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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 176
9.a apsvērums (jauns)

9.a Šajā īpašajā programmā pienācīgi 
jāņem vērā tā svarīgā nozīme, kas 
universitātēm ir izcilu zinātnisko un 
tehnoloģisko pētījumu veikšanā, Eiropas 
pētniecības telpas izveidē, kā tas atzīts 
Komisijas paziņojumā par universitāšu 
nozīmi zināšanu Eiropā (COM(2003)0058), 
kā arī zināšanu sabiedrības attīstības 
sekmēšanā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 177
2. panta f) apakšpunkts

(f) vide (tostarp klimata pārmaiņas), (f) vide (tostarp klimata pārmaiņas un dabas 
radītais apdraudējums);

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā aizvien sastopamākās dabas katastrofas un no tā izrietošo nepieciešamību rast 
risinājumus to efektīvai novēršanai, īpašās programmas „Sadarbība” vides sadaļā ir svarīgi 
īpašu uzmanību piešķirt dabas radītajam apdraudējumam.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 178
2. panta i) apakšpunkts

(i) drošība un kosmoss. (i) drošība,

Or. de

Pamatojums

Neskatoties uz kosmosa un drošības savstarpējo saistību, šīs divas tēmas jāapskata kā divas 
atsevišķas un skaidri definētas prioritātes.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 179
2. panta i.a) apakšpunkts (jauns)

(ia) kosmoss.

Or. de

Pamatojums

Neskatoties uz kosmosa un drošības savstarpējo saistību, šīs divas tēmas jāapskata kā divas 
atsevišķas un skaidri definētas prioritātes.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 180
4. panta 1. punkts

1. Visus pētījumus, ko veic saskaņā ar īpašo 
programmu, veic atbilstoši ētikas 
pamatprincipiem.

1. Visus pētījumus, ko veic saskaņā ar īpašo 
programmu, veic atbilstoši ētikas 
pamatprincipiem. Netiks finansēts neviens 
pētniecības projekts par embrijiem vai 
embrionālajām cilmes šūnām, jo šādi 
projekti ir aizliegti atsevišķās dalībvalstīs, 
pamatojoties uz cilvēktiesību galvenajiem 
apsvērumiem un konstitucionālajiem 
principiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 181
4. panta 1. punkts

1. Visus pētījumus, ko veic saskaņā ar īpašo 
programmu, veic atbilstoši ētikas 
pamatprincipiem.

1. Visus pētījumus, ko veic saskaņā ar īpašo 
programmu, veic atbilstoši ētikas 
pamatprincipiem, ņemot vērā vajadzīgos 
zinātniskos drošības pasākumus saistībā ar 
zināšanu telpu, kā arī attiecīgo pētījumu 
veidu.

Or. es

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 182
4. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādas pētniecības jomas:

2. Ētiski delikātu pētniecības projektu 
gadījumā dalībniekiem pirms projekta 
uzsākšanas jāsaņem apstiprinājums vai 
atļauja no nacionālām vai vietējām ētikas 
komitejām. Turklāt Komisija sistemātiski 
izskatīs projektus un reizi gadā sniegs 
ziņojumus Padomei un Parlamentam. 
Īpašos gadījumos ētiskus jautājumus var 
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izskatīt projekta īstenošanas laikā.
– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku 
reproduktīviem nolūkiem,
– pētījumus, kuru mērķis ir pārveidot 
cilvēka ģenētisko mantojumu un kuru 
rezultātā šādas izmaiņas varētu kļūt 
pārmantojamas,
– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu 
cilvēku embrijus vienīgi zinātniskās izpētes 
nolūkos vai cilmes šūnas iegūšanai, tostarp 
veicot somatiskās šūnas kodola 
pārstādīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ar tādu pašu formulējumu ir iesniegts pamatprogrammā. Šis jautājums jārisina 
pamatprogrammā, tomēr saskanības nolūkā tas izvirzīts arī īpašajās programmās.

