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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma  sagatavotājs vēlas izdarīt šādas piezīmes:

- Septītā pamatprogramma lielā mērā turpina Sestās pamatprogrammas pasākumus, kura 
šobrīd tiek īstenota. Tomēr priekšlikumā ir iekļauta jauns elements — Eiropas Pētniecības 
padomes izveide, kas ievērojami veicinās Eiropas pētniecības telpas attīstību.

- Atzinīgi ir jāvērtē Komisijas lēmums par Eiropas Pētniecības padomi vadības uzticēšanu 
izpildu struktūrvienībai un zinātniskai padomei, ko veido augsta līmeņa zinātnieki. Šīm 
vadības struktūrvienībām jānodrošina vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm un, 
formulējot prasības, ka arī, pārbaudot iesniegumus un nosakot prioritātes, jāizmanto 
vienkāršas procedūras.

- Eiropas Pētniecības padome jāveido, pamatojoties uz EK līguma 171. pantu, kura teksts ir 
šāds: „Kopiena var izveidot kopuzņēmumus vai kādas citas struktūras, kas vajadzīgas, lai 
efektīvi īstenotu Kopienas pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrācijas 
programmas.”

- Eiropas Pētniecības padomei jāveicina pētniecības pasākumi zināšanu attīstības galvenajās 
jomās un šo zināšanu piemērošana, kā arī jāizplata, jānodod  tālāk un jāizvērtē šo 
pasākumu rezultāti, lai virzītu Eiropas zinātnisko, tehnoloģisko, ekonomikas un sociālo 
attīstību.

- Ir svarīgi, lai Eiropas Pētniecības padomei tiktu piešķirti pietiekami finanšu līdzekļi, savu 
darbību tā īstenotu autonomi un neatkarīgi un strādātu, izmantojot vienkāršas un pārredzas 
procedūras.

- Eiropas Pētniecības padomei regulāri jāpublicē informācija par tās darba rezultātiem, lai 
tie būtu visiem pieejami.

- Eiropas Pētniecības padome jābūt nevainojamai, kuras vadība uzticēta neatkarīgiem, 
augsta līmeņa pētniekiem.

- Fundamentāliem pētījumiem, kas veido pamatu turpmākiem un bieži praktiskai 
izmantošanai paredzētiem pētījumiem, jāpiešķir galvenā nozīme pētnieku izglītošanā.

- Programmā jāparedz Eiropas līmeņa sistēma to pētnieku, inženieru un akadēmiķu 
atbalstam, kas ir iesaistīti jaunu atziņu, ražojumu, ražošanas procesu un metožu izstrādē, 
lai radītu priekšnoteikumus progresam tehnoloģiju jomā.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
4. apsvērums

(4) Priekšlikumi „progresīvai pētniecībai” 
jānovērtē, izmantojot speciālistu veiktu 
salīdzinošu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vienīgi izcilības kritēriju, tajos jāuzsver 
starpnozaru, augstas pakāpes riska 
novatoriski projekti, jaunas grupas un mazāk 
pieredzējuši pētnieki, kā arī grupas, kas sevi 
jau pierādījušas.

(4) Priekšlikumi „progresīvai pētniecībai” 
jānovērtē, izmantojot speciālistu veiktu 
salīdzinošu pārskatīšanu un ņemot vērā 
vienīgi izcilības kritēriju, tajos jāuzsver 
starpnozaru, augstas pakāpes riska un 
izzinoši novatoriski projekti, jaunas grupas 
un mazāk pieredzējuši pētnieki, kā arī 
grupas, kas sevi jau pierādījušas. Turklāt 
īpašu  ievērību ir pelnījuši tādi projekti, 
kuru darbības koncentrējas uz tīklu 
izveidošanu un sadarbību Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 2
10. apsvērums

(10) 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 aizsardzība, 
nodarbinātība, enerģētika, transports un 
vide.

(10) 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, kultūra un plašsaziņas līdzekļi,
konkurētspēja un jauninājumi, rūpniecība, 
veselība, patērētāju aizsardzība, 
nodarbinātība, enerģētika, transports un 
vide.

Grozījums Nr. 3
13. apsvērums

(13 Veicot pētījumus atbilstīgi šai 
programmai, ir jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 

(13) Veicot pētījumus atbilstīgi šai 
programmai, ir jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 

  
1 Vēl nav publicēts OV.



AD\607168LV.doc 5/8 PE 367.925v02-00

LV

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.
Turklāt, ņemot vērā dažādos ētiskos 
priekšstatus un kultūras dažādību, īpaša 
uzmanība jāpievērš pētījumu ar pilsonisko 
sabiedrību  saistītajiem un humanitārajiem 
aspektiem.   

Pamatojums

Vairāk kā jebkad pētījumi saskaras ar spriedzi, reizēm auglīgu, reizēm neauglīgu, balansējot 
starp tās  iespaidīgajiem panākumiem  un sabiedrības un tās ekonomikas, politikas un 
kultūras struktūru izvirzītajām prasībām ekonomisko, politisko un kultūras uzbūvi. Ir svarīgi 
risināt ētiskos jautājumus un pievērsties daudzveidīgajiem viedokļiem no kultūras aspekta, 
kas izvirzās saistībā ar pētniecību. 

Grozījums Nr. 4
14.a apsvērums (jauns)

(14.a) Lai vienkāršotu konkursa 
procedūras un samazinātu ar tiem saistītās 
izmaksas, Komisijai jārada priekšnoteikumi 
datu bankas izveidošanai, kas paredzēta 
konkursa dalībnieku reģistrēšanai.

Pamatojums

Eiropas Savienības pētniecības iestādēm un personām, kas ir ieinteresētas piedalīties 
konkursos, jāatvieglo piekļuve programmai.

Grozījums Nr. 5
4. panta 3. punkts

3. Eiropas Pētniecības padomē ietilpst 
neatkarīga zinātniskā padome, kuras 
atbalstam radīta īpaša īstenošanas struktūra 
kā aprakstīts I pielikumā. Tā darbojas 
saskaņā ar zinātniskas izcilības, autonomijas, 
efektivitātes un pārskatāmības principiem.

3. Eiropas Pētniecības padomē ietilpst 
neatkarīga zinātniskā padome, kuras 
atbalstam radīta īpaša īstenošanas struktūra 
kā aprakstīts I pielikumā. Tā darbojas 
saskaņā ar zinātniskas izcilības, autonomijas, 
efektivitātes un pārskatāmības principiem. 
Abas struktūrvienības nodrošina 
vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm.
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Grozījums Nr. 6
4. panta 4.a punkts (jauns)

4a. Komisija nodrošina pētījumu rezultātu 
izvērtēšanu un ziņo par tās ieguldījumu 
dinamiskas zināšanu sabiedrības izveidē
Eiropā.

Pamatojums

Komisijai jāparāda, ka patiešām ir sasniegts programmas mērķis par dinamiskas zināšanu 
sabiedrības izveidošanu Eiropā.

Grozījums Nr. 7
8. panta 6. punkts

6. Komisija regulāri informē komiteju par 
šīs īpašās programmas īstenošanu.

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

Pamatojums

Sadarbojoties ar Padomi, Komisija iesniedz noteikumus attiecībā uz komitoloģijas procedūru. 
Arī otra budžeta lēmējiestāde šajā gadījumā jāinformē par programmas īstenošanu.

Grozījums Nr. 8
8. panta 6.a punkts (jauns)

6a. Komisija savlaicīgi iesniedz 
kompetentajām iestādēm šo tiesību aktu, kā 
arī ziņojumu par īpašās programmas 
īstenošanu jaunai izskatīšanai tā, lai 
procedūru, kuras rezultātā groza šo tiesību 
aktu, varētu pabeigt līdz 2010. gada 
beigām.

Pamatojums

Pārbaudot tiesību aktu tā paredzētās darbības laikā (termiņa vidusposma pārskats), saistībā 
ar novērtējumu un vajadzības gadījumā, veicot uzlabojumus, tiek radīta iespēja reaģēt uz 
šķēršļiem īstenošanas procesā, kā arī cita veida attīstību. Turklāt pārbaudes veikšanas laiks ir 
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izvelēts, pamatojoties uz praksē nepieciešamo programmas uzsākšanas posmu — vienu gadu 
pēc tam, kad pagājusi puse no programmas īstenošanai paredzētā termiņa. Tādējādi ir 
iespējams panākt ticamus novērtēšanas rezultātus.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu „Idejas”, ar 
ko īsteno Eiropas Kopienas 7. pamatprogrammu pētniecības, 
tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 
2007. līdz 2013. gadam)
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