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ĪSS PAMATOJUMS

Īpašā programma ir paredzēta Eiropas pētniecības izcilības veicināšanai un atbalstīšanai, 
izmantojot ciešāku sadarbību starp pētniecības centriem, universitātēm, valsts institūcijām un 
rūpniecību, tostarp MVU. Sadarbība un informācijas un zināšanu apmaiņa ir būtiska, lai 
nodrošinātu pētniecībai jaunradi, brīvību un izaugsmi, kas nepieciešama atklājumu 
izdarīšanai. Ir svarīgi, lai tie projekti, kas paredz sadarbību starp rūpniecību un universitātēm 
vai pētniecības centriem, nebūtu pārāk uzsvērti orientēti uz peļņas iegūšanu. Universitātēm ir 
jāgarantē autonomija pētniecības prioritāšu noteikšanā; šāda autonomija nedrīkst būt pakļauta 
rūpniecības prasībām.

Fundamentālie pētījumi, pret kuriem firmas bieži izturas nevērīgi – bet bez kuriem nevar būt 
lietišķie pētījumi – ir jāveicina, daļēji izmantojot partnerības ar rūpniecību un MVU, un tiem 
jābūt visiem pieejamiem un izmantojamiem.

Atzīstot to, ka patenti var veidot pamatu ieguldījumiem pētniecībā un ka intelektuālā īpašuma 
tiesības var palīdzēt pētniecības finansēšanā, ir absolūti būtiski izvairīties no monopoliem 
zināmās nozarēs, ierobežot pārmērīgi vispārīgus patentus un saīsināt laika posmu, kurā 
atklājumu aizsargā patents. Eiropai arī jāuzņemas starptautiskas saistības, nosakot to, kas ir 
patentējams (dzīvie organismi, DNS un cilvēka genoms). Saistībā ar farmakoloģiju cenas un 
patenti nedrīkst stāties ceļā godīgākai piekļuvei ārstēšanai, un nopietnu epidēmiju gadījumā ir 
jābūt iespējai tos atcelt, kā jau ir nolemts attiecībā uz tādām slimībām kā AIDS, pamatojoties 
uz PTO nolīgumiem.

Pētījumiem, ko finansē Septītās pamatprogrammas ietvaros, un pētījumiem, ko veic 
universitātēs vai ar valsts finansējumu, ir jābūt pieejamiem un to rezultāti jāizplata, ietverot
zināšanu un informācijas kopēju izmantošanu. Eiropas pētniecībai ir jābūt virzītai uz zināšanu 
paplašināšanu un kopēju priekšrocību iegūšanu.

Starptautiskas sadarbības projektiem, kas paredzēti Septītajā pamatprogrammā, pievienotajai 
vērtībai, kas rodas no pieredzes un zināšanu apmaiņas, un kopēju pētniecības projektu 
uzsākšanai un realizācijai ir jābūt galvenajiem kritērijiem, apstiprinot zinātnisko sadarbību.

Jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas var būt ārkārtēji svarīgs instruments, kas 
veicina tiesības sazināties, piedalīties, piekļūt informācijai un to saņemt. IKT projektiem 
Septītās pamatprogrammas ietvaros ir jāpalīdz samazināt digitālo plaisu, kas saistīta ar 
dažādām piekļuves iespējām – atšķirībām starp valstīm un to iekšienē, starp Ziemeļiem un 
Dienvidiem – un ar tehnoloģijām un zināšanām, kas ļauj tās izmantot.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. apsvērums

(4) Šai pamatprogrammai jāpapildina 
dalībvalstīs veiktie pasākumi, kā arī citas 
Kopienas darbības, kas ir nepieciešamas 
vispārējiem stratēģiskiem centieniem 
Lisabonā izvirzīto mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši ar papildu darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība, izglītība, 
mācības, konkurētspēja un jauninājumi, 
rūpniecība, veselība, patērētāju tiesību 
aizsardzība, nodarbinātība, enerģētika, 
transports un vide.

(4) Šai pamatprogrammai jāpapildina 
dalībvalstīs veiktie pasākumi, kā arī citas 
Kopienas darbības, kas ir nepieciešamas 
vispārējiem stratēģiskiem centieniem 
Lisabonā izvirzīto mērķu īstenošanai, jo 
īpaši ar papildu darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība, izglītība, 
mācības, kultūra, konkurētspēja un 
jauninājumi, rūpniecība, veselība, patērētāju 
aizsardzība, nodarbinātība, enerģētika, 
transports un vide.

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Kā paredzēts Līguma 170. pantā, 
Kopiena ir noslēgusi vairākus starptautiskus 
nolīgumus pētniecības jomā, tādēļ jācenšas 
stiprināt starptautisko sadarbību zinātniskajā 
izpētē, lai turpinātu Kopienas integrāciju 
pasaules zinātnieku aprindās. Tādēļ jāsagādā 
iespēja šajā īpašajā programmā piedalīties 
valstīm, kas šajā nolūkā ir noslēgušas 
nolīgumus, savukārt projektu līmenī 
jāparedz iespēja tajā uz savstarpēja 
izdevīguma pamata piedalīties arī personām 
no trešām valstīm un starptautiskām 
zinātniskās sadarbības organizācijām.

(8) Kā paredzēts Līguma 170. pantā, 
Kopiena ir noslēgusi vairākus starptautiskus 
nolīgumus pētniecības jomā, tādēļ jācenšas 
stiprināt starptautisko sadarbību zinātniskajā 
izpētē, lai turpinātu Kopienas integrāciju 
pasaules zinātnieku aprindās. Tādēļ jāsagādā 
iespēja šajā īpašajā programmā piedalīties 
valstīm, kas šajā nolūkā ir noslēgušas 
nolīgumus, turklāt arī jāpastiprina 
sadarbība ar valstīm, kuras nav noslēgušas 
šādus nolīgumus, un projektu līmenī 
jāparedz iespēja tajā uz kopēja labuma un
savstarpēja izdevīguma pamata piedalīties 
arī personām no trešām valstīm un 
starptautiskām zinātniskās sadarbības 
organizācijām.

Grozījums Nr. 3
9. apsvērums

(9) Šīs programmas īstenošanas laikā (9) Šīs programmas īstenošanas laikā 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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veiktajos pētījumos jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 

veiktajos pētījumos jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un 
jāapliecina pētniecības pilsoniskās un 
cilvēciskās vērtības, respektējot  ētisko un 
kulturālo daudzveidību.

Pamatojums

Vairāk nekā jebkad agrāk pētniecība rada spriedzi – dažkārt auglīgu un dažkārt neproduktīvu 
– starp zinātnes iespaidīgajiem sasniegumiem un sabiedrību ar tai raksturīgo ekonomisko, 
politisko un kultūras struktūru. Mums vajadzētu apsvērt problēmas, kuras pētniecībai izvirza 
ētika un uzskatu daudzveidība kultūras jomā. 

Grozījums Nr. 4
10. apsvērums

(10) Šai pamatprogrammai jāpalīdz 
sekmēt ilgtspējīgu attīstību. 

(10) Šai pamatprogrammai jāpalīdz 
sekmēt ilgtspējīgu attīstību. 
Šis grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.

Grozījums Nr. 5
11.a apsvērums (jauns)

11.a Lai procedūru vienkāršotu un lai 
samazinātu ar uzaicinājumu uz konkursu 
saistītās izmaksas, Komisijai būtu jāizveido 
datu bāze, kas paredzēta konkursu 
dalībnieku informēšanai.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atvieglot piekļuvi programmai Eiropas pētniecības institūtiem, kā arī 
personām, kas ir ieinteresētas piedalīties uzaicinājumā uz konkursu.

Grozījums Nr. 6
7. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Komisija nodrošina pētījumu rezultātu 
izmantošanu un sniedz pārskatu par to 
ieguldījumu dinamiskā zināšanu sabiedrībā 
Eiropā; 

Pamatojums

Komisijas uzdevums ir apliecināt, ka ir sasniegts programmas mērķis, proti, dinamiskas 
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zināšanu sabiedrības izveide Eiropā.

Grozījums Nr. 7
8. panta 5. punkts

5. Komisija regulāri informē komiteju 
par īpašās programmas vispārējo norisi, tā 
sniedz informāciju par visām pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbībām, ko finansē 
saskaņā ar šo programmu.

5. Komisija regulāri informē komiteju 
un Eiropas Parlamenta atbildīgo komiteju 
par īpašās programmas vispārējo norisi, tā 
sniedz informāciju par visām pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbībām, ko finansē 
saskaņā ar šo programmu.

Pamatojums

Šādā veidā Komisija dara zināmus noteikumus saistībā ar komitoloģijas procedūru attiecībā 
uz sadarbību ar Padomi. Par programmas izpildi ir jāinformē arī otra budžeta lēmējiestāde.

Grozījums Nr. 8
8. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Komisija iesniedz kompetentajām 
iestādēm šo lēmumu, kā arī ziņojumu par 
īpašās programmas īstenošanu, lai to no 
jauna pārskatītu; dokumentus iesniedz 
pienācīgā termiņā, lai šī tiesību akta 
grozīšanu varētu pabeigt līdz 2010. gada 
beigām.

Pamatojums

Lēmuma izskatīšana paredzētajā termiņā (vidusposma ziņojums) ļauj izvērtēt paveikto un 
vajadzības gadījumā veikt korekcijas, lai novērstu problēmas, kas radušās programmas 
īstenošanas gaitā, kā arī citas problēmas. Tā kā sākumposmā parasti ne viss rit gludi, 
lēmumu izskata vienu gadu pēc programmas vidusposma, un tas ļauj precīzāk veikt 
izvērtējumu.

Grozījums Nr. 9
I pielikuma ievaddaļas 2. rindkopa

Galvenais mērķis ir dot ieguldījumu 
ilgtspējīgā attīstībā, veicinot pētniecību 
augstākajā izcilības līmenī.

Pētniecības primārajam nolūkam ir jābūt 
zināšanu papildināšanai. Galvenais mērķis 
ir dot ieguldījumu zināšanu papildināšanā 
un ilgtspējīgā attīstībā, veicinot pētniecību 
augstākajā izcilības līmenī.  Pētniecība ir 
būtisks instruments sociālās iekļaušanas, 
aktīvas pilsoniskās nostājas un līdzdalības, 
ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas, 
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veselības un dzīves kvalitātes veicināšanai.

Pamatojums

Pētniecība un zinātne arvien biežāk ir saistīta ar konkurētspēju, ekonomiku un investīciju, kā 
arī ieguvumiem rūpniecībai.  Zinātniskā pētniecība pirmām kārtām ir jāvirza uz zināšanu 
papildināšanu.

Grozījums Nr. 10
I pielikuma ievaddaļas 2.a rindkopa (jauna)

Valsts un privātās partnerības gadījumā 
Komisija uzņemas pienākumu izplatīt 
fundamentālo un lietišķo pētījumu 
rezultātus, ja tie kalpo sabiedrības 
interesēm un var dot vispārēju labumu.

Pamatojums

Lai izpildītu Lisabonas programmas saistības, Eiropas pētniecības prioritātei ir jābūt 
zināšanu izplatīšanai un demokratizēšanai. Projektos, ko finansē saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu un kas ietver sadarbību starp rūpniecību un publiski finansēti pētniecību, ir 
jānodrošina gan pētījumi, kuri nedod tiešu ieguldījumu rūpniecībā, gan tas, ka pētījumu 
rezultāti būs vispārējai publikai pieejami un izmantojami, it īpaši, ja šie rezultāti veicina 
sabiedrības uzlabošanu un izaugsmi.

Grozījums Nr. 11
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” sadaļas 

„Pētījumu rezultātu izplatīšana, zināšanu nodošana un plašākas sabiedrības iesaistīšana” 
1. daļas 4.a ievilkums (jauns)

- specifiskas mācību iniciatīvas, kuras 
īsteno sadarbībā ar ieinteresēto pušu 
organizācijām (valsts administrācija, 
lietotāji, rūpniecība, pilsoniskā sabiedrība) 
un kuru mērķis ir apkopot un publicēt 
pozitīvo pieredzi, kā arī „neveiksmes”, jo 
tās, protams, ir projektu īstenošanas daļa, 
no kuras ir būtiski mācīties;

Grozījums Nr. 12
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” sadaļas 

„Starptautiskā sadarbība” ievaddaļa

Starptautiskās sadarbības pasākumi atbalstīs Starptautiskās sadarbības pasākumi atbalstīs 
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starptautisko zinātnes un tehnoloģiju 
politiku, kurai ir divi savstarpēji saistīti 
mērķi:

starptautisko zinātnes un tehnoloģiju 
politiku, kurai ir trīs savstarpēji saistīti 
mērķi:

Grozījums Nr. 13
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” sadaļas 

„Starptautiskā sadarbība” ievaddaļas 1. ievilkums

- atbalstīt un veicināt Eiropas 
konkurētspēju, veidojot stratēģiskas 
pētniecības partnerības ar trešām valstīm, 
ieskaitot augsti industrializētas valstis un 
valstis ar strauji augošu ekonomiku, 
uzaicinot labākos trešo valstu zinātniekus 
strādāt Eiropā un iesaistot sadarbībā ar to; 

- atbalstīt un veicināt pasaules nozīmes 
pētniecības projektus, veidojot stratēģiskas 
pētniecības partnerības zinātnē un 
tehnoloģijā ar trešām valstīm, ieskaitot 
augsti industrializētas valstis un valstis ar 
strauji augošu ekonomiku, atbalstot trešo 
valstu zinātnieku mobilitāti, nodrošinot 
vislabākos apstākļus, kas dod viņiem 
iespējas strādāt Eiropā un iesaistīties 
sadarbībā ar to un vēlāk atvieglojot viņu 
atgriešanos savā valstī;

Pamatojums

Ir jāveicina Eiropas pētniecības sistēmas atvērtība ārzemju pētniekiem, radot vislabākos
apstākļus, lai pēc atgriešanās savās izcelsmes valstīs viņi varētu turpināt sadarbību ar Eiropu 
un sekmīgi izmantot kopējo pētījumu rezultātus. Turklāt starptautiskās sadarbības projektos 
gan starp valstīm, gan starp jauktām pētnieku komandām ir jāievēro līdzsvars starp vienu un 
otru partneru prioritātēm.

Grozījums Nr. 14
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” sadaļas 

„Starptautiskā sadarbība” ievaddaļas 1.a ievilkums (jauns)

- nodrošināt to, ka pasaules nozīmes 
pētījumu rezultāti un ieguvumi ir plaši 
pieejami un izmantojami;

Grozījums Nr. 15
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” sadaļas 

„Starptautiskā sadarbība” ievaddaļas 2. ievilkums

- risināt specifiskas trešām valstīm aktuālas 
vai globāla rakstura problēmas, pamatojoties
uz abpusēju interesi un abpusēju 
izdevīgumu.

- risināt specifiskas trešām valstīm aktuālas 
vai globāla rakstura problēmas, nostiprinot 
pasaules mēroga sadarbības un zināšanu 
un informācijas apmaiņas koncepciju.
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Grozījums Nr. 16
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” sadaļas 

„Starptautiskā sadarbība” 2. daļa

ES starptautiskās zinātniskās sadarbības 
politika uzsvērs un attīstīs sadarbību, lai 
radītu un izmantotu zināšanas, kā arī dalītos 
tajās ar vienlīdzīgu pētniecības partnerību 
palīdzību, ņemot vērā valsts, reģionālo un 
sociāli ekonomisko kontekstu un 
partnervalstu zināšanu bāzi. Stratēģiskajai 
pieejai jāveicina ES konkurētspēja un 
globāla ilgtspējīga attīstība, sekmējot 
partnerību starp ES un trešām valstīm 
divpusējā, reģionālā un globālā līmenī, 
pamatojoties uz abpusēju interesi un 
abpusēju izdevīgumu. Šajā nolūkā arī 
jāveicina ES kā globāla sadarbības partnera 
nozīme, iesaistoties daudzpusējās 
starptautiskās pētniecības programmās. 
Atbalstītie starptautiskās sadarbības 
pasākumi būs saistīti ar galvenajiem politiku 
jautājumiem, lai sekmētu ES starptautisko 
saistību izpildi un vecinātu Eiropas vērtību
izplatīšanu, konkurētspēju, sociāli 
ekonomiskos sasniegumus, vides aizsardzību 
un labklājību saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības ideju.

ES starptautiskās zinātniskās sadarbības 
politika uzsvērs un attīstīs sadarbību, lai 
radītu un izmantotu zināšanas, kā arī dalītos 
tajās ar vienlīdzīgu pētniecības partnerību 
palīdzību, ņemot vērā starptautisko, valsts, 
reģionālo un sociāli ekonomisko kontekstu, 
kā arī partnervalstu zināšanu bāzi un 
Eiropas prioritātes.  Stratēģiskajai pieejai 
jāveicina ES konkurētspēja un globāla 
ilgtspējīga attīstība, sekmējot partnerību 
starp ES un trešām valstīm divpusējā, 
reģionālā un globālā līmenī, pamatojoties uz 
valsts un kopējo interesi (svītrots). Šajā 
nolūkā arī jāveicina ES kā globāla 
sadarbības partnera nozīme, iesaistoties 
daudzpusējās starptautiskās pētniecības 
programmās.  Atbalstītie starptautiskās 
sadarbības pasākumi būs saistīti ar 
galvenajiem politiku jautājumiem, lai 
sekmētu ES starptautisko saistību izpildi un 
veicinātu rezultātu izplatīšanu nolūkā 
paaugstināt konkurētspēju, sociāli 
ekonomiskos sasniegumus, vides aizsardzību 
un labklājību saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības ideju.

Grozījums Nr. 17
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” daļas 

„Tēmas” 1. punkta„Veselība” iedaļas „Metode” 4.a daļa (jauna)

Profilakse un informācija attiecībā uz 
visiem sabiedrības veselības aspektiem 
nedrīkst palikt tikai veselības aizsardzības 
ministriju, pētniecības centru vai slimnīcu 
kompetencē; ir jārada sinerģija ar izglītības 
nozari mērķtiecīgiem veselības mācības un 
slimību profilakses pasākumiem (kursiem, 
audiovizuāliem materiāliem, brošūrām).
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Grozījums Nr. 18
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” daļas 

„Tēmas” 3. punkta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģija” iedaļa „Mērķis”

Uzlabot Eiropas rūpniecības konkurētspēju 
un dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu 
sabiedrības un tautsaimniecības prasības. 
Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un 
tehnoloģiju bāzi un nodrošinās tās vadošo 
pozīciju pasaulē IKT jomā, palīdzēs virzīt un 
veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un 
nodrošinās, ka IKT attīstība sniedz tūlītējas 
priekšrocības Eiropas valstu iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem, tautsaimniecības nozarēm un 
valdībām.

Uzlabot Eiropas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares 
konkurētspēju un dot Eiropai iespēju radīt 
atvērtu un iekļaujošu informācijas 
sabiedrību, kas respektē cilvēktiesības, 
vārda brīvību un kultūras un valodu 
daudzveidību, kā nolemts Tunisas 
starptautiskajā IKT konferencē un kas arī 
palīdz novērst lielās nevienlīdzības attiecībā 
uz IKT attīstību starp valstīm un to 
iekšienē.  Darbības stiprinās Eiropas 
zinātnes un tehnoloģiju bāzi un nodrošinās 
tās vadošo pozīciju pasaulē IKT jomā, 
palīdzēs virzīt un veicināt jauninājumus un 
attīstību, izmantojot IKT, un nodrošinās, ka 
IKT attīstība sniedz tūlītējas priekšrocības 
Eiropas valstu iedzīvotājiem, universitātēm, 
pētniecības centriem, uzņēmumiem, 
tautsaimniecības nozarēm un valdībām, kā 
arī tām jaunattīstības valstīm, ar kurām jau 
ir strukturēti sadarbības projekti (ES un 
Vidusjūras valstu informātikas apvienība 
EUMEDConnect Vidusjūras reģiona 
valstīs, apvienība informācijas sabiedrībai 
@LIS Latīņamerikā un ES un Āzijas 
sadarbības programma informācijas 
tehnoloģiju un komunikāciju jomā 
ASI@ICT Āzijā).

Pamatojums

Jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) kļūst arvien noteicošākas mūsdienu 
sabiedrībā. Tās ietekmē vadību, izglītību, informāciju, rūpniecības nozaru attīstību, vidi un 
ikdienas dzīvi miljardiem cilvēku. Eiropas Savienībai ir jāpalīdz radīt informācijas 
sabiedrību, kurā tehnika, infrastruktūra un pakalpojumi darbojas sabiedrības labā. 
Informācijas sabiedrības padarīšana par atvērtu un iekļaujošu sabiedrību nozīmē arī lielo 
atšķirību likvidēšanu starp reģioniem (lauku apvidi), sociālām grupām (iedzīvotāji ar 
zemākiem ienākumiem) un Ziemeļiem un Dienvidiem.

Grozījums Nr. 19
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” daļas 

„Tēmas” 3. punkta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” Ievada 1. daļa

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 
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(IKT) ir svarīga un pierādīta nozīme 
jauninājumu un jaunrades, kā arī 
konkurētspējas veicināšanā visās ražošanas 
un pakalpojumu nozarēs. Tām ir liela 
nozīme galveno sabiedrības problēmu 
risināšanā un sabiedrisko pakalpojumu 
modernizēšanā, uz tām balstās arī progress
visās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Tādēļ 
Eiropai jāapgūst un jāpielāgo IKT turpmāka 
attīstība un jāpanāk, ka ar IKT saistītie 
pakalpojumi un produkti tiek ieviesti un 
izmantoti, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
sagādātu iespējami lielākas priekšrocības.

(IKT) ir svarīga un pierādīta nozīme 
jauninājumu un jaunrades, kā arī 
konkurētspējas veicināšanā visās ražošanas 
un pakalpojumu nozarēs.  IKT var būt 
svarīga nozīme arī zināšanu un pētījumu 
rezultātu izplatīšanā un to pieejamības 
nodrošināšanā. Tām ir liela nozīme 
galveno sabiedrības problēmu risināšanā un 
sabiedrisko pakalpojumu modernizēšanā, tās 
veicina progresu visās zinātnes un 
tehnoloģiju jomās.  Tās palīdz uzlabot un 
dažādot pieeju informācijai, un tām ir 
jāveicina pilsoņu aktīva līdzdalība.  Tādēļ 
Eiropai ir jāveicina IKT turpmāka attīstība 
atvērtības un iekļaušanas virzienā un 
jāpanāk, ka ar IKT saistītie pakalpojumi un 
produkti tiek ieviesti un izmantoti, lai 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem sagādātu 
iespējami lielākas priekšrocības.

Grozījums Nr. 20
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” daļas 
„Tēmas” 3. punkta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” 3. iedaļas „Darbības” 

apakšnodaļas „Tehnoloģiju integrēšana” apakšpunkta „Lietojumprogrammu pētniecība” daļas 
„IKT, kas risina sabiedrībai nozīmīgus jautājumus” 2. ievilkums

– Valdībām: izmantot IKT starpdisciplinārai 
pieejai sabiedrības pārvaldē, apvienojot tās 
ar organizatoriskām pārmaiņām un jaunām 
prasmēm, lai visiem piedāvātu novatoriskus, 
uz iedzīvotājiem orientētus pakalpojumus; 
progresīvi IKT balstīti pētījumi un 
risinājumi, lai uzlabotu demokrātijas un 
līdzdalības procesus, sabiedriskā sektora 
pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti, 
sadarbību ar pārvaldēm un valdībām un to 
savstarpējo sadarbību, kā arī atbalstītu 
likumdošanas un politikas izstrādes procesus 
visās demokrātijas pakāpēs;

– Valdībām: izmantot IKT starpdisciplinārai 
pieejai sabiedrības pārvaldē, apvienojot tās 
ar organizatoriskām pārmaiņām, pārbūves 
procesiem (re-engineering) un jaunām 
prasmēm, lai visiem piedāvātu novatoriskus, 
uz iedzīvotājiem orientētus pakalpojumus;  
progresīvi IKT balstīti pētījumi un 
risinājumi, lai uzlabotu demokrātijas un 
līdzdalības procesus, sabiedriskā sektora 
pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti, 
sadarbību ar pārvaldēm un valdībām un to
savstarpējo sadarbību, kā arī atbalstītu 
likumdošanas un politikas izstrādes procesus 
visās demokrātijas pakāpēs;

Grozījums Nr. 21
I pielikuma „Zinātnes un tehnoloģiju mērķi, tēmu un darbību vispārīgās nostādnes” daļas 
„Tēmas” 3. punkta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” 3. iedaļas „Darbības” 

apakšnodaļas „Tehnoloģiju integrēšana” apakšpunkta „Lietojumprogrammu pētniecība” daļas 
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„IKT saturam, jaunradei un personīgai attīstībai”, 2.a ievilkums (jauns)

– Kultūras mantojuma aizsardzība, 
saglabāšana un paplašināšana, ietverot 
cilvēka dzīvotni:  tehnoloģijas ilgtspējīgai 
un videi nekaitīgai cilvēka dzīves vides 
pārvaldībai, ieskaitot radīto vidi, pilsētvidi, 
ainavas, kā arī tā kultūras mantojuma 
aizsardzībai, saglabāšanai, optimālai 
izmantošanai un integrācijai, kas ietver 
vides ietekmes novērtējumu, modeļus un 
instrumentus riska novērtēšanai, modernas 
nesagraujošas metodes kaitējuma 
noteikšanai, jaunus materiālus un metodes 
restaurācijas, [vides] ietekmes mazināšanas 
un pielāgošanas stratēģijām kustamo un 
nekustamo kultūras vērtību ilgtspējīgai 
pārvaldībai.
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