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ĪSS PASKAIDROJUMS

1. Zinātnei un pētniecībai ir ļoti liela nozīme sabiedrības izpratnei par to, ka Eiropa ir 
apņēmusies savu nākotni būvēt, pamatojoties uz Lisabonas stratēģiju.

2. Zinātniskā pētniecība ir galvenokārt jāsaprot kā zināšanu palielināšana. Pētniecībai un 
zināšanām, kam pamatā ir izglītības un apmācības sistēma, kuru iedvesmojusi Eiropas 
humānisma kultūra, arī turpmāk jābūt saistītām ar pilsoņu līdzdalību un sabiedrības 
kopēju izaugsmi.

3. Ir jāaizsargā zinātnes, zināšanu un pētniecības kultūra, jo īpaši Kopienas līmenī.
Jāizplata šis kultūras aicinājums: zinātne un arī kultūra nav tikai konkurētspējas 
faktors. Tam jābūt Eiropas pētniecības politikas mērķim.

4. Pētniecības stāvoklis Eiropā rada bažas, un ja to nelabo, var palēnināt saimniecisko 
izaugsmi.

5. Starpība ar tradicionāli vairāk attīstītajām valstīm (Amerikas Savienotās Valstis un 
Japāna), kā arī ar jaunajām valstīm (Ķīna un Indija) arvien pieaug; ir jāpilnveido 
stratēģija, lai Eiropas zinātniskās pētniecības politiku saskaņotu ar citām valstīm.

6. Zinātniskā pētniecība un tehnoloģiskā attīstība kļūst arvien svarīgāka sabiedrības labai 
darbībai.

7. Zinātniskajai izpētei ir būtiska nozīme valdības politikas īstenošanā, un tā ir viens no 
svarīgākajiem politiskā lēmumu pieņemšanas procesa elementiem. Politiskajai izvēlei 
veselības, ilgtspējīgas attīstības, kodoldrošības, bioloģiskās daudzveidības jomā ir 
katrā ziņā jāpamatojas uz labām zinātniskajām zināšanām.

8. Jābūt lielākai mijiedarbībai starp pamatprogrammu un struktūrfondiem, lai nebūtu 
konfliktu starp finansējumu, kas paredzēts izciliem sasniegumiem, un finansējumu, 
kas piešķirts kohēzijai.

9. Sadaļai „Zinātne sabiedrībā” jābūt nozīmīgai jaunās pamatprogrammas daļai, jo īpaši 
darbībā „Jaunieši un zinātne”.

10. Programma „Iespējas”, kas aptver sešas darbības jomas, var palielināt pētniecības un 
jauninājumu iespējas visā Eiropā, ja tiks saglabāts Komisijas ierosinātais budžets.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina 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, veselības aizsardzība, patērētāju 
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 sasniegšanai, jo 
īpaši ar papildu darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība, izglītība, 
mācības, kultūra, konkurētspēja un 
jauninājumi, rūpniecība, veselības 
aizsardzība, patērētāju aizsardzība, 
nodarbinātība, enerģētika, transports un 
vide.

Grozījums Nr. 2
9. apsvērums

9) Šīs programmas īstenošanas laikā 
veiktajos pētījumos jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

9) Šīs programmas īstenošanas laikā 
veiktajos pētījumos jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 
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. 3

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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10. apsvērums

10) Šai pamatprogrammai būtu jāpalīdz 
sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

10) Šai pamatprogrammai ir jāpalīdz sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 4
11.a apsvērums (jauns)

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

Pamatojums

Tas atvieglo ES pētniecības iestāžu un konkursā dalībā ieinteresēto personu piekļuvi 
programmas finansējumam.

Grozījums Nr. 5
7. panta 3.a punkts (jauns)

3a. 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. 6
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. 
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Pamatojums

Komisija, sadarbojoties ar Padomi, iesniedz šajā sakarā noteikumus par komitoloģijas 
procedūru. Tā ir pamatota prasība informēt par programmas īstenošanu arī otru budžeta 
lēmējiestādi.

Grozījums Nr. 7
8. panta 5.a punkts (jauns)

5a. Komisija savlaicīgi iesniedz 
kompetentajām iestādēm šo tiesību aktu, kā 
arī ziņojumu par īpašās programmas 
īstenošanu atkārtotai izskatīšanai, tā lai 
procedūru, kas vajadzīga šā tiesību akta 
grozīšanai, var pabeigt līdz 2010. gada 
beigām.

