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ĪSS PAMATOJUMS

Kultūras un izglītības komiteja vēlas sniegt šādus novērojumus:

– Komisijas priekšlikums par īpašo programmu "Cilvēki", ar ko īsteno Septīto 
pamatprogrammu (no 2007. līdz 2013. gadam) jāvērtē atzinīgi, jo tas kopumā ir pozitīvs, 
nodrošinot sestās pamatprogrammas pasākumu turpinājumu. Programmas "Cilvēki" mērķis 
ir veicināt jauno pētnieku zinātnisko darbu, pateicoties Marijas Kirī vārdā nosauktajām 
programmām, kas noteikti ir izrādījies konkrētākais un efektīvākais līdzeklis cilvēku skaita 
attīstībai zinātniskajā sektorā.

– Jāapsveic šāds mērķis, taču arī īpaši jārīkojas, lai nepietrūktu pētnieku, nenotiktu pētījumu 
sadalīšanās vai pārsegšanās, nepieļaujot pētnieku komandu nonākšanu izolācijā, it īpaši 
kopienas nomaļajos vai mazāk attīstītajos reģionos. Lai veicinātu šī zināšanu potenciāla 
attīstību, dodot īpašu impulsu pētnieku apmācībai un mobilitātei, jāuzlabo pētījumu 
infrastruktūru pieejamība.

– Pētījumu jomā it īpaši jāievēro vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm.

– Tādēļ jāintegrē vispārējo problemātiku, vai nu veicinot paritāti visās Marijas Kirī vārdā 
nosauktajās programmās, vai arī veicot abu dzimumu piedalīšanās salīdzinošu 
novērtējumu. Pētnieces ir atsaucīgas, ja programmas iedrošina viņas pieteikt savu 
kandidatūru. Kopš 1999. gada, kad komisija nolēma uzsākt darbību, lai pievērstu uzmanību 
dzimumu paritātei Marijas Kirī vārdā nosauktajās stipendijās, situācija ir izlīdzinājusies.

– Pētnieku mobilitātei, ar publisko pētījumu un ražošanas pasaules partnerattiecībām 
piešķirto atbalstu, jākļūst par zināšanu iegūšanas un apmaiņas pamatelementu.

– Jārīkojas konkrēti, lai palīdzētu rasties jaunai pētnieku paaudzei, kam jāmācās un 
jāgatavojas praktiskajai zinātnei un tās pielietojumam.

– Jārada pētnieku atgriešanās nosacījumi to izcelsmes valstī, uzlabojot darba apstākļus un 
garantējot taisnīgu sociālo aizsardzību.

– Mobilitāte jāuzskata par izvēli un par iespēju. Mobilitātes veicināšanas programmā 
pētniekam nav jāmeklē iespēja aizbēgt, bet jāatrod iespēja strādāt ārzemēs, lai bagātinātu 
savu zināšanu bagāžu un apmainītos jeb "eksportētu" savu pieredzi. Iespējas, ko sniedz 
mobilitāte, kā zināšanu un tehnikas izplatīšanas līdzeklis, jāizmanto labāk kā nacionālā, tā 
Eiropas līmenī.

– Eiropas Savienības stiprā puse ir tās pētnieku un tehniķu kvalitāte. Kā individuālas, tā 
kolektīvas zināšanas veido Eiropas galveno trumpi, ko tā nedrīkst pazaudēt.

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
8. apsvērums

8) Veicot pētījumus atbilstīgi šai 
programmai, ir jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

8) Veicot pētījumus atbilstīgi šai 
programmai, ir jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un 
vēlreiz jāapstiprina pētījumu pilsoniskā un 
humānā vērtība, respektējot etnisko un 
kulturālo dažādību.

Pamatojums

Vairāk kā jebkad pētījumi saskaras ar reizēm auglīgu un reizēm neauglīgu spriedzi, starp to 
iespaidīgo progresu un sabiedrības ekonomisko, politisko un kultūras uzbūvi. Jāpievēršas 
jautājumiem, ko ētika un pluralitāte kultūras skatījumā uzdod pētījumu pasaulei.

Grozījums Nr. 2
9. apsvērums

9) Šai pamatprogrammai būtu jāpalīdz
sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

9) Šai pamatprogrammai jāpalīdz sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 3
10.a apsvērums (jauns)

10.a Vienkāršošanas nolūkā 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. 4
8. panta 5. punkts

  
1 Nav vēl publicēts OV.
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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 komitoloģijas procedūras noteikumus attiecībā uz 
sadarbību ar Padomi. Par programmas izpildi ir jāinformē arī otra budžeta lēmējiestāde.