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul Rübig

Grozījums Nr. 183
4. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādas pētniecības jomas: 

2. Šajā programmā nefinansē šādas 
pētniecības jomas:

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku
reproduktīviem nolūkiem,

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku 
embrijus,

– pētījumus, kuru mērķis ir pārveidot cilvēka 
ģenētisko mantojumu un kuru rezultātā 
šādas izmaiņas varētu kļūt pārmantojamas,

– pētījumus, kuru mērķis ir pārveidot cilvēka 
ģenētisko mantojumu un kuru rezultātā 
šādas izmaiņas varētu kļūt pārmantojamas,

– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu cilvēku 
embrijus vienīgi zinātniskās izpētes nolūkos 
vai cilmes šūnas iegūšanai, tostarp veicot 
somatiskās šūnas kodola pārstādīšanu.

– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu cilvēku 
embrijus vienīgi zinātniskās izpētes nolūkos 
vai cilmes šūnas iegūšanai, kā arī pētījumus, 
kuros izmanto šūnas no šādiem embrijiem,
– pētījumus, kuros iznīcina cilvēka 
embrijus vai kuros izmanto cilvēka 
embrionālās cilmes šūnas.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ar tādu pašu formulējumu ir iesniegts pamatprogrammā. Šis jautājums jārisina 
pamatprogrammā, tomēr saskanības nolūkā tas izvirzīts arī īpašajās programmās.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 184
4. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Saskaņā ar šo programmu nefinansē:
– pētniecības projektus, kas ir aizliegti 
dalībvalstīs, pamatojoties uz cilvēktiesību 
galvenajiem apsvērumiem un 
konstitucionālajiem principiem,
– pētniecības projektus, kas apdraud 
cilvēka cieņas pamatvērtības,
– cilvēka embriju klonēšanas metodes,
– iejaukšanos cilvēka ģenētiskās struktūrās,
– embriju un embrionālo cilmes šūnu 
izmantošanu un radīšanu zinātniskās 
izpētes nolūkā, jo šīs izpētes mērķis ir pats 
cilvēks, un cilvēka, jo īpaši sievietes, 
ķermeni nedrīkst komercializēt.
Pētījumiem, kas nav īstenojami, netiks 
piešķirts ne tiešs, ne netiešs finansējums.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 185
4. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē šādus
pētījumus: 

3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē šādas
pētniecības jomas: 

– pētījumus, kas ir aizliegti visās 
dalībvalstīs,

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku
embrijus,

– pētījumus, ko paredzēts veikt dalībvalstī, 
kurā šādi pētījumi ir aizliegti.

– pētījumus, kuru mērķis ir pārveidot 
cilvēka ģenētisko mantojumu un kuru 
rezultātā šādas izmaiņas varētu kļūt 
pārmantojamas,
– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu 
cilvēku embrijus vienīgi zinātniskās izpētes 
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nolūkos vai cilmes šūnas iegūšanai, kā arī 
pētījumus, kuros izmanto šūnas no šādiem 
embrijiem,
– pētniecības projektus, kuru rezultātā tieši 
vai netieši tiek iznīcināti cilvēka embriji.
Embrionālo cilmes šūnu izpētes jomā tiks 
izmantota Nacionālā veselības institūta 
(NIH) pieredze, un finansējumu piešķirs 
tikai pētījumiem par embrionālo cilmes 
šūnu joslām, kas izveidotas līdz 2001. gada 
augustam.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ar tādu pašu formulējumu ir iesniegts pamatprogrammā. Šis jautājums jārisina 
pamatprogrammā, tomēr saskanības nolūkā tas izvirzīts arī īpašajās programmās.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese,Jan 
Christian Ehler

Grozījums Nr. 186
4. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādus pētījumus: 

3. Ja tehnoloģija ir diskutabla no ētikas 
viedokļa (piemēram, pētījumi ar 
embrionālām cilmes šūnām, in vitro
apaugļošanā iegūti papildu embriji, 
jautājumi par ģenētiskās informācijas 
izmantošanu gadījumā, ja nav ārstēšanas
iespēju), ES prioritāti piešķir pētniecības 
projektiem, kuri piedāvā alternatīvu ētiski 
diskutablām tehnoloģijām, piemēram, 
pētniecībai, kurā izmanto pieaugušo cilmes 
šūnas vai nabas saites cilmes šūnas, 
neauglības ārstēšanai, kurā neizmanto 
embriju iegūšanu ārpus organisma 
apaugļošanā, ar terapiju saistītām 
ģenētiskām pārbaudēm.