Pamatojums

Pārbaudot tiesību aktu paredzētajā tā darbības laikā (vidusposma pārskats), tiek dota 
iespēja, veicot novērtējumu vai vajadzības gadījumā veicot korekcijas, novērst šķēršļus, kas 
traucē īstenošanu, kā arī reaģēt uz cita veida apstākļu maiņu. Pamatojoties uz praksē 
nepieciešamo programmas uzsākšanas posmu, pārbaude jāveic vienu gadu pēc tam, kad ir 
pagājusi puse no programmas perioda. Tas palielinās novērtēšanas ticamību. 

Grozījums Nr. 8
I pielikums, 1. punkts, Mērķi

Optimizēt Eiropas labāko pētniecības 
infrastruktūru izmantojumu un pilnveidi un 
palīdzēt visās zinātnes un tehnoloģiju 
jomās radīt jaunas Eiropas nozīmes 
pētniecības infrastruktūras (vai veikt 
nozīmīgus uzlabojumus jau esošajās 
struktūrās), kas vajadzīgas, lai saglabātu 
Eiropas zinātnisko aprindu vietu 
pētniecības attīstības priekšgalā un to spēju 
palīdzēt rūpniecības nozarei stiprināt tās 
zināšanu bāzi un tehnoloģiskās prasmes.

Optimizēt Eiropas labāko pētniecības 
infrastruktūru izmantojumu un pilnveidi un 
palīdzēt radīt jaunas Eiropas nozīmes 
pētniecības infrastruktūras tomēr tikai pēc 
tam, kad būs veikts precīzs un neatkarīgs 
novērtējums par  iespējamu esošās 
infrastruktūras uzlabošanu. Infrastruktūra 
ir jo īpaši  vajadzīga vismazāk attīstītajos 
Eiropas Savienības reģionos, lai sabiedrībā 
palielinātu zināšanas un tehnoloģisko 
attīstību.

Grozījums Nr. 9
I pielikums, 2. punkts, Metodes, pirmā daļa

MVU ir Eiropas rūpniecības pamatā. Tiem 
jābūt nozīmīgam jauninājumu sistēmas 

MVU ir (svītrojums) nozīmīgs jauninājumu 
sistēmas komponents, kā arī svarīgs ķēdes 
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komponentam, kā arī svarīgam ķēdes 
posmam, pārvēršot zināšanas jaunos 
produktos, procesos un pakalpojumos. Tā kā 
konkurence gan iekšējā tirgū, gan visā 
pasaulē aizvien pieaug, Eiropas MVU 
jāpaaugstina zināšanu un pētniecības 
intensitātes līmenis, jāpaplašina 
uzņēmējdarbība ģeogrāfiskā ziņā un 
jāinternacionalizē savus zināšanu tīklus.
Visas dalībvalstis veic pasākumus saistībā ar 
MVU, taču bieži vien tās neveicina un 
neatbalsta starpvalstu sadarbību pētniecības 
jomā un tehnoloģiju pārņemšanu. Tādēļ 
vajadzīgi ES pasākumi, kas papildinātu 
valstu un reģionālā līmeņa darbības un 
pastiprinātu to ietekmi.

posms, pārvēršot zināšanas jaunos 
produktos, procesos un pakalpojumos. Tā kā 
konkurence gan iekšējā tirgū, gan visā 
pasaulē aizvien pieaug, Eiropas MVU 
jāpaaugstina zināšanu un pētniecības 
intensitātes līmenis, jāpaplašina 
uzņēmējdarbība ģeogrāfiskā ziņā un 
jāinternacionalizē savus zināšanu tīklus.
Visas dalībvalstis veic pasākumus saistībā ar 
MVU, taču bieži vien tās neveicina un 
neatbalsta starpvalstu sadarbību pētniecības 
jomā un tehnoloģiju pārņemšanu. Tādēļ 
vajadzīgi ES pasākumi, kas papildinātu 
valstu un reģionālā līmeņa darbības un 
pastiprinātu to ietekmi.

Grozījums Nr. 10
I pielikums, 2. punkts, Metodes, trešā daļa

Papildus šīm īpašajām darbībām atbalstīs un 
veicinās MVU līdzdalību visas 
pamatprogrammas izpildē. Izstrādājot saturu 
tematiskajām jomām programmā 
„Sadarbība”, ko īsteno ar dažāda apjoma 
projektiem atkarībā no jomas un tematikas, 
ņem vērā MVU pētījumu vajadzības un 
potenciālu.

Papildus šīm īpašajām darbībām atbalstīs un 
veicinās MVU līdzdalību visas 
pamatprogrammas izpildē. Attiecībā uz 
MVU jo īpaši piemēro vienkāršākas un 
skaidrākas administratīvās procedūras un 
samazina izmaksas tiem MVU, kas izmanto 
pamatprogrammas instrumentus.
Izstrādājot saturu tematiskajām jomām 
programmā „Sadarbība”, ko īsteno ar dažāda 
apjoma projektiem atkarībā no jomas un 
tematikas, ņem vērā MVU pētījumu 
vajadzības un potenciālu.

Grozījums Nr. 11
I pielikums, 3. punkts, Mērķi

Stiprināt Eiropas reģionu zinātniskās 
pētniecības potenciālu, jo īpaši visā Eiropā 
veicinot un atbalstot ar pētniecību saistītu 
reģionālu kopu veidošanos, kurās apvienojas 
reģionālās iestādes, universitātes, 
pētniecības centri, uzņēmumi un citas 
atbilstīgas ieinteresētās personas.

Stiprināt Eiropas reģionu zinātniskās 
pētniecības potenciālu, jo īpaši visā Eiropā 
veicinot un atbalstot ar pētniecību saistītu 
reģionālu kopu veidošanos, kurās apvienojas 
reģionālās iestādes, universitātes, 
pētniecības centri, uzņēmumi un citas 
atbilstīgas ieinteresētās personas.Lai 
palielinātu kohēziju, uz  zināšanām 
orientētiem reģioniem jāpiešķir arvien 
lielāka nozīme pētniecības un jauninājumu 
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jomā.

Grozījums Nr. 12
I pielikums, 3. punkts, Mērķi, 1.a daļa (jauna)

Sekmēt pētniecības politikas atbilstību 
konkrētam apgabalam, tās pielāgojot 
īpašajam sociāli ekonomiskajam 
kontekstam.

Grozījums Nr. 13
I pielikums, 3. punkts, Darbības, trešā daļa

augsti attīstītu reģionu „šefība” pār 
reģioniem ar mazāk izteiktu pētniecības 
novirzienu, veidojot uz pētniecību un 
attīstību orientētas kopas. Starptautiski 
reģionāli konsorciji mobilizēs un piesaistīs 
zinātniskās izpētes dalībniekus no 
akadēmiskajām aprindām, rūpniecības un 
valdībām, lai tie piedāvātu „ievirzes” 
risinājumus tehnoloģiski mazāk attīstītiem 
reģioniem.

augsti attīstītu reģionu „šefība” pār 
reģioniem ar mazāk izteiktu pētniecības 
novirzienu, veidojot uz pētniecību un 
attīstību orientētas kopas. Starptautiski 
reģionāli konsorciji mobilizēs un piesaistīs 
zinātniskās izpētes dalībniekus no 
akadēmiskajām aprindām, rūpniecības un 
valdībām, lai tie piedāvātu „ievirzes” 
risinājumus tehnoloģiski mazāk attīstītiem 
reģioniem. „Šefībai” jāparedz pasākumi, 
kuru mērķis ir pastiprināt sadarbību ar 
jauno dalībvalstu zinātnes aprindām.

Grozījums Nr. 14
I pielikums, 3. punkts, Darbības, piektā daļa

tiks atbalstītas arī darbības sistemātiskas 
savstarpējās informācijas apmaiņas 
veicināšanai, kā arī mijiedarbība starp 
līdzīgiem projektiem, un, vajadzības 
gadījumā, arī darbības citās atbilstošajās 
kopienas programmās (piemēram, analīzes 
un sintēzes semināri, apaļā galda 
apspriedes, publikācijas).

tiks atbalstītas arī darbības sistemātiskas 
savstarpējās informācijas apmaiņas 
veicināšanai, kā arī mijiedarbība starp 
līdzīgiem projektiem un (svītrojums)
darbībām citās atbilstošajās kopienas 
programmās. Tāpēc tiks rīkoti analīzes un 
sintēzes semināri, apaļā galda apspriedes, 
un tiks veicinātas publikācijas gan presē, 
gan tīmeklī, lai nodrošinātu lielāku
informācijas apriti.

Grozījums Nr. 15
I pielikums, 5. punkts, mērķi, 1.a daļa (jauna)
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Ir  jānodrošina konskevence nākotnes 
pētniecības, ātru zinātnisko jauninājumu 
un zinātniskās un tehnoloģiskās 
parraudzības, sociāli ekonomiskās izpētes, 
kā arī  zinātnisko un tehnoloģisko 
problēmu risinājumu novērtēšanas jomās, 
ko veic valstu un Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 16
I pielikums, 5. punkts, Metode, trešā daļa

Šā mērķa sasniegšanai ir obligāti radīt tādu 
sociālo un kultūras vidi, kas sekmē 
veiksmīgus un pielietojamus pētījumus. Tas 
nozīmē, ka vērā ņem pamatotas sabiedrības 
bažas un vajadzības, kas saistās ar 
paplašinātām demokrātiskām debatēm ar 
vairāk ieinteresētu un labāk informētu 
sabiedrību un labākiem nosacījumiem 
kolektīvai izvēlei ar zinātni saistītos 
jautājumos. Tam arī jāiedibina labvēlīgs 
klimats zinātniskās profesijas izvēlei, 
jāpanāk jaunu investīciju pieplūdums 
pētniecībā un tam sekojoša to zināšanu
izplatīšana, uz kurām balstās Lisabonas 
stratēģija.

Šā mērķa sasniegšanai ir obligāti radīt tādu 
sociālo un kultūras vidi, kas sekmē 
veiksmīgus un pielietojamus pētījumus. Tas 
nozīmē, ka vērā ņem pamatotas sabiedrības 
bažas un vajadzības, kas saistās ar 
paplašinātām demokrātiskām debatēm ar 
vairāk ieinteresētu un labāk informētu 
sabiedrību un labākiem nosacījumiem 
kolektīvai izvēlei ar zinātni saistītos 
jautājumos. Tam arī jāiedibina labvēlīgs 
klimats zinātniskās profesijas izvēlei, 
jāpanāk jaunu investīciju pieplūdums 
pētniecībā un tam sekojoša to zināšanu 
izplatīšana, uz kurām balstās Lisabonas 
stratēģija. Jautājumus, kas ir saistīti ar 
tēmu”Zzinātne un sabiedrība” (piemēram, 
savstarpējā saikne starp tehnoloģiju, 
nodarbinātību un darbu, vai vadošie 
politiskie lēmumi tādās jomās kā 
enerģētika, vide vai veselība) arvien vairāk 
jārisina Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 17
I pielikums, 5. punkts, Metode, sestā daļa, 4.a ievilkums (jauns)

Ievērojamās zinātnisko un akadēmisko 
publikāciju izmaksas negatīvi ietekmē 
zinātnes progresu.

Grozījums Nr. 18
I pielikums, 5. punkts, Metode, septītā daļa, 8. ievilkums

- atjaunot saziņu zinātnes jomā, lielāka - atjaunot saziņu zinātnes jomā, lielāka 
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iespaida sasniegšanai dodot priekšroku 
moderniem saziņas līdzekļiem, kā arī 
palīdzot zinātniekiem ciešāk sadarboties ar 
masu mēdiju speciālistiem.

iespaida sasniegšanai dodot priekšroku 
moderniem saziņas līdzekļiem, kā arī 
palīdzot zinātniekiem ciešāk sadarboties ar 
masu mēdiju speciālistiem, jo īpaši ar  
jauno informācijas un saziņas tehnoloģiju 
speciālistiem.

Grozījums Nr. 19
I pielikums, 5. punkts, Otrais darbības virziens, Jaunieši un zinātne

Izstrādās darbības cilvēku ieinteresēšanai par 
karjeru zinātnē, veicinās starppaaudžu saišu 
nostiprināšanu un paaugstinās vispārējo 
līmeni zināšanām par pētniecību. Eiropas 
apmaiņu un sadarbības programmās 
uzmanību pievērsīs jaunai auditorijai
pielāgotām dabaszinātņu mācību metodēm, 
atbalstam dabaszinātņu skolotājiem 
(koncepcijas, materiāli), saikņu veidošanai 
starp skolām un profesionālo darbību.
Turklāt var atbalstīt plašus Eiropas mēroga 
pasākumus, kas pulcē izcilus zinātniekus (kā 
„paraugus atdarināšanai”) un centīgus jaunus 
zinātniekus. Veiks atbalsta pētījumus, ņemot 
vērā sociālo kontekstu un kultūras vērtības.
Ir saglabāti trīs aspekti:

Izstrādās darbības cilvēku ieinteresēšanai par 
karjeru zinātnē, veicinās starppaaudžu saišu 
nostiprināšanu un paaugstinās vispārējo 
līmeni zināšanām par pētniecību un jo īpaši 
analizēs iemeslus, kuru dēļ  jaunieši 
neizvēlas karjeru zinātnes un tehniskās 
mācību nozarēs. Eiropas apmaiņu un 
sadarbības programmās uzmanību pievērsīs 
jaunai auditorijai pielāgotām dabaszinātņu 
mācību metodēm, atbalstam dabaszinātņu 
skolotājiem (koncepcijas, materiāli), saikņu 
veidošanai starp skolām un profesionālo 
darbību. Turklāt var atbalstīt plašus Eiropas 
mēroga pasākumus, kas pulcē izcilus 
zinātniekus (kā „paraugus atdarināšanai”) un 
centīgus jaunus zinātniekus. Veiks atbalsta 
pētījumus, ņemot vērā sociālo kontekstu un 
kultūras vērtības. Ir saglabāti trīs aspekti:

Pamatojums

Pēdējo gadu laikā to jauno eiropiešu skaits, kas izvēlas zinātnes studijas, samazinās, lai gan 
Eiropai ir jāpaaugstina savas spējas zinātnes un tehnoloģijas jomā. Šo parādību vēl 
nopietnāku padara tas, ka Eiropas universitātēm zinātnes nozarēs nepietiek darbinieku, lai 
nomainītu pasniedzējus, kuru karjera jau tuvojas beigām, un tas, ka samazinās to zinātnes vai 
tehnoloģiju nozarēs diplomu ieguvušo personu skaits, ko pieņem kā pētniekus. Lai mudinātu 
lielāku skaitu jauniešu izvēlēties zinātnes un tehnoloģijas studijas, ir jāsaprot, kāpēc viņi no 
tām novēršas.

Grozījums Nr. 20
I pielikums, 5. punkts, Otrais darbības virziens, Jaunieši un zinātne, 3.a ievilkums

- Eiropas Savienības valstu izglītības 
sistēmu zinātniskās apmācības 
pastiprināšanu visos līmeņos;
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Pamatojums

Saskaņā ar Eurobarometra pētījumiem Eiropas jauniešiem ir pozitīvs priekšstats par zinātni 
un tehnoloģiju, kas atbilst attiecīgu datu salīdzinājumam par iepriekšējām paaudzēm. Tam, ka 
ir samazinājusies interese par zinātnes studijām, pamatā ir veids, kādā zinātnes priekšmetus 
māca skolā, šo priekšmetu sarežģītība un tas, ka acīmredzami trūkst pievilcīgu karjeras 
perspektīvu. Tāpēc visos līmeņos jāpastiprina zinātniskā apmācība Eiropas Savienības valstu 
izglītības sistēmās.

Grozījums Nr. 21
I pielikums, 5. punkts, Otrais darbības virziens, Jaunieši un zinātne, 3.b ievilkums

– finansējumu konkursiem, kas ir paredzēti 
vidējās izglītības mācību iestāžu skolēniem, 
universitāšu un doktorantūras studentiem

Pamatojums

Lai jauniešiem dotu iespēju sajust zinātnes studijas, ir jāveicina un jāfinansē ikgadēju 
konkursu rīkošana vidusskolniekiem, universitāšu un doktorantūras studentiem.

Grozījums Nr. 22
I pielikums, 5. punkts, Trešais darbības virziens, 5. ievilkums

izcilu starptautisku pētījumu un zinātnisku 
ziņojumu popularizēšanai, piešķirot 
pazīstamas balvas.

izcilu starptautisku pētījumu un zinātnisku 
ziņojumu popularizēšanai, piešķirot 
pazīstamas balvas, un zinātnes kultūras 
nedēļas iedibināšanai.

Pamatojums

Ir svarīgi visās dalībvalstīs iedibināt zinātnes kultūras nedēļu, lai izplatītu to, kā arī lai 
izveidotu saziņas attiecības starp skolām, universitātēm, pētniecības struktūrām (valsts un 
privātām) un uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 23
I pielikums, 5. punkts, Trešais darbības virziens (a) (jauns)

Trešais darbības virziens (a):
Daudzvalodība
Pasākumu mērķis ir pastiprināt 
informācijas sabiedrības ar valodām 
saistītu tehnoloģiju izpēti un tehnisko 
attīstību pamatprogrammā,  kā arī veicināt 
zinātni un tehnoloģiju daudzvalodības 
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jomā.
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