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

5 bis. 5.a Komisija iesniedz kompetentajām 
iestādēm šo lēmumu, kā arī ziņojumu par 
īpašās programmas īstenošanu, lai to 
pārskatītu no jauna; 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. 6
Pielikums, ievads, 1. rindkopa

Viena no galvenajām konkurences 
priekšrocībām zinātnē un tehnikā ir tajā 
strādājošo cilvēku daudzums un viņu darba 
kvalitāte. Šīs programmas vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir veidot pētniekiem 
pievilcīgāku Eiropu, jo tas ir Eiropas 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības iespēju 
un efektivitātes palielināšanas un Eiropas 
Pētniecības telpas turpmākas konsolidācijas 
un attīstības priekšnosacījums. Tas būtu 
paveicams, veicot visā Eiropā 
pārstrukturēšanu pētniecības mācību 

Zinātnē un tehnikā strādājošo cilvēku 
daudzums ir nozīmīgs konkurētspējai un 
attīstībai, kas arvien vairāk balstās uz 
zināšanām. Šīs programmas vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir veidot pētniekiem 
pievilcīgāku Eiropu, jo tas ir Eiropas 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības iespēju 
un efektivitātes palielināšanas un Eiropas 
Pētniecības telpas turpmākas konsolidācijas 
un attīstības priekšnosacījums. Tas būtu 
paveicams, veicot visā Eiropā 
pārstrukturēšanu pētniecības mācību 
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organizācijā, izpildījumā un kvalitātē, 
pētnieku karjeras aktīvā attīstībā, pētnieku 
zināšanu apmaiņā starp nozarēm un 
pētniecības organizācijām, aktīvā sieviešu 
iesaistīšanā pētniecībā un attīstībā.

organizācijā, izpildījumā un kvalitātē, 
pētnieku karjeras aktīvā attīstībā, pētnieku 
zināšanu apmaiņā starp nozarēm un 
pētniecības organizācijām, aktīvā sieviešu 
iesaistīšanā pētniecībā un attīstībā.

Grozījums Nr. 7
Pielikums, ievads, 2. rindkopa

Programmu īstenos, sistemātiski veicot 
ieguldījumus cilvēkos, galvenokārt ieviešot 
konsekventu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, kas paredzēts 
pētniekiem visos profesionālās darbības 
posmos no sākotnējās pētnieku 
sagatavošanas līdz mūžizglītībai un 
profesionālai izaugsmei. Starpvalstu un 
starpnozaru mobilitāte, dažādās nozarēs un 
valstīs iegūtās pieredzes atzīšana un 
piemēroti darba apstākļi ir svarīgākie 
elementi Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumā.

Programmu īstenos, sistemātiski veicot 
ieguldījumus cilvēkos, galvenokārt ieviešot 
konsekventu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, kas paredzēts 
pētniekiem visos profesionālās darbības 
posmos no sākotnējās pētnieku 
sagatavošanas līdz mūžizglītībai un 
profesionālai izaugsmei. Starpvalstu un 
starpnozaru mobilitāte, dažādās nozarēs un 
valstīs iegūtās pieredzes atzīšana un 
piemēroti darba apstākļi ir svarīgākie 
elementi Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumā. Pētnieku mobilitāte ir 
zināšanu iegūšanas un apmaiņas 
pamatelements. Jāveicina gan Eiropas 
pētnieku pārvietošanās uz citiem 
kontinentiem, gan no trešajām valstīm 
nākušu pētnieku uzņemšana Eiropas 
Savienībā un pārvietošanās tās teritorijā.

Grozījums Nr. 8
Pielikums, ievads, 3. rindkopa

Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
kopums ir pieejams visās pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības jomās, kas minētas 
Līgumā. Pretendenti brīvi izvēlas 
pētniecības jomas. Tomēr pastāv iespēja 
novirzīt dažus šīs programmas pasākumus, 
piemēram, dabaszinātņu nozares un 
tehnoloģiju jomas, reģionu iesaistīšanu, 
pētniecības organizācijas un pētnieku 
grupas, lai pielāgotos Eiropas prasībām 
pētniecības mācību, mobilitātes, 
profesionālās izaugsmes un zināšanu 
apmaiņas jomā. Pastāv iespēja veidot kopīgu 
uzaicinājumu piedalīties konkursā, ņemot 

Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
kopums ir pieejams visās pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības jomās, kas minētas 
Līgumā. Pretendenti brīvi izvēlas 
pētniecības jomas. Tomēr pastāv iespēja 
novirzīt dažus šīs programmas pasākumus, 
piemēram, dabaszinātņu nozares un 
tehnoloģiju jomas, reģionu iesaistīšanu, 
pētniecības organizācijas un pētnieku 
grupas, lai pielāgotos Eiropas prasībām 
pētniecības mācību, mobilitātes, 
profesionālās izaugsmes un zināšanu 
apmaiņas jomā. Šai attīstībai domāto 
stipendiju sistēmai būtu jāpalīdz jaunu 
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vērā citas pamatprogrammas daļas. zināšanu attīstībai pētījumu organizācijās, 
kas atrodas mazāk labvēlīgos reģionos.
Pastāv iespēja veidot kopīgu uzaicinājumu 
piedalīties konkursā, ņemot vērā citas 
pamatprogrammas daļas.

Grozījums Nr. 9
Pielikums, ievads, 4. rindkopa

Aktīvu uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu, līdzdalību uzskata par ļoti 
nozīmīgu šīs programmas pievienoto 
vērtību. Rūpniecības un akadēmisko aprindu 
sadarbības uzlabošanu pētniecības mācību, 
profesionālās izaugsmes un zināšanu 
apmaiņas jomā veicina Marijas Kirī vārdā 
nosaukto pasākumu kopums, turpretim īpaši 
pasākumi ir paredzēti rūpniecības un 
akadēmisko aprindu integrācijai un 
partnerībai.

Uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu, līdzdalību uzskata par ļoti 
nozīmīgu šīs programmas pievienoto 
vērtību. Rūpniecības un akadēmisko aprindu 
sadarbības uzlabošanu pētniecības mācību, 
profesionālās izaugsmes un zināšanu 
apmaiņas jomā veicina Marijas Kirī vārdā 
nosaukto pasākumu kopums, turpretim īpaši 
pasākumi ir paredzēti rūpniecības un 
akadēmisko aprindu integrācijai un 
partnerībai. Pašā rūpniecības un 
akadēmisko aprindu sadarbībā jāsaglabā 
pētnieku akadēmiskā brīvība.

Pamatojums

Akadēmisko aprindu un uzņēmumu partnerattiecībās nedrīkstētu pastāvēt ne politisks, ne 
finansiāls spiediens.

Grozījums Nr. 10
Pielikums, ievads, 6. rindkopa

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas 
attīstības un dzimumu līdztiesības principi.
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos 
un salīdzinoši novērtējot dzimumu 
līdzdalību (mērķis ir vismaz 40% sieviešu 
līdzdalības). Turklāt tiks noteikti pasākumi, 
lai nodrošinātu pētniekiem piemērotu darba 
un personīgās dzīves līdzsvaru un atvieglotu 
pētniecības darbu uzsākšanu pēc 
pārtraukuma. Bez tam gadījumos, kad tas ir 
būtiski, saistībā ar darbībām šajā īpašajā 
programmā tiks ņemti vērā apsvērumi par 
veicamā pētījuma un tā potenciālā 

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas 
attīstības un dzimumu līdztiesības principi.
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos 
un salīdzinoši novērtējot dzimumu 
līdzdalību (mērķis ir vismaz 40% sieviešu 
līdzdalības). Turklāt tiks noteikti pasākumi, 
lai nodrošinātu pētniekiem piemērotu darba 
un personīgās dzīves līdzsvaru un atvieglotu
pētniecības darbu uzsākšanu pēc 
pārtraukuma. Jāuzlabo aizsardzības 
sistēmas efektivitāte dzimumu vienlīdzības 
jomā un ar to saistītajos pasākumos, kas 
paredzēti, lai veicinātu paritāti visā 
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pielietojuma ētiskajiem, sociālajiem, 
tiesiskajiem un plašākiem kultūras 
aspektiem, kā arī zinātnes un tehnoloģiju 
attīstības un paredzamās attīstības sociāli 
ekonomiskā ietekme.

pamatprogrammā. Svarīgs nosacījums ir 
finansiāls atbalsts pētniecēm ar Marijas 
Kirī vārdā nosaukto stipendiju palīdzību, it 
īpaši tām pētniecēm, kas atgriežas pētījumu 
jomā pēc dzemdību atvaļinājuma. Bez tam 
gadījumos, kad tas ir būtiski, saistībā ar 
darbībām šajā īpašajā programmā tiks ņemti 
vērā apsvērumi par veicamā pētījuma un tā 
potenciālā pielietojuma ētiskajiem, 
sociālajiem, tiesiskajiem un plašākiem 
kultūras aspektiem, kā arī zinātnes un 
tehnoloģiju attīstības un paredzamās 
attīstības sociāli ekonomiskā ietekme.

Pamatojums

Sieviešu atbalstīšana pētījumos prasa jaunu politiku. Darbs pētījumu jomā nedrīkst tikt 
uzskatīts par pretrunīgu ģimenes pienākumiem. Jāsekmē tādi atzīti paņēmieni kā elastīgs 
darbalaiks.

Grozījums Nr. 11
Pielikums, ievads, 8.a rindkopa (jauna)

Svarīgi pastiprināt saikni starp pētījumiem 
un akadēmisko ciklu reformas un 
konverģences procesu (Boloņas process), 
lai veicinātu pētnieku mobilitāti, 
nepieļaujot, ka konverģence noved pie 
modeļa, kas koncentrējas tikai uz ātru 
augstākās izglītības iegūšanu, atsakoties no 
pieredzes ārvalstīs.

Grozījums Nr. 12
Pielikums, sadaļa "Darbības", "Starptautsikā dimensija", 2. rindkopa, i) punkts

i) starptautiskas stipendijas, kuras piešķirs, 
obligāti pieprasot atgriešanos, 
pieredzējušiem pētniekiem saistībā ar 
mūžizglītību un zināšanu dažādošanu, lai 
iegūtu jaunas prasmes un zināšanas;

i) starptautiskas stipendijas, kuras līdz ar 
pasākumu veikšanu, lai novērstu šķēršļus 
attiecībā uz atgriešanos izcelsmes valstī un
nodrošinātu darba nepārtrauktību, vai 
gadījumā, ja attiecīgā persona jau iepriekš 
pieņēmusi nosacījumu atlīdzināt izdevumus 
ilgstošas uzturēšanās gadījumā ārzemēs, 
piešķirs, obligāti pieprasot atgriešanos, 
pieredzējušiem pētniekiem saistībā ar 
mūžizglītību un zināšanu dažādošanu, lai 
iegūtu jaunas prasmes un zināšanas;
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Pamatojums

Pētnieku (vai citu personu) nevar juridiski piespiest atgriezties savā izcelsmes valstī.

Grozījums Nr. 13
Pielikums, sadaļa "Darbības", "Īpaši pasākumi"

Lai atbalstītu patiesa Eiropas darba tirgus 
izveidošanu pētniekiem, ir jāievieš 
saskaņotu pasākumu kopums, lai novērstu 
šķēršļus mobilitātei un uzlabotu pētnieku 
karjeras iespējas Eiropā. Šo pasākumu 
mērķis jo īpaši ir palielināt ieinteresēto 
personu un pārējās sabiedrības izpratni, cita 
starpā izmantojot arī Marijas Kirī vārdā 
nosauktās balvas, veicināt un atbalstīt 
darbības dalībvalstu līmenī un papildināt 
Kopienas pasākumus.

Lai atbalstītu patiesa Eiropas darba tirgus 
izveidošanu pētniekiem, ir jāievieš 
saskaņotu pasākumu kopums, lai novērstu 
šķēršļus mobilitātei un uzlabotu pētnieku 
karjeras iespējas Eiropā. Šo pasākumu 
mērķis jo īpaši ir palielināt ieinteresēto 
personu un pārējās sabiedrības izpratni, cita 
starpā izmantojot arī Marijas Kirī vārdā 
nosauktās balvas, veicināt un atbalstīt 
darbības dalībvalstu līmenī un papildināt 
Kopienas pasākumus. Visām Marijas Kirī 
vārdā nosauktajām programmām jāgarantē 
pētniekiem ar ierobežotām iespējām 
vienlīdzīgas iespējas un jānovērš visi 
šķēršļi, ar ko tie saskaras.
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