– pētījumus, kas ir aizliegti visās 
dalībvalstīs,
– pētījumus, ko paredzēts veikt dalībvalstī, 
kurā šādi pētījumi ir aizliegti.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ar tādu pašu formulējumu ir iesniegts pamatprogrammā. Šis jautājums jārisina 
pamatprogrammā, tomēr saskanības nolūkā tas izvirzīts arī īpašajās programmās.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 187
4. panta 3. punkta 1.a ievilkums (jauns)

– pētījumus par embrijiem un 
embrionālajām cilmes šūnām, kuri ir 
aizliegti atsevišķās dalībvalstīs, 
pamatojoties uz cilvēktiesību galvenajiem 
apsvērumiem un konstitucionālajiem 
principiem,

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 188
4. panta 3. punkta 2. ievilkums

– pētījumus, ko paredzēts veikt dalībvalstī, 
kurā šādi pētījumi ir aizliegti.

– pētījumus, kas apdraud subsidiaritātes 
principu, cilvēka cieņas vērtības un cilvēka, 
jo īpaši sievietes, ķermeņa nekomerciālu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 189
6. panta 3. punkts

3. Darba programmā norāda kritērijus, kurus 
ņem vērā, atbilstoši finansēšanas shēmām 
izvērtējot netiešo pasākumu priekšlikumus, 
kā arī izraugoties projektus. Izmanto 
kritērijus, kas saistīti ar izcilību, ietekmi un 
īstenošanu, darba programmā tos var 
precizēt vai papildināt ar citām prasībām, 
svarīguma kritērijiem un robežlielumiem.

3. Atzīstot, ka pētniekiem un grupām ir 
atbilstīgi vienlaicīgi piedalīties nacionālās 
un Eiropas programmās, darba programmā 
norāda kritērijus, kurus ņem vērā, atbilstoši 
finansēšanas shēmām izvērtējot netiešo 
pasākumu priekšlikumus, kā arī izraugoties 
projektus. Izmanto kritērijus, kas saistīti ar 
izcilību, ietekmi un īstenošanu, darba 
programmā tos var precizēt vai papildināt ar 
citām prasībām, svarīguma kritērijiem un 
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robežlielumiem.

Or. es

Pamatojums

Pētnieku grupām jābūt iespējai vienlaicīgi pieteikties uz projektiem nacionālā un 
starptautiskā līmenī, šī iemesla dēļ netiekot izslēgtiem, jo būtībā tas pilnveido Eiropas 
pētniecības telpu.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 190
6. panta 3. punkts

3. Darba programmā norāda kritērijus, kurus 
ņem vērā, atbilstoši finansēšanas shēmām 
izvērtējot netiešo pasākumu priekšlikumus, 
kā arī izraugoties projektus. Izmanto 
kritērijus, kas saistīti ar izcilību, ietekmi un
īstenošanu, darba programmā tos var 
precizēt vai papildināt ar citām prasībām, 
svarīguma kritērijiem un robežlielumiem.

3. Darba programmā norāda kritērijus, kurus 
ņem vērā, atbilstoši finansēšanas shēmām 
izvērtējot netiešo pasākumu priekšlikumus, 
kā arī izraugoties projektus. Izmanto 
kritērijus, kas saistīti ar zinātnisko un 
tehnoloģisko izcilību, ietekmi uz 
ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī 
īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, tostarp 
efektīvu resursu izmantošanu. Darba
programmā tos var precizēt vai papildināt ar 
citām prasībām, svarīguma kritērijiem un 
robežlielumiem.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums veikts skaidrības labad. Sākotnējā grozījumā (Nr. 17) minēta „zinātniskā un 
tehniskā”, nevis „tehnoloģiskā”, izcilība.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 191
7. panta 2. punkts

2. Procedūru, kas noteikta 8. panta 2. punktā, 
piemēro, lai pieņemtu: 

2. Procedūru, kas noteikta 8. panta 2. punktā, 
piemēro, lai pieņemtu šādus pasākumus:

(a) šā lēmuma 6. panta 1. punktā minēto (a) šā lēmuma 6. panta 1. punktā minētās
darba programmas izstrāde un atjaunošana, 
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darba programmu; ietverot tos instrumentus, kuru 
izmantošana ir prioritāra, un visus 
turpmākos pielāgojumus to izmantošanai, 
konkursa nolikumu saturu, kā arī 
piemērojamos vērtēšanas un atlases 
kritērijus;

(b) šā lēmuma II pielikumā noteiktā 
paredzamā summu sadalījuma grozījumus.

(b) līdzekļu piešķiršana:

(i) pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
pasākumiem, kas ietver vadošo pētniecības 
centru tīklus un integrētos projektus;
(ii) pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
pasākumiem, kuri attiecas uz šādām 
jomām:
- veselība; 
- pārtika, lauksaimniecība un 
biotehnoloģija;
- nanozinātnes, nanotehnoloģijas;
tehnoloģijas;
(b.a) darba uzdevumu sastādīšana 
neatkarīgam novērtējumam, kas noteikts 
pamatprogrammas 7. pantā.
(b.b) šā lēmuma II pielikumā noteiktā 
paredzamā summu sadalījuma grozījumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 192
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. Apstiprinot dažādus projektus, Komisija 
ņem vērā komitejas viedokli un attiecīgi
regulāri informē to par īpašās programmas 
vispārējo norisi, tā sniedz informāciju par 
visām pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbībām, ko finansē saskaņā ar šo 
programmu.

Or. es
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Pamatojums

Šeit ir jāatsaucas uz komitejas vadības lomu projektu apstiprināšanā. Dalībvalstīm jāapzinās, 
ka tās arī ir atbildīgas par programmu veiksmīgu īstenošanu, kas nozīmē, ka tām obligāti 
jāiesaistās apstiprināšanas procedūrā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 193
I pielikuma 3. daļas 6. apakšpunkts

(6) vide (tostarp klimata pārmaiņas), (6) vide (tostarp klimata pārmaiņas un dabas 
radītais apdraudējums),

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā aizvien sastopamākās dabas katastrofas un no tā izrietošo nepieciešamību rast 
risinājumus to efektīvai novēršanai, īpašās programmas „Sadarbība” vides sadaļā ir svarīgi 
īpašu uzmanību piešķirt dabas radītajam apdraudējumam.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 194
I pielikuma 3. daļas 9. un 9.a apakšpunkts (jauns)

(9) drošība un kosmoss. (9) drošība, 

(9.a) kosmoss.

Or. de

Pamatojums

Neskatoties uz kosmosa un drošības savstarpējo saistību, šīs divas tēmas jāapskata kā divas 
atsevišķas un skaidri definētas prioritātes.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera
Grozījums Nr. 195
I pielikuma 5. daļa

Pienācīgi tiks ņemts vērā ilgtspējīgas 
attīstības princips un dzimumu līdztiesība.
Bez tam gadījumos, kad tas ir būtiski, 
saistībā ar darbībām šajā īpašajā programmā 
tiks ņemti vērā apsvērumi par veicamā 

Zinātniskās un tehnoloģiskās izcilības
princips jāievēro visā Septītajā 
pamatprogrammā. Bez tam gadījumos, kad 
tas ir būtiski, saistībā ar darbībām šajā 
īpašajā programmā tiks ņemti vērā 



AM\614619LV.doc PE 374.083v01-00

11/94

Ārējais tulkojums LV

pētījuma un tā potenciālā pielietojuma 
ētiskajiem, sociālajiem, tiesiskajiem un 
plašākiem kultūras aspektiem, kā arī 
zinātnes un tehnoloģiju attīstības un tