. 
3 OV C 115, 16.05.2006., 20. lpp. 
4 Skatīt dok. P6_TA-PROV(2006)0265 (vēl nav publicēts OV). 
5 Padome arī ir panākusi politisku vienošanos par Padomes lēmumu par Eiropas Atomenerģijas 

kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu kodolpētniecībai un mācību pasākumiem 
(2007-2011). Lēmuma galīgo redakciju pieņems reizē ar EK pamatprogrammas lēmuma 
galīgo redakciju. Lēmuma projekts informācijas vajadzībām ir nosūtīts Eiropas Parlamentam. 
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II PRIEKŠLIKUMA IEROSINĀŠANAS IEMESLI UN MĒRĶIS 

 

a) Saskaņā ar EK Līguma XVIII sadaļu (163.-173. pants) Kopiena veiks darbības pētniecības 

un tehnoloģiju attīstības jomā. Konkrēti: 

- saskaņā ar EKL 163. panta 1. punktu Kopienas mērķis ir stiprināt Kopienas rūpniecības 

zinātnisko un tehnoloģisko pamatu un veicināt tās konkurētspēju starptautiskā līmenī, 

atbalstot visas pētniecības darbības, kas atzītas par vajadzīgām sakarā ar citām šā 

Līguma nodaļām; 

- saskaņā ar EKL 165. panta 1. punktu Kopiena un dalībvalstis koordinē savas darbības 

pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā, lai nodrošinātu to, ka valstu politika un 

Kopienas politika ir savstarpēji atbilstīgas; 

- saskaņā ar EKL 166. panta 1. punktu visas Kopienas darbības pētniecības un 

tehnoloģijas attīstības jomā ir paredzētas daudzgadu pamatprogrammā (Sestā 

pamatprogramma zaudē spēku 2006. gada beigās). 

 

b) Eiropadomes sanāksmēs Lisabonā 2000. gada martā, Santa Maria de Feirā 2000. gada 

jūnijā un Stokholmā 2001. gada martā ir pieņemti secinājumi, paredzot pēc iespējas ātrāku 

Eiropas pētniecības un jauninājumu telpas (European research and innovation area – 

ERA) izveidi, lai ES līdz 2010. gadam varētu kļūt par pasaulē konkurētspējīgāko un 

dinamiskāko uz zinātnes atziņām balstīto ekonomiku. 2005. gadā atjaunotajā Lisabonas 

Stratēģijā, kā arī ziņojumā, ar ko nākusi klajā Esko Aho vadītā augsta līmeņa neatkarīgu 

ekspertu grupa, kura saņēma pilnvaras no Hemptonkortā sanākušo Eiropas valstu un 

valdību vadītājiem, apliecināja to, ka stratēģija zinātnes pētniecības, tehnoloģijas attīstības 

un jauninājumu jautājumos ir izmantojama. 

 

Tāpēc Komisija ir ierosinājusi, ka – lai sasniegtu Līgumā nospraustos mērķus un paredzēto 

ieguldījumu Lisabonas procesā, ieviešot Eiropas Pētniecības un jauninājumu telpu un 

paverot iespēju atvērtai koordinācijai, tādējādi veicinot attiecīga valstu un Eiropas mēroga 

sadarbību zinātnes un tehnoloģiju pētniecības jomā – Septītajā pamatprogrammā būtu jābūt 

šādām jaunām iezīmēm: 
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- jāpievērš īpaša uzmanība dažām tematiskām prioritātēm, kuras īstenojot Kopiena var dot 

vislielāko pievienoto vērtību un saskaņā ar Kopīgām tehnoloģiju ierosmēm attiecīgi 

pamatotos gadījumos varētu atbalstīt ilgtermiņa stratēģiskas pētniecības programmu; 

- jāatbalsta progresīvāka pētniecība, liekot lietā Eiropas izcilāko pētnieku grupu veiktus, 

pētnieku ierosinātus fundamentālus pētījumus, kā arī - izveidojot neatkarīgu Eiropas 

Pētniecības padomi; 

- jāparedz labāka izglītība un ar pētniecību saistītas mācības, vieglāk izmantojamas 

pētniecības iespējas un labāk jāapzinās pētnieku ieguldījums sabiedrības mērķu 

sasniegšanā, stiprinot pamatprogrammā paredzēto cilvēkresursu politiku, kas balstās uz 

pozitīvo pieredzi, kura gūta, saskaņā ar iepriekšējām pamatprogrammām īstenojot "Marie 

Curie "pasākumus; 

- pēc iespējas optimālāk jāizmanto un jāizvērš pētniecības infrastruktūra; jāstiprina MVU 

spējas radīt jauninājumus, kā arī izmantot pētniecības sasniegumus; jāatbalsta pētniecības 

kopu izveide; jāatraisa pētniecības potenciāls ES konverģences un attālākajos reģionos; 

jāvairo zinātnes izpratne plašākā sabiedrībā un jāatbalsta konsekventas Kopienas un 

attiecīgu valstu veiktas pētniecības politikas attīstību; 

- jāstiprina Kopīgā pētniecības centra nozīme, Kopienas politikas izveidē, izstrādē, 

īstenošanā un pārraudzībā iesaistot klientu interesēs sniegtu zinātnisku un tehnoloģisku 

atbalstu, un tam darbojoties kā neatkarīgam ES zinātņu un tehnoloģiju etaloncentram savas 

īpašas kompetences jomās; 

- īstenošanas mehānismu vienkāršošana un racionalizācija, izmantojot uzlabotas vadības 

procedūras. 

 

III KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

A. Vispārēji apsvērumi 

 

Attiecībā uz pamatprogrammas struktūru, zinātnes un tehnoloģiju aspektiem, īstenošanas 

paņēmieniem, kā arī paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un indikatīvu sadalījumu Padomes 

kopējā nostājā ir visnotaļ pilnīgi atspoguļots gan Komisijas priekšlikums, gan Eiropas 

Parlamenta atzinums. 
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Izskatot Komisijas priekšlikumu, Padome centās tajā iekļaut pēc iespējas vairāk Eiropas 

Parlamenta ierosināto grozījumu, lai atspoguļotu visnotaļ lielo abu likumdošanas struktūru 

vienprātību, respektējot Komisijas priekšlikuma būtību. Padome tālab ir ievērojusi dažus 

principus: 

 

(1) jāatzīst, cik liela nozīme ir pamatprogrammai kā instrumentam, ar ko panākt nopietnus 

Kopienas mērķus, ņemot vērā, ka dalībvalstis no saviem līdzekļiem finansē lielāko daļu 

Eiropā veiktu pētniecības un tehnoloģiju attīstības centienu; 

 

(2) jākoncentrē Kopienas pētniecības centieni, lai radītu uzkrāto zināšanu un Eiropā radītas 

papildu vērtības kritisko masu un nodrošinātu, lai svarīgākie jautājumi izraudzītajās 

Kopienas veiktas pētniecības jomās būtu pietiekami un rūpīgi aplūkoti; 

 

(3) jāpapildina uz galvenajām pētniecības jomām vērstie centieni, nodrošinot elastīgu 

atbalstu Kopienas politikai, kā arī jāpalīdz atbildēt ar zinātni un tehnoloģijām saistītas 

vajadzībām pētniecības vidē, kas strauji attīstās, nosakot attiecīgus tādas elastības 

parametrus, lai nodrošinātu juridisku skaidrību; 

 

(4) pamatprogramma ir jāīsteno, izmantojot attiecīgus instrumentus, lai panāktu uzkrāto 

zināšanu un Eiropā radītas pievienotās vērtības kritisko masu, arī nodrošinot gludu 

pārēju no Sestās pamatprogrammas un saglabājot iespēju visām ieinteresētām 

pusēm/subjektiem piedalīties Kopienas veiktajā pētniecībā, ja vien ievēro kritēriju, pēc 

kā atšķir izcilus zinātnes pētījumus no mazāk izciliem; 

 

(5) jāpiešķir lielāka nozīme gan visu līmeņu valsts un privātā sektora partnerattiecībām, 

daudz labāk atbalstot MVU veiktu pētniecību un tehnoloģiju attīstību, kā arī īstenojot 

veselu rūpniecības nozaru ilgtermiņa stratēģiskās pētniecības programmas, kādas 

noteiktas Eiropas Tehnoloģiju platformās, un – dažos rūpīgi izraudzītos gadījumos – 

izstrādājot Kopīgas tehnoloģiju ierosmes; 
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(6) jāvieš skaidrība, jo īpaši sniedzot pietiekami sīku informāciju gan par zinātnes un 

tehnoloģiju aspektiem, gan finansējumu, ņemot vērā, ka pamatprogramma jāīsteno, 

izmantojot konkrētas programmas, kas būtībā paredz sīkāk izstrādātus īstenošanas 

mehānismus. 

 

 

B. Īpaši komentāri 

 

1. Galvenie grozījumi Komisijas ierosinājumā 

 

a) Ētikas jautājumi 

 

Attiecībā uz ētikas jautājumiem Padome ir vienojusies par līniju, ko Eiropas 

Parlaments ierosināja atzinumā pēc pirmā lasījuma: tagad noteikumi attiecībā uz 

ētiku Septītajā pētniecības pamatprogrammā, jo īpaši attiecībā uz embrionisko 

cilmes šūnu pētniecību, ir skaidri izklāstīti Pamatrogrammas lēmuma 6. pantā. 

Turklāt Komisija skaidri norādīja, ka tā saglabās Sestajā pamatprogrammā 

izmantoto praksi, un Kopienas finansiālais atbalsts PA pamatprogrammā netiks 

sniegts darbībām, kurās tiek iznīcināti cilvēka embriji, tostarp cilmes šūnu ieguvei. 

 

b) Zinātnes un tehnoloģiju saturs 

 

i.  Sadarbība 

 

Kopumā saglabājot Komisijas ierosinājumu par tematisko prioritāšu zinātnisko un 

tehnoloģisko saturu, Padome, ņemot vērā Eiropas Parlamenta grozījumus, 

paskaidroja un paplašināja dažus no tiem šādi: 
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− prioritāšu skaits tika palielināts no deviņiem līdz desmit, no kosmosa pētniecības 

atdalot drošības pētniecību; 

− īpašu uzmanību pievērsīs efektīvas koordinācijas nodrošināšanai starp tematiskajām 

jomām, kā arī prioritārām zinātnes jomām, kas apvieno vairākas tēmas, piemēram, 

pētniecība mežsaimniecībā, kultūras mantojums, jūras zinātnes un tehnoloģijas; 

− lai atbalstītu pētījumus, kuru mērķis ir noteikt vai arī turpmāk pētīt jaunas zinātniskās 

un tehnoloģiskās iespējas konkrētā jomā, kā arī kopā ar citām saistītām jomām un 

disciplīnām, nākotnes un jaunām tehnoloģijām un neparedzētām politikas 

vajadzībām tiks risināti atklātā un elastīgā veidā, sniedzot īpašu atbalstu negaidītiem 

pētījumu priekšlikumiem, tostarp kopīgi izsludinātiem konkursiem attīstīt inovatīvas 

idejas un radikāli jaunus izmantojuma veidus, kā arī pētīt jaunas iespējas pētniecības 

virzienos, jo īpaši saistībā ar potenciāli nozīmīgiem atklājumiem; 

− zināšanu izplatīšanai un nodošanai būs prioritāte, lai rūpniecības nozares, politikas 

veidotāji un sabiedrība plašāk izmantotu rezultātus, piemērojot jomas "Drošība" 

pasākumiem vajadzīgos ierobežojumus sakarā ar tā darbību konfidencialitātes 

aspektu; 

− īpašu uzmanību pievērsīs tam, lai nodrošinātu pienācīgu MVU dalību. Lai to 

panāktu, un plaši atspoguļojot Eiropas Parlamenta viedokļus, mērķis būs novirzīt 

vismaz 15% no programmas sadaļā "Sadarbība" pieejamajiem resursiem uz MVU. 

Padome apstiprināja arī Eiropas Tehnoloģiju platformu nozīmību, tomēr tajā pat 

laikā iesaka tās finansēt tieši, uzskatot, ka šā mērķa sasniegšanai piemērotāka ir 

projektu atbalsta pieeja; 

− attiecībā uz Kopīgu tehnoloģiju ierosmēm (KTI) Padome pieņēma Eiropas 

Parlamenta grozījumu, ar ko pievieno papildu kritērijus attiecībā uz to izveidi. 

Tādejādi KTI veids ir skaidri jādefinē, jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas 

uz finanšu saistībām, dalībnieku saistību ilgumu, noteikumiem attiecībā uz to līgumu 

slēgšanu un laušanu, kā arī intelektuālā īpašuma tiesībām. Turklāt tiks pieliktas lielas 

pūles, lai nodrošinātu to pārredzamu darbību un to, lai Kopienas finansējumu 

kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm piešķirtu, balstoties uz izcilības un konkurētspējas 

principiem; 
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− pirmajā prioritātē (veselība) atsaucoties uz bažām, ko pauda Eiropas Parlaments, ir 

pieņemts plašāks pētījumu apjoms, jo īpaši ietverot postgenomikas pētījumus; jaunus 

preventīvus līdzekļus reģeneratīvajai medicīnai; jaunas īstenošanas pieejas; sarežģītu 

sistēmu modelēšanu; ar novecošanu saistītas slimības, tostarp plānprātību; C hepatītu 

un iespējamas jaunas vai atkārtotas epidēmijas, kā piemēram SARS; reimatiskas 

slimības un muskuļu un kaulu slimības; paliatīvās medicīnas aspektus; pacientu 

drošības un medikamentu labākas izmantošanas jautājumu, tostarp zāļu lietošanas 

izraisīto blakusparādību uzraudzības aspektus un zinātniski pārbaudītu papildināmību 

un alternatīvus medikamentus; pētījumus par veselības aprūpes sistēmām, tostarp 

mājas aprūpes stratēģijām, un dažādu iejaukšanās veidu izmaksas, efektivitātes un 

priekšrocību izvērtējumu; pētījumu par dzīvesveidu un vides faktoriem un to 

mijiedarbību ar ārstniecības līdzekļiem; 

− otrās prioritātes (pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija) mērķis ir paplašināts un 

tajā ir iekļautas ar vidi saistītas problēmas, akvakultūra, piekrastes apstākļi un 

reakcija uz specifiskām patērētāju vajadzībām uztura ziņā. Darbību apjoms ir 

paplašināts, lai tajā iekļautu bioinformātiku, bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīgu 

izmantošanu, sauszemes bioloģiskos resursus, tostarp augsnes auglību, augu 

veselību, epidemioloģiskus pētījumus, slimības, kas saistītas ar dzīvnieku barību un 

citus draudus pārtikas ražošanas ilgtspējībai un drošībai, tostarp klimata pārmaiņas; 

reaģējot uz Parlamenta atzinumiem, ir uzsvērts zivsaimniecību nozīmīgums; 

− trešā prioritāte (informācija un komunikāciju tehnoloģijas). Papildinot Eiropas 

Parlamenta ierosinātos grozījumus, šī prioritāte ir pastiprināta, lai iekļautu produktu, 

pakalpojumu un procesu inovācijas un radošu pieeju; digitālplaisas un sociālās 

atstumtības samazināšanu; vajadzības, kas ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tostarp 

novecojošajai sabiedrībai; pārvaldības un veidošanas procesu pieejamības un 

pārredzamības veicināšanu; RTD pārvaldību un informācijas izplatīšanu inovatīvus, 

augstvērtīgus, uz IKT balstītus produktus un pakalpojumus; IKT pētniecību, kuras 

pamatā ir "atvērtā koda" izstrādes modelis; IKT pētniecības rezultātā izstrādātus 

dažādus izmantošanas veidus un dažādus uzņēmējdarbības modeļus; fotoniku; 

bezmaksas, brīvu un atklātu pirmkoda programmatūru (FLOSS); ilgtspējības 

jautājumus elektronikas jomā; kvantu ietekmes izmantojumu; uzglabāšanu; 

matemātiku; dabisku sadarbību; veselības aprūpes nosacījumu uzlabošanu; veselības 

informācijas telpu zināšanu pārvaldībai; mobilitātes ekoloģiskos aspektus; piekļuvi 

mijiedarbīgajam digitālajam saturam; 
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− zinātnes resursu un līdzekļu pieejamību un ilgtermiņa lietošanu daudzkultūru vidē; 

mazo un vidējo organizāciju un kopienu spēcināšanu; tradicionālās nozares; un 

optimižēšanu; turklāt, pretēji sākotnējam Komisijas priekšlikumam, pētniecība 

attiecībā uz nākotnes un jaunajām tehnoloģijām ir iekļauta kā neatņemama daļa visos 

šīs prioritātes pasākumos, ne tikai kā vienīgā darbība šajā prioritātē; 

− ceturtajā prioritātē (nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas) loģiskais pamats ir paplašināts, lai tajā iekļautu elektroenerģijas ieguvi, 

enerģētiku, keramikas nozari un nanomedicīnu. Darbību apjoms ir paplašināts, lai 

tajā iekļautu pamatmateriālu un sastāvdaļu ražošanu; līdz nanometram precīzus 

komponentus; pārraudzību un zondēšanu; nanokompozītus; ģeo- un optikas 

tehnoloģijas; apavus un tērauda rūpniecību; 

− piektajā prioritātē (enerģētika) pamatojums un darbības ir pastiprināti, lai tajos 

iekļautu enerģētikas sistēmu risinājumu piemērotu un laicīgu identificēšanu, ņemot 

vērā parasto naftas un dabasgāzes krājumu izsīkumu; samaksājamas enerģijas cenas 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem; atsauci gan uz 2005. gada, gan 2006. gada Zaļo 

grāmatu 6 – Eiropai ir pasaulē vadošā loma vairākās enerģijas ražošanas un 

energoefektivitātes tehnoloģijās; elektrības ražošanu no atkritumiem; kurināmā 

ražošanu no biomasas un atkritumiem; uzglabāšanu; oglekļa-neitrālu kurināmo, jo 

īpaši biodegvielu, sadali un lietošanu elektrības ražošanā; efektīvas un ekonomiskas 

elektroenerģijas un/vai siltuma ieguves stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni, jo īpaši 

pamatojoties uz uzglabāšanu pazemē izstrādāt un demonstrēt citu cieto kurināmo 

pārveides tehnoloģijas, ražojot arī sekundārus enerģijas nesējus un gāzveida vai 

šķidros kurināmos; enerģijas glabāšanas iespēju izstrādi; tālāku galīgo un primāro 

enerģijas patēriņa ietaupījumu ēkām un transportam; jaunu un neizsīkstošās enerģijas 

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas pieprasījuma pārvaldības pasākumus un 

iekārtas; zinātnisku atbalstu politikas izstrādei. Turklāt, attiecībā uz poliģenerāciju, 

šajā posmā, sakarā ar ierobežotiem līdzekļiem, tika uzskatīts par piemērotu integrēt 

to darbībā "Energoefektivitāte un ietaupījumi”, un nevis virzīt kā atsevišķu darbību, 

kā to ierosināja Eiropas Parlaments; 

                                                 
6 2005. gada Zaļā grāmata par energoefektivitāti (COM (2005)265), 
 2006. gada Zaļā grāmata par Eiropas stratēģiju stabilam, konkurētspējīgam un drošam 

enerģētikas tirgum (COM (2006) 105). 
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− sestajā prioritātē (vide, tostarp klimata pārmaiņas) Padome ievēroja Eiropas 

Parlamenta nostāju, paplašinot mērķi, lai tajā iekļautu klimatu un pielāgotu ietekmi 

uz vidi, kā arī pamatojumu tam, lai iekļautu būvniecību un zivsaimniecību, atsauces 

uz ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC), ANO Konvenciju 

cīņai ar pārtuksnešošanos un Stokholmas Konvenciju par noturīgiem organiskiem 

piesārņotājiem; kā arī atbalstu vides tehnoloģiju ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai; 

dabas mantojumu; un lielāku konkurētspēju, vienlaikus garantējot ilgtspējīgāku 

nākotni nākamajām paaudzēm. Darbību apjoms ir izskaidrots, un tajā ir skaidrāk 

iekļauti polārie reģioni; globāla un reģionāla mijiedarbība; atmosfēra kā 

mijiedarbības daļa; jūras līmeņa paaugstināšanās ietekme uz piekrastes zonām un 

ietekme uz īpaši jutīgām zonām; uzlabota prognozēšana; sausums, mežu ugunsgrēki, 

zemes nogruvumi, lavīnas un citi ārkārtas stāvokļi kā daļa no katastrofām, kas 

saistītas ar klimatu; ar ģeoloģisko apdraudējumu un klimatu saistītu katastrofu sekas; 

pārvaldības stratēģiju uzlabošana arī ar pieeju, kas ņem vērā daudzus riskus; invazīvu 

svešu sugu, lagūnu kontrole; ainavu saglabāšana; ilgtspējīgi ražojumi; kultūras 

mantojums, tostarp cilvēka apdzīvotu vietu aizsargāšana, saglabāšana un uzlabošana; 

alternatīvas testēšanas stratēģijas jo īpaši izmantojot ar dzīvniekiem nesaistītas 

rūpniecisku ķīmisko vielu testēšanas metodes; trešo personu novērtēšanas 

instrumenti; dabas resursu izvērtēšana, izmantošana un pārvaldība; un dažādi 

novērošanas mērogi; 

− septītā prioritāte (transports, tostarp aeronautika) ir uzlabots, lai tas iekļautu 

ieguvumu visiem pilsoņiem; transporta nozīmi vidē; ūdens transporta savstarpējo 

izmantojamību un kombinētus pārvadājumus; mazāka izmēra transportlīdzekļus, ko 

varētu lietot dažādi; inovatīvu uzturēšanu; remontu un kapitālremontu; pieejamus 

tehnoloģiju apvienojumus; ilgtspējīgu virszemes transportu; transporta lietošanu, kā 

piemēram, ūdeņradi un kurināmā elementus, ņemot vērā rentabilitātes un 

energoefektivitātes apsvērumus; loģistiku; transportlīdzekļus ar zemāku 

piesārņojuma līmeni; infrastruktūras uzturēšanu; un EGNOS; 

− astotā prioritāte (sociālās un ekonomikas zinātnes un humanitārās zinātnes) ir 

paplašināta, tajā iekļaujot demogrāfiskās izmaiņas; reglamentējošu pasākumu 

definēšanu kultūras, zinātnes un tehnoloģiju jomās, kā arī dzimumu līdztiesības 

jomā; nemateriālas preces; reģionālo kohēziju; Eiropas politikas un tiesību aktu 

sociālo un ekonomisko ietekmi; profesionālās un ģimenes dzīves saskaņošanu; 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1  is  11 
 DG C II  LV 

darbnespēju jautājumus; nevienlīdzību; etnisko izcelsmi, reliģiju plurālismu; 

reģionus, kas attīstās; miera veicināšanu; paplašinātās ES turpmāko attīstību; 

pilsoniskās sabiedrības nozīmi; zināšanu izplatīšanu; 

− devītās prioritātes (kosmoss) loģiskais pamats ir paplašināts, lai tajā iekļautu 

mežsaimniecību; veselību; kosmosa transportlīdzekļu tehnoloģiskos blakus rezultātus 

un to nepieciešamību augsto tehnoloģiju kontekstā; efektīvu kosmosa resursu 

izmantošanu, saskaņojot ar resursiem, kas paredzēti uz vietas (in-situ), un gaisa 

sistēmām; rentablus uzdevumus. Darbību apjoms ir paplašināts, lai tajā iekļautu 

pārraudzību uz vietas (in-situ); atbalstu Globālā monitoringa par vidi un drošību 

(GMES) datu (gan no pavadoņiem, gan in-situ, tostarp no zemes, jūras un gaisa) 

integrācijai, harmonizācijai; uz kosmosu balstītu sistēmu izstrādi risku novēršanai un 

pārvaldībai, kā arī citu neparedzētu gadījumu novēršanai, uzlabojot konverģenci ar 

sistēmām, kas nav balstītas uz kosmosu; maksimāli palielināt zinātnisko pievienoto 

vērtību, izmantojot sinerģiju ar EKA vai valstu kosmosa aģentūru ierosmēm kosmosa 

izpētes jomā un atvieglot piekļuvi šiem zinātnes datiem; koordinēt centienus, lai 

pilnveidotu kosmosa teleskopus un uztvērējus, kā arī datu analīzi kosmosa zinātnē; 

un biomedicīnu; 

− desmitās prioritātes (drošība) mērķis ir uzlabots, lai tajā varētu iekļaut dabas 

katastrofas un privātās dzīves aizsardzību. Paplašinātajā pamatojumā ir iekļauts 

atbalsts Kopienas politikai veselības jomā un uzsvars tiek likts uz drošības izpēti, lai 

noteiktu Eiropas spējas attiecībā uz uzraudzību, informācijas izplatīšanu un 

informētību par draudiem un incidentiem, kā arī sistēmām labākai novērtēšanai un 

situāciju kontrolei ar kopējo informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) 

sistēmu labāku izmantošanu dažādu operāciju jomās. Darbību apjoms ir paplašināts, 

lai tajā iekļautu ātras identificēšanas metodes; drošības atjaunošanu krīzes gadījumā 

nodrošināt atbalstu dažādām ārkārtējām situāciju vadības darbībām un sniegt 

pārskatu par tām; drošības sistēmu savstarpējo savienojamību; izlūkdienestus, 

informācijas vākšanu un civilo drošību; uz uzdevumiem vērstu pētniecību saistībā ar 

drošības kultūras, sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, humāno 

vērtību nozīmi un politikas veidošanu, terorisma psiholoģiju un tā sociālo vidi; 
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ii. Idejas 

Padome ņēma vērā Eiropas Parlamenta nostāju panākt ātru Eiropas Pētniecības 

padomes (EPP) izveidi, ko veido neatkarīga Zinātniskā padome un īpaša 

īstenošanas struktūra. Papildinot EP grozījumus, tā ir turpinājusi paplašināt tekstu, 

lai nodrošinātu, ka EPP pārvaldi veiks speciāli šim nolūkam darbā pieņemts 

personāls; ka Zinātniskā padome pārstāvēs pētniecības jomu dažādību, un ka tos 

iecels amatā uz četriem gadiem, un šo termiņu varēs vienreiz pagarināt, 

pamatojoties uz rotācijas sistēmu; ka Zinātniskā padome izveidos arī vispārējo 

zinātnisko stratēģiju, pilnībā pārraudzīs lēmumus par finansējamiem pētniecības 

veidiem, kā arī izstrādā rīcības kodeksu, kurā, cita starpā, uzmanība pievērsta 

interešu konfliktu novēršanai; EPP administratīvās un personāla izmaksas atbildīs 

efektīvas un ekonomiskas vadības prasībām; Komisija nodrošinās to, ka EPP 

darbojas saskaņā ar zinātniskās izcilības, autonomijas, efektivitātes un 

pārredzamības principiem un izstrādās gada pārskatu par EPP darbībām un mērķu 

sasniegšanu un iesniegs to Eiropas Parlamentam un Padomei; un ka EPP varēs 

individuāli veikt stratēģiskos pētījumus, lai sagatavotu un atbalstītu operatīvo 

darbību. 

 

Tomēr Padome attiecībā uz EPP struktūru ir izvēlējusies elastīgāku pieeju nekā 

Eiropas Parlaments. Tāpēc Lēmums par iespējamām izmaiņām EPP struktūrā būtu 

jāpieņem tikai pēc Pamatprogrammas starpposma izvērtējuma, kas paredzēts ne 

vēlāk kā 2010. gadā, un saistībā ar ko tiks veikts neatkarīgs starpposma 

izvērtējums tādu EPP struktūru, kā piemēram, Izpildaģentūra vai Līguma 171. 

pants, priekšrocību un trūkumu pārskatīšanai, ņemot vērā šādus kritērijus: 

zinātniskā izcilība, autonomija, efektivitāte un pārskatāmība 
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iii. Cilvēki 

Padome vienojās par lielu daļu Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu. Tagad 

šajā programmā ir iekļauta atsauce par pieredzi, kas gūta, īstenojot "Marie Curie" 

pasākumus, un šo pasākumu ietekmi uz Eiropas pētniecības telpu; īpaši jauniem 

cilvēkiem paredzētas apmācības; lielāku pētnieku sieviešu dalību; atvērtu Eiropas 

tāda pētnieku darba tirgus izveidi, kurā ir izskausta visu veidu diskriminācija; 

īpašus pasākumus jaunu zinātnieku iedrošināšanai un atbalstīšanai zinātniskās 

karjeras sākumā, kā arī pasākumus intelektuālā darbaspēka emigrācijas 

samazināšanai; izcilības centru veicināšanu Eiropas Savienībā; sinerģiju ar citām 

Kopienas politikām; un zinātnisko un vispārīgo prasmju paplašināšanu, tostarp to 

prasmju, kas attiecas uz tehnoloģiju pārņemšanu un uzņēmējdarbību. 

 

iv. Iespējas 

 

Kopumā saglabājot Komisijas priekšlikumu, Padome nolēma iekļaut saskaņotu 

politikas izstrādi kā atsevišķu pasākumu, ko veic šajā pamatprogrammā, nevis 

saglabāt to kā citu pasākumu horizontālu daļu programmā "Iespējas". 

 

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta grozījumus, Padome arī precizēja noteiktu 

pasākumu darbības jomu, proti: 

- "pētniecības infrastruktūru" pasākumu mērķis tagad ietver ieguldījumu 

Eiropas pētniecības telpas izveidē. Darbību joma attiecībā uz pastāvošajām 

infrastruktūrām ir izskaidrota, lai ietvertu pieeju labākajām pētniecības 

infrastruktūrām arī pētniekiem no rūpniecības uzņēmumiem un MVU; 

globālas savienojamības pilnveidošana un attīstība; atvērti savstarpējas 

izmantojamības standarti. Attiecībā uz jaunajām infrastruktūrām Kopienas 

pasākumiem būtu jābūt orientētiem galvenokārt uz sagatavošanās posmiem, 

ņemot vērā to, ka dalībvalstu loma to izstrādē un finansēšanā joprojām būs 

noteicošā. Attiecībā uz finansēšanas kritērijiem Padome paplašināja 

sarakstu, lai ietvertu ieguldījumu tehnoloģiju izstrādes iespējās, "uz 

pētniecību balstītas izcilības kopas" veidošanā, kā arī iespējā izmantot EIB 

aizdevumus un struktūrfondus; 
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- pasākumos "pētniecība MVU vajadzībām" Padome ir ievērojusi Eiropas 

Parlamenta nostāju iekļaut plaisas mazināšanu starp pētniecību un 

inovācijām; pētījumu izmantošanas veicināšana; pētniecības pakalpojumu 

sniedzēji; atbilstība ar Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu, kā arī 

citām Kopienas programmām; reaģējot uz Eiropas Parlamenta grozījumu, ir 

pievienots atbalsts "valsts pētniecības godalgām", tajā pat laikā ierobežojot 

tā apjomu priekšlikumu gatavošanas darbībām pasākumā "pētniecība MVU 

vajadzībām", jo Padome uzskatīja, ka būtu jākoncentrējas uz atbalstu 

pētniecības projektiem; 

- Padome paplašināja "Zināšanu reģionu" pasākumu darbības jomu, lai 

iekļautu reģionālu kopu veidošanos veicināšanu, kuras sniegs ieguldījumus 

Eiropas Pētniecības telpas attīstībā; atbalsts jaunajiem Zināšanu reģioniem; 

saistība ar struktūrfondiem; un sinerģija ar Kopienas un attiecīgām valstu un 

reģionālām programmām; 

- "pētniecības potenciāla" pasākumos ir precizētas darbības, lai ietvertu 

sinerģiju ar Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu, lai sekmētu 

reģionālo pētniecības un attīstības komercializāciju sadarbībā ar rūpniecību; 

- "zinātnes un pētniecības" pasākumos Padome ir paplašinājusi darbības, tajos 

ietverot pasākumus, ko veic, lai zinātniskas publikācijas padarītu 

pieejamākas ieinteresētajai sabiedrības daļai; sieviešu lomas stiprināšana 

pētniecībā un zinātniskajās lēmējiestādēs; atvērtas vides veidošana, kas 

jauniešiem rada interesi par zinātni; jauniešu pilnīgas līdzdalības zinātnē 

veicināšana; labāka savstarpējā komunikācija un sapratne starp zinātnieku 

aprindām un plašāko auditoriju; labāka zinātniskā darba pasniegšana; 

atbalsts zinātniskām publikācijām; 
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- attiecībā uz "starptautiskas sadarbības" pasākumiem Padome ir noteikusi, ka 

pasākumi, ko šobrīd veic INTAS, kas tiks pabeigti līdz 2006. gada beigām, 

tiks iekļauti šajā programmā, kā arī īpašās programmās "Sadarbība" un 

"Cilvēki". Tā ir arī paplašinājusi mērķi, lai ietvertu kontaktu veicināšanu ar 

partneriem trešās valstīs nolūkā nodrošināt labāku piekļuvi pētniecībai, ko 

veic citur pasaulē; pasākumi ietverts īpašas sadarbības darbības, kas ir 

izdevīgas abām pusēm. 

 

v. Ar kodoljautājumiem nesaistītas Kopīgā pētniecības centra darbības 

Padome precizēja pamatojumu šajā daļā ietvert darbību koordinēšanu ar 

pētījumiem, kas veikti saskaņā ar īpašās programmas "Sadarbība" sadaļu 

"Tēmas", lai novērstu pārklāšanos un dublēšanos. Darbības ir paplašinātas, lai 

ietvertu zinātnisko/tehnisko atbalstu riska novērtēšanas un pārvaldības procedūru 

izstrādei kā līdzeklim Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā; sniegtu īpašas 

zināšanas un būtu nozīmīgas Globālā monitoringa par vidi un drošību (GMES) 

pētniecības darbībās un jaunu pielietojumu izstrādāšanā šajā jomā; izstrādātu un 

apstiprinātu alternatīvu stratēģiju, jo īpaši attiecībā uz metodēm, kurās neizmanto 

dzīvniekus. 

 

c) Līdzekļu kopējā summa un sadalījums 

 

Pēc tam, kad tika noslēgts Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu 

nolīgums par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 7, sākotnēji 

ierosinātais Septītās pamatprogammas budžets 72 726 miljonu euro apmērā bija 

jāsamazina, tajā pašā laikā saglabājot pienācīgu lietderību un kritisko masu. 

Padome ir saglabājusi Komisijas grozīto priekšlikumu par kopējo summu 

augstākais 50 521 miljonu euro apmērā saskaņā ar Eiropas Parlamenta atzinumu. 

Padome tomēr ierosināja grozījumus attiecībā uz šīs summas sadalījumu, proti: 

 

                                                 
7 OV C 139, 14.6.2006. 
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- Daļā "Sadarbība" Padome ir ievērojusi Eiropas Parlamenta grozījumus palielināt 

finansējumu tematiskajām jomām, kurām ir liels potenciāls uzlabot Eiropas 

konkurētspēju, jo īpaši attiecībā uz pirmo (veselība), piekto (enerģētika) un 

astoto prioritāti (sociālās un ekonomikas zinātnes un humanitārās zinātnes), bet 

ne vienādā apmērā. Pēc "Drošības un kosmosa" tēmas sadalījuma divās 

atsevišķās prioritātēs Padome nolēma piešķirt 80 miljonus euro mazāk drošībai 

nekā kosmosam, jo tā uzskata, ka Kopienas kompetence šajā jomā joprojām ir 

ierobežota; 

 

- Daļā "Iespējas" Padome ir ņēmusi vērā Eiropas Parlamenta nostāju samazināt 

ierosināto finansējumu "Pētniecības infrastruktūrām", un attiecīgi būtiski 

palielināt finansējumu "Pētniecībai MVU vajadzībām" . Tomēr Padome uzskata, 

ka pasākumi "Iespēju" daļā veido būtisku pamatprogrammas elementu, jo ar 

tiem tiek atbalstīti galvenie Eiropas pētniecības un inovāciju iespēju aspekti; 

tādēļ tiem ir piemērots ievērojami mazāks samazinājums nekā to bija paredzējis 

Eiropas Parlaments. 

 

- Samazinot finansējumu "Iespējām", attiecībā uz "Idejām" un "Cilvēkiem" 

Padome ir saglabājusi Komisijas ierosināto finansējumu, tādējādi neievērojot 

Eiropas Parlamenta grozījumus, kuros finansējums abām pamatprogrammas 

daļām tika palielināts. 

 

2. Padomes nostāja attiecībā uz Eiropas Parlamenta izdarītiem grozījumiem 

 

Padomes kopējā nostājā ir iekļauti vairāki Eiropas Parlamenta grozījumi (232 no 326 

ierosinātiem grozījumiem) - pilnībā, pēc būtības vai daļēji, dažkārt grozītā veidā vai citā 

vietā, un bieži tādā veidā, kādā to ierosinājusi Komisija tās grozītajā priekšlikumā, kā 

izklāstīts iepriekš. 
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a) Padomes Kopējā nostājā iekļauti šādi grozījumi - pilnībā vai pēc būtības: 

 

- 1., 3., 4., 11., 12., 14., 15., 18., 24., 26., 32., 35., 39., 43., 44., 47., 52., 58., 59., 

66., 76., 88., 93., 95., 97., 121., 126., 130., 132., 137., 142., 146., 148., 149., 

153., 162., 173., 174., 180., 181., 182., 183., 189., 190., 192., 193., 198., 201., 

209., 214., 215., 216., 221., 224., 225., 226., 227., 230., 231., 232., 233., 234., 

235., 236., 237., 243., 245., 246., 251., 256., 262., 264., 266., 273., 284., 288., 

289., 294., 295., 296., 297., 302., 303., 304., 309., 324.; 

 

b) Padome kopējā nostājā iekļauti šādi grozījumi - daļēji vai principā: 

 

- 2., 5., 6., 16., 17., 19., 20., 25., 27., 30., 31., 33., 34., 40., 42., 45., 46., 50., 53., 

60., 63., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 

86., 87., 89., 90., 94., 96., 98., 99., 101., 104., 106., 107., 109., 110., 111., 112., 

113., 114., 115., 119., 120., 122., 123., 124., 125., 127., 128., 129., 131., 136., 

138., 140., 141., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 163., 165., 166., 167., 

168., 169., 170., 171., 172., 175., 177., 178., 179., 184., 185., 186., 187., 188., 

195., 196., 197., 199., 200., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 210., 211., 

213., 222., 223., 228., 238., 239., 240., 241., 242., 244., 248., 253., 255., 257., 

268., 269., 272., 274., 275., 276., 278., 280., 286., 287., 291., 293., 298., 299., 

300., 313., 315., 334., 350., 351., 359., 361., 362.; 

 

c) Komisija sekoja Komisijai un neiekļāva šādus grozījumus: 

 

- 7., 8., 9., 10., 13., 21., 22., 23., 28., 29., 36., 37., 38., 41., 48., 49., 51., 54., 55., 

56., 57., 61., 62., 64., 65., 74., 83., 91., 92., 100., 102., 103., 105., 108., 116., 

117., 118., 133., 134., 135., 139., 143., 144., 145., 147., 150., 151., 152., 161., 

164., 176., 191., 194., 212., 217., 218., 219., 220., 229., 247., 249., 250., 252., 

254., 258., 259., 260., 261., 263., 265., 267., 270., 271., 277., 279., 281., 282., 

283., 285., 290., 292., 301., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 314., 320., 

347., 349., 360. 
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IV SECINĀJUMS 

 

Gatavojot Kopējo nostāju, Padome ir pilnībā ņēmusi vērā Komisijas priekšlikumu un Eiropas 

Parlamenta atzinumu pirmajā lasījumā. Kopējā nostājā ir iekļauts vērā ņemams grozījumu 

skaits - pilnībā vai daļēji -, lai risinātu lielāko daļu no Eiropas Parlamenta paustajām bažām. 

Padome uzskata, ka tās kopējā nostāja ir izsvērts dokuments, un tā sagaida konstruktīvas 

diskusijas ar Eiropas Parlamentu, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu Septīto pamatprogrammu, kā 

arī īstenošanas pasākumus (piem. noteikumus par dalību, īpašas programmas). 

 

 

_______________________ 
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VĀCIJAS DEKLARĀCIJA 

 

Vācija pauž gandarījumu par Septīto pamatprogrammu kā par nozīmīgu instrumentu Kopienas 

zinātniskā un tehnoloģiskā pamata stiprināšanai un tās konkurētspējas veicināšanai svarīgās 

tematiskās jomās. 

 

Cilvēka cieņas aizsardzība un tiesības uz dzīvību rada nepieciešamību pēc visaptverošas cilvēka 

dzīvības aizsardzības kopš tās radīšanas mirkļa. Tādēļ, sniedzot Eiropas Savienības atbalstu 

pētniecībai, nedrīkstētu atbalstīt nekādas ierosmes saistībā ar embriju nogalināšanu. 
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Vācija tādēļ pauž gandarījumu par Eiropas Komisijas deklarāciju turpināt piemērot Sesto 

pamatprogrammu un neierosināt kompetentajai Septītās pamatprogrammas Regulatīvajai komitejai 

finansēt projektus, kuros paredzēta cilvēka embriju iznīcināšana. 

 

Lai arī Vācija uzskata, ka noteikumi attiecībā uz cilvēka embriju un cilvēka embrionālo cilmes šūnu 

pētniecību vēl aizvien nav pietiekami, tā atbalsta Septīto pētniecības pamatprogrammu dēļ tās 

nenovērtējamās nozīmes Eiropas pētniecībā un sociālajā attīstībā Eiropas Savienībā. Ar šo Vācija 

pieņem, ka, neskarot plānoto šīs jomas vidusposma pārskatu Septītajā pētniecības 

pamatprogrammā, pašreiz panāktā vienošanās aizliegt finansēt cilvēka embrionālo cilmes šūnu 

iegūšanu no cilvēka embrijiem paliks spēkā arī pēc šā laikposma, ņemot vērā tās ievērojamo 

nozīmīgumu. 

 

AUSTRIJAS DEKLARĀCIJA 

 

Principā Austrija atbalsta Septīto pamatprogrammu kā nozīmīgu instrumentu Kopienas zinātniskā 

un tehnoloģiskā pamata stiprināšanai un Eiropas konkurētspējas uzlabošanai. 

 

Attiecībā uz Septītās pamatprogrammas bioloģiskās pētniecības ētikas jautājumiem Austrija 

vienmēr ir aizstāvējusi Kopienas finansējumu ētiski neapstrīdamiem pētniecības projektiem saistībā 

ar pieaugušu cilvēku cilmes šūnām. 

 

Austrija atkārtoti uzsver savu nostāju, ko tā vairākkārt paudusi jau agrāk, ka darbības, kas saistītas 

ar cilvēka embriju izmantošanu, nedrīkst saņemt Septītās pētniecības pamatprogrammas 

finansējumu. Sakarā ar būtiskiem ētiskiem apsvērumiem Austrija ir stingri pret šādu pētniecību. 

 

Austrija pauž nožēlu par to, ka Septītās pamatprogrammas lēmuma 6. pantā ir atļauts finansēt 

cilvēka embrija cilmes šūnu pētniecību. Tādēļ Austrija nevar atbalstīt visu EK Septīto 

pamatprogrammu. 
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POLIJAS DEKLARĀCIJA 

 

Polija pilnībā atzīst, ka Septītā pamatprogramma ir atjaunotās Lisabonas stratēģijas būtisks 

elements, iesaistot partnerību izaugsmei un nodarbinātībai. Programma ir svarīgs solis pretim uz 

zināšanām balstītai sabiedrībai, konkurētspējas palielināšanai un sociālā un ekonomikas progresa 

veicināšanai visā ES. 

 

Konkrētāk – Polija uzskata, ka jo īpaši vērtīga ir Eiropas Pētniecības padomes izveide, ievērojamu 

līdzekļu atvēlēšana pamata pētniecībai un talantīgāko jauno pētnieku atbalstīšana prioritārā kārtā. 

Ņemot vērā Eiropas kopējās intereses, Polija atbalsta un atbalstīs lielāku līdzekļu piešķiršanu 

pētniecībai saskaņā ar Septīto pamatprogrammu. 

 

Polija ir nelokāmi atbalstījusi Lisabonas stratēģijas īstenošanu un Eiropas pētniecības telpas izveidi. 

Mūsu mērķis ir turpināt šādas darbības un atbalstīt jebkurus Kopienas pasākumus šajā sakarā. 

Turklāt Polija augstu vērtē līdzšinējos Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes pūliņus, 

gatavojot priekšlikumu lēmumam par Septīto pamatprogrammu. Mēs vēlētos stingri demonstrēt 

savu pozitīvo attieksmi, balsojot par priekšlikumu. 

 

Tomēr detalizētākās pārrunās par programmas īstenošanu Polija neatlaidīgi lika saprast, ka 

pētniecības darbības, kurās iesaistīta jebkāda cilvēku embrionālo cilmes šūnu vai cilvēka embriju 

izmantošana, ir pretrunā ar svarīgākajiem morāles standartiem. Turklāt, ņemot vērā informācijas 

trūkumu par šādas pētniecības iespējamām sekām ilgtermiņā, Polija vairākkārt ir norādījusi, ka tā 

nevar atbalstīt ES finansējumu šajā sakarā. Diemžēl pašreizējā Septītās pamatprogrammas lēmuma 

6. pantā šāds finansējums ir atļauts. 

 

Tādēļ, ņemot vērā ētikas pamatprincipus un citus iepriekš minētus argumentus, Polija nevar atbalstīt 

ES finansējumu pētniecības darbībām, kurās iesaistīta jebkāda cilvēku embrionālo cilmes šūnu vai 

cilvēka embriju izmantošana. Mēs tādēļ aicinām prezidentvalsti un Eiropas Komisiju šo aspektu  
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pašlaik apspriežamajā Septītās pamatprogrammas lēmuma priekšlikuma tekstā aplūkot atsevišķi. 

Tad Polija varētu atbalstīt attiecīgi grozītu priekšlikumu. 

 

PORTUGĀLES DEKLARĀCIJA 

 

Pieņemtais kompromisa teksts, protams, ir solis tuvāk Septītās pamatprogrammas pieņemšanai. 

Tomēr mums jāpauž nosodījums par ierobežojumiem, ko šīs debates ir atklājušas saistībā ar 

bioloģiskās medicīnas pētniecības attīstību Eiropā. Mēs paužam gandarījumu par to, ka embrionālo 

cilmes šūnu pētniecība Septītajā pamatprogrammā pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (PTA) ir 

atļauta, tomēr mēs nevaram nenosodīt pretrunīgos mēģinājumus noslēpt nepieciešamību iegūt šīs 

embriju šūnas. 

 

Izslēdzot no PTA projektiem atbalstu embrionālo cilmes šūnu iegūšanas mehānismiem, tiek 

noslēpta tieši tā PTA procesa daļa, kurai nepieciešama visstingrākā ētiskā analīze. 

 

MALTAS DEKLARĀCIJA 

 

Principā Malta atbalsta Septīto pamaptrogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 

demonstrējumu pasākumiem  (2007.-2013.), jo tā ir nopietns instruments, ar kuru konkrēti tiek 

stiprināta ES pētniecība, kas ir efektīvs dzinējspēks jauninājumiem un izaugsmei. 

 

Tomēr Malta uzskata, ka cilvēka cieņas aizsardzībai un tiesībām uz dzīvību būtu jāpiešķir vislielākā 

aizsardzība, sākot no ieņemšanas brīža. Šajā sakarā Malta uzsver, ka darbības, kas saistās ar cilvēka 

embrionālo cilmes šūnu vai embriju izmantošanu, nevajadzēja iekļaut šīs ES programmas darbības 

laukā, kuru finansē no valsts līdzekļiem. 

 

Lai arī Malta atzinīgi vērtē Komisijas deklarāciju, ka tā turpinās pašreizējo praksi neiesniegt 

7. pamatprogrammas Regulatīvajai komitejai priekšlikumus projektiem, kuros ietvertas pētniecības  
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darbības, kas saistās ar cilvēka embriju iznīcināšanu, tostarp cilmes šūnu iegūšanai, tā uzskata, ka 

tas nav pietiekami, jo tas joprojām sniedz Kopienai iespēju finansēt vēlākus pētniecības posmus, 

kuros iesaistīta cilvēka embrionālo cilmes šūnu izmantošana. 

 

Šajā sakarā Malta pauž nožēlu, ka Septītā pamatprogramma pietiekami nepievēršas ētikas 

problēmām saistībā ar cilvēka embriju un cilvēka embrionālo cilmes šūnu izmantošanu pētniecībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Malta nevar piekrist Septītajai pamatprogrammai kopumā un tādēļ 

balso pret Padomes kopējo nostāju. 

 

       LIETUVAS DEKLARĀCIJA 

 

Lietuva atzīst Eiropas Konkurētspējas un pētniecības un attīstības Septītās pamatprogrammas 

nozīmīgumu un pievienoto vērtību, pauž gandarījumu par programmu un atbalsta to. 

 

Tomēr Lietuva nespēj pieņemt 6. pantu, ar ko Kopienai ļauj finansēt cilvēka embrionālo cilmes 

šūnu pētniecību, jo Lietuva uzskata, ka šī pētniecība pārkāpj būtiskas ētiskas vērtības. 

 

Tādēļ Lietuva nevar balsot par Septītās pamatprogrammas priekšlikumu. 

 

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA 

 

Attiecībā uz Septīto pamatprogrammu Eiropas Komisija aicina saglabāt to pašu ētisko pamatu 

lēmumu pieņemšanai par ES finansējumu cilvēka embrionālo cilmes šūnu pētniecībai, kas bija 

Sestajā pamatprogrammā. 

 

Eiropas Komisija ierosina saglabāt šo ētisko pamatu, jo tajā, balstoties uz pieredzi, ir izstrādāta 

atbildības pilna pieeja daudzsološā zinātnes jomā, un tā ir izrādījusies apmierinoša saistībā ar 

pētniecības programmām, kurā piedalās pētnieki no daudzām valstīm ar ļoti atšķirīgu normatīvo 

stāvokli. 
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(1) Lēmumā par Septīto pamatprogrammu ir skaidri nodalītas trīs pētniecības jomas, kas nevar 

saņemt Kopienas finansējumu: 

 

• pētījumi, kuru mērķis ir klonēt cilvēku reproduktīvos nolūkos; 

• pētījumi, kuru mērķis ir pārveidot cilvēka ģenētisko mantojumu, kuru rezultātā šādas 

izmaiņas varētu padarīt pārmantojamas; 

• pētījumi, kuru mērķis ir radīt cilvēka embrijus vienīgi zinātniskās pētniecības nolūkos vai ar 

mērķi iegūt cilmes šūnas, tostarp ar somatisko šūnu kodola nodošanu. 

 

(2) Netiks finansētas darbības, kas ir aizliegtas visās dalībvalstīs. Netiks finansētas darbības 

dalībvalstī, kurā šāda darbība ir aizliegta. 

 

(3) Lēmumā par Septīto pamatprogrammu un noteikumos par ētisko pamatu, ar kas nosaka 

Kopienas finansējumu cilvēka embrionālo cilmes šūnu pētniecībai, nekādā veidā nav 

iekļauts vērtējums par normatīvo vai ētisko pamatu, ar ko šādu pētniecību reglamentētu 

dalībvalstīs. 

 

(4) Eiropas Komisija, aicinot iesniegt priekšlikumus, nebūt neuzspiež cilvēka embrionālo cilmes 

šūnu izmantošanu. Cilvēka cilmes šūnu izmantošana – gan pieaugušo, gan embrionālo šūnu 

– ir atkarīga no zinātnieku vērtējuma par to, kādus mērķus viņi vēlas sasniegt. Praksē izteikti 

lielākā daļa Kopienas finansējuma cilmes šūnu pētniecībai ir novirzīta pieaugušo cilmes 

šūnu izmantošanai. Nav nekādu iemeslu, lai tas būtiski mainītos Septītajā pamatprogrammā. 

 

(5) Katram projektam, kurā ir ierosināts izmantot cilvēka embrionālās cilmes šūnas, ir jāsaņem 

pozitīvs zinātnisks novērtējums, kurā neatkarīgi zinātniskie eksperti izvērtē šādu cilmes šūnu 

izmantošanas nepieciešamību, lai sasniegtu zinātniskos mērķus. 

 



 
12688/06 ADD 1 REV 1  is/IB/mko 7 
 JUR  LV 

(6) Tos priekšlikumus, kas būs saņēmuši pozitīvu zinātnisko novērtējumu, pēc tam stingri 

pārbaudīs Eiropas Komisija no ētiskā viedokļa. Veicot šo ētisko pārbaudi, tiks ņemti vērā ES 

Pamattiesību hartas un attiecīgu starptautisku konvenciju principi – piemēram, Eiropas 

Padomes Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu, kas parakstīta 1997. gada 4. aprīlī 

Ovjedo, un tās papildprotokolu, kā arī UNESCO pieņemtās Vispārējās deklarācijas par 

cilvēka genomu un cilvēktiesībām principi. Ētikas pārbaudē tiks arī izskatīts, vai 

priekšlikumos ir ņemti vērā noteikumi, kas ir spēkā valstīs, kurās pētījumus veiks. 

 

(7) Atsevišķos gadījumos ētikas pārbaudes var veikt visa projekta laikā. 

 

(8) Katram projektam, kas saistīts ar cilvēka embrionālo cilmes šūnu izmantošanu, pirms 

projekta sākšanās jāsaņem apstiprinājums no attiecīgās valsts vai vietējās ētikas komitejas. 

Jāievēro visi valsts noteikumi un procedūras, tostarp tādos jautājumos kā vecāku piekrišanas 

iegūšana, finansiālu stimulu trūkums, utt. Tiks veiktas pārbaudes attiecībā uz to, vai projektā 

ir iekļautas atsauces uz atļauju piešķiršanas un kontroles pasākumiem, ko veic tās dalībvalsts 

kompetentās iestādes, kurā veiks pētījumu. 

 

(9) Priekšlikumus, kas būs saņēmuši pozitīvu zinātnisko novērtējumu, izturējuši valsts vai 

vietējās ētiskās pārbaudes un Eiropas ētisko pārbaudi, iesniegs individuālai apstiprināšanai 

dalībvalstīm, kas sanāks Regulatīvajā komitejā. Ar cilvēka embrionālo cilmes šūnu 

izmantošanu saistīti projekti, kas nav ieguvuši dalībvalstu apstiprinājumu, netiks finansēti. 

 

(10) Eiropas Komisija turpinās strādāt, lai Kopienas finansēto cilmes šūnu pētniecības rezultāti 

būtu plaši pieejami visiem pētniekiem, lai galarezultātā tas tiktu izmantots pacientu labā 

visās valstīs. 
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(11) Eiropas Komisija atbalstīs darbības un ierosmes, kas sekmē cilvēka embrionālo cilmes šūnu 

pētniecības koordināciju un racionalizāciju, ievērojot ētiku. Jo īpaši Komisija atbalstīs 

Eiropas cilvēka embrionālo cilmes šūnu izcelsmes reģistru. Atbalstot šādu reģistru, būs 

iespējams uzraudzīt esošās cilvēka embrionālās cilmes šūnas Eiropā, un tas palīdzēs 

zinātniekiem tās maksimāli izmantot un, iespējams, palīdzēs izvairīties no nevajadzīgas 

jaunu cilmes šūnu izcelsmes līniju radīšanas. 

 

(12) Eiropas Komisija turpinās iesākto praksi un neiesniegs Regulatīvajai komitejai tādu projektu 

priekšlikumus, kas saistīti ar pētniecības darbībām, kas iznīcina cilvēka embrijus, tostarp 

cilmes šūnu iegūšanai. Liedzot finansējumu šim pētniecības posmam, Kopiena vēl aizvien 

varēs atbalstīt vēlākus pētniecības posmus, kas saistīti ar cilvēka embrionālām cilmes 

šūnām. 

 

 

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR 3. PUNKTA B) APAKŠPUNKTU 

 

Komisija uzskata, ka pašreizējā ciešā sadarbība starp Eiropas dalībniekiem kodolsintēzes enerģijas 

pētniecības jomā Eiropas Savienībai sniedz papildu vērtību. Tā centīsies nodrošināt, lai Septītās 

pamatprogrammas kodolsintēzes enerģijas pētniecības vadības struktūra būtu izstrādāta ciešā 

sadarbībā ar pētnieku aprindām. Tiks nodrošināta attiecīga koordinācija starp darbībām, ko veic 

Eiropas kopuzņēmums, kas cita starpā un kā sākotnējā prioritāte, ir saistīts ar ITER īstenošanu, un 

citām darbībām, ko īsteno saskaņā ar Septītās pamatprogrammas „Kodolsintēzes enerģijas 

pētniecības” tematisko jomu, izmantojot pētnieku aprindas, lai uzlabotu zinātniskās un 

tehnoloģiskās zināšanas kodolsintēzes jomā. 

 

________________________ 
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma par 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 

demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) pieņemšanu 
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2005/0043 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma par 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 

demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) pieņemšanu 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei (dokuments COM(2005) 119, galīgā redakcija - 
2005/0043(COD) un 2005/0044(CNS)): 

2005. gada 13. aprīlis 

Reģionu komitejas atzinuma datums: 2005. gada 16. novembris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma 
datums: 

2005. gada 14. decembris 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 2006. gada 15. jūnijs 

Datums, kad grozītais priekšlikums nosūtīts Eiropas 
Parlamentam un Padomei: 

2006. gada 28. jūnijs 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2006. gada 25. septembris 

2. KOMISIJAS NOSTĀJA PAR PADOMES KOPĒJO NOSTĀJU 

Saskaņā ar EK Līguma 251. pantu šajā paziņojumā izklāstīta Komisijas nostāja par Padomes 
kopējo nostāju, kura pēc 2006. gada 24. jūlijā panāktās politiskās vienošanās attiecībā uz 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai pieņemta ar kvalificētu balsu 
vairākumu 2006. gada 25. septembrī. Politisku vienošanos 2006. gada 24. jūlijā panāca arī 
attiecībā uz Euratom pamatprogrammu. 

Kopējā nostājā būtībā ir saglabāta Komisijas ierosinātās pamatprogrammas struktūra un 
saturs, un kopumā tā ir lielā mērā saskanīga ar Eiropas Parlamenta atzinumu.  

Padome ir iestrādājusi lielāko daļu grozījumu, kurus Eiropas Parlamenta atzinumā pieņēma 
pirmajā lasījumā (2006. gada 15. jūnijā) un kurus Komisija iekļāva grozītajā priekšlikumā1. 

                                                 
1 COM(2006) 364, galīgā redakcija, 28.6.2006. 
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3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Komisija uzskata, ka kopējā nostāja ir labs pamats turpmākām sarunām par pamatprogrammu 
ar mērķi panākt vienošanos otrajā lasījumā. 

Attiecībā uz budžetu Padome (un Eiropas Parlaments) ir apstiprinājusi tā kopējo summu 
50,521 miljona euro apmērā, ko Komisija grozītajā priekšlikumā2 paredzēja pēc tam, kad 
Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2006. gada 17. maijā noslēdza Iestāžu nolīgumu par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību3. 

Attiecībā uz budžeta sadalījumu kopējā nostāja kopumā ir saskanīga ar Komisijas grozīto 
priekšlikumu un Parlamenta atzinumu, izņemot turpmāk minētos aspektus. 

– Programmā „Sadarbība” 

– lielāka summa atvēlēta piecām tēmām: „Veselība”, „Nanozinātnes, 
nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, „Enerģētika”, 
„Vide”, kā arī nedaudz palielināta tēmai „Sociālekonomiskās zinātnes un 
humanitārās zinātnes” paredzētā summa; 

– samazināta tēmai „Drošība un kosmoss” atvēlētā summa. 

– Programmā „Iespējas” 

– ievērojami samazināta summa „Pētniecības infrastruktūrām”, mazāka summa 
atvēlēta arī „Zinātnei sabiedrībā”; 

– lielākas summas paredzētas „Pētniecībai MVU vajadzībām” un „Pētniecības 
potenciālam”, kā arī nedaudz palielināta „Starptautiskās sadarbības 
pasākumiem” atvēlētā summa. 

Lai gan ierosinātie pasākumi un paredzētais budžets ir cieši saistīti, visus kopējā nostājā 
ierosinātos pasākumus, iespējams, nevarēs pilnībā īstenot pētniecības infrastruktūrām un 
tēmai „Drošība un kosmoss” samazinātā budžeta dēļ. 

Attiecībā uz programmas struktūru kopējā nostājā saglabāti Komisijas ierosinātie 
daudzveidīgie programmas komponenti, tostarp uz tematiska pieeja un programmas 
elastīgums, ņemot vērā tās septiņu gadu darbības laiku. Komisija piekrīt, ka saskaņotai 
politikas izstrādei jāparedz atsevišķa daļa programmā „Iespējas”. Tomēr Padome, tāpat kā 
Parlaments, ir sadalījusi tēmu „Drošība un kosmoss” divās tēmās, tādējādi paredzot desmit 
tēmas. Komisija uzskata, ka, nenošķirot abas jomas, varētu panākt ievērojamu elastīgumu un 
sinerģiju.  

Attiecībā uz pētījumu saturu liela daļa no Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem, kurus 
Komisija iekļāva grozītajā priekšlikumā, ir iestrādāta arī kopējā nostājā. Komisija grozītajā 
priekšlikumā skaidri norādīja, ka budžeta samazinājuma dēļ Komisija nav iekļāvusi 
grozījumus, kuri paplašinātu tēmu jomu, kā dēļ būtu vajadzīgi lielāki resursi. Komisija 
uzskata, ka tas kopējā nostājā principā ir ņemts vērā. Tomēr „Izpētes piešķīrumu shēmas” 

                                                 
2 COM(2005) 119, galīgā redakcija/2, 24.5.2006. 
3 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. 
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izveidošana MVU vajadzībām programmā „Iespējas” nav savienojama ar šo principu. 
Komisija uzskata, ka budžeta līdzekļi jāizmanto tikai projektu finansēšanai. 

Komisija atbalsta to, ka tekstā vairāk jāpievēršas MVU, tēmās ierosinot konkrētus pasākumus, 
tostarp kvantitatīvu un kvalitatīvu analīzi, kas no Komisijas viedokļa ir efektīvāka pieeja nekā 
mākslīgi izvirzīti mērķi, kurus Komisija neiekļāva grozītajā priekšlikumā.  

Parlaments par svarīgākajiem jautājumiem uzskatīja kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas, kā arī 
programmas „Idejas” un „Cilvēki”.  

• Attiecībā uz kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām kopējā nostājā mainīti kritēriji 
kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu noteikšanai. 

• Attiecībā uz programmu „Idejas” iekļauti svarīgi precizējumi par Zinātniskās 
padomes pilnvaru termiņu, atjaunošanu un nozīmi, tās vadību un personālu; 
paredzēta arī Eiropas Pētniecības padomes struktūru un mehānismu neatkarīga 
pārskatīšana 2010. gadā un pārskata iesniegšana Parlamentam un Padomei. 

• Attiecībā uz programmu „Cilvēki” virkne izmaiņu ietver atsauces uz šīs 
programmas saistību ar citām pamatprogrammas daļām un citām Kopienas 
programmām, papildinājumus, kuros nepārprotami uzsvērts šīs programmas daļas 
starptautiskais mērogs, norādes uz atbilstīgu darba apstākļu izveidi pētniekiem un 
līdzfinansējuma metodi.  

Visbeidzot, ir sīkāk aprakstīti kritēriji jaunu pētniecības infrastruktūru atbalstam, un ir atzīta 
reģionālu aspektu nozīme infrastruktūru izveidē. 

Attiecībā uz pētniecību, kas saistīta ar cilmes šūnām, Komisija atbilstīgi Parlamenta 
grozījumam iekļāva grozītajā priekšlikumā pantu par to, kādām pētniecības jomām nepiešķir 
finansējumu saskaņā ar šo pamatprogrammu. Arī Padome kopējā nostājā iekļāva minēto 
pantu, un Komisija sniedza paziņojumu, kurā atkārtoti apstiprināja kārtību, kas jāievēro (sk. 
pielikumu). 

4. SECINĀJUMI 

Komisija uzskata, ka kopējā nostājā, kas ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemta 2006. gada 
25. septembrī, panākta Eiropas Parlamenta un Komisijas nostājas konverģence. Tajā ņemta 
vērā lielākā daļa grozījumu, kurus Eiropas Parlaments izdarījis pirmajā lasījumā un Komisija 
iekļāvusi grozītajā priekšlikumā. Tāpēc Komisija atbalsta kopējo nostāju. 
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PIELIKUMS 

Eiropas Komisija ierosina attiecībā uz Septīto pamatprogrammu arī turpmāk ievērot tās pašas 
ētikas normas, kuras bija pamatā lēmumiem par ES finansējumu cilvēka embriju cilmes šūnu 
pētniecībai Sestajā pamatprogrammā. 

Eiropas Komisija ierosina arī turpmāk ievērot šīs ētikas normas, jo tā, pamatojoties uz 
pieredzi, ir izstrādājusi atbildīgu pieeju zinātnes jomai, kura ir ļoti daudzsološa un ir 
pierādījusi spēju sekmīgi darboties pētniecības programmā, kurā piedalās pētnieki no 
daudzām valstīm ar atšķirīgu tiesisko regulējumu.  

(1) Lēmumā par Septīto pamatprogrammu skaidri noteikts, ka Kopienas finansējumu 
nepiešķir trim pētniecības jomām:  

• pētniecības pasākumiem, kuru mērķis ir cilvēka klonēšana reproduktīviem 
nolūkiem; 

• pētniecības pasākumiem, kuru mērķis ir pārveidot cilvēku ģenētisko mantojumu 
un kuru rezultātā šādas izmaiņas varētu kļūt pārmantojamas;  

• pētniecības pasākumiem ar mērķi radīt cilvēka embrijus, kuri paredzēti tikai 
zinātniskai pētniecībai vai cilmes šūnu iegūšanai, tostarp izmantojot somatisko 
šūnu kodola pārstādīšanu.  

(2) Netiks finansēti pasākumi, kas ir aizliegti visās dalībvalstīs. Netiks finansēti pasākumi 
konkrētā dalībvalstī, ja šādi pasākumi tajā ir aizliegti. 

(3) Lēmumā par Septīto pamatprogrammu un noteikumos par ētikas normām, ar ko 
reglamentē Kopienas finansējumu cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecībai, nekādā 
veidā nav ietverts vērtējums par tiesisko regulējumu vai ētikas normām, ar ko šādu 
pētniecību reglamentē dalībvalstīs.  

(4) Uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus Eiropas Komisija skaidri nepieprasa izmantot 
cilvēka embriju cilmes šūnas. Tas, vai pētījumos vispār tiek izmantotas pieaugušu 
cilvēku vai cilvēka embriju cilmes šūnas, ir atkarīgs no zinātnieku lēmuma, ko pieņem 
atkarībā no izvirzītajiem mērķiem. Praktiski lielākā daļa no Kopienas finansējuma 
cilmes šūnu pētniecībai ir atvēlēta pētījumiem, kuros izmanto pieaugušu cilvēku 
cilmes šūnas. Nav iemesla to ievērojami mainīt Septītajā pamatprogrammā.  

(5) Katram projektam, kurā paredzēts izmantot cilvēka embriju cilmes šūnas, sekmīgi 
jāiztur zinātniska izvērtēšana, kuras laikā neatkarīgi zinātniski eksperti vērtē to, cik 
šādu cilmes šūnu izmantošana ir nepieciešama zinātnisko mērķu sasniegšanai.  

(6) Pēc tam Eiropas Komisija organizēs stingru ētikas pārbaudi priekšlikumiem, kuri 
sekmīgi izturējuši zinātnisko izvērtēšanu. Šajā ētikas pārbaudē ņems vērā principus, 
kas atspoguļoti ES Pamattiesību hartā un attiecīgās starptautiskās konvencijās, 
piemēram, Eiropas Padomes Konvencijā par cilvēktiesībām un biomedicīnu, kas 
parakstīta 1997. gada 4. aprīlī Ovjedo, un tās Papildu protokolos, UNESCO 
pieņemtajā Vispārējā deklarācijā par cilvēka genomu un cilvēktiesībām. Ētikas 
pārbaudes mērķis ir arī pārliecināties, ka priekšlikumos ievēroti to valstu noteikumi, 
kurās veiks pētījumus.  
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(7) Atsevišķos gadījumos ētikas pārbaudi var veikt projekta īstenošanas laikā.  

(8) Katrs projekts, kurā paredzēta cilvēka embriju cilmes šūnu izmantošana, jāiesniedz 
apstiprināšanai attiecīgajā valsts vai vietējā ētikas komitejā, pirms sākta šā projekta 
īstenošana. Jāievēro visi valsts noteikumi un procedūras, tostarp saistībā ar tādiem 
jautājumiem kā vecāku piekrišana, finansiālas stimulēšanas nepieļaušana u.c. 
Pārbaudīs arī to, vai projektā iekļautas atsauces uz licencēšanas un kontroles 
pasākumiem, kas jāveic tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā veiks 
pētniecību.  

(9) Katru priekšlikumu, kurš ir sekmīgi izturējis zinātnisko izvērtēšanu, ētikas pārbaudi 
valsts vai vietējā līmenī un ētikas pārbaudi Eiropas līmenī, atsevišķi iesniegs 
apstiprināšanai dalībvalstīm regulatīvās komitejas sanāksmē. Netiks finansēts neviens 
priekšlikums, kurā iekļauta cilvēka embriju cilmes šūnu izmantošana, ja tas neiegūs 
dalībvalstu apstiprinājumu.  

(10) Eiropas Komisija turpinās darbu, lai visiem pētniekiem būtu plaši pieejami rezultāti, 
kas iegūti Kopienas finansētos cilmes šūnu pētījumos, tādējādi nodrošinot maksimālu 
labumu pacientiem visās valstīs.  

(11) Eiropas Komisija atbalstīs darbības un iniciatīvas, kas palīdz koordinēt un racionalizēt 
cilvēka embriju cilmes šūnu pētniecību saskaņā ar ētisku pieeju. Komisija jo īpaši 
atbalstīs cilvēka embriju cilmes šūnu līniju Eiropas reģistra izveidi. Atbalsts šādam 
reģistram nodrošinās iespēju pārraudzīt jau iegūtās cilvēka embriju cilmes šūnas 
Eiropā, palīdzēs zinātniekiem tās maksimāli izmantot un, iespējams, palīdzēs novērst 
jaunu cilmes šūnu līniju nevajadzīgu iegūšanu. 

(12) Eiropas Komisija turpinās pašreizējo praksi un neiesniegs regulatīvajai komitejai 
priekšlikumus projektiem, kas ietvers pētniecības pasākumus, kuros iznīcina cilvēka 
embrijus, tostarp cilmes šūnu iegūšanai. Izslēdzot šā pētniecības posma finansēšanu, 
Kopienas finansējums netiks liegts turpmākiem posmiem, kuros paredzēta cilvēka 
embriju cilmes šūnu izmantošana. 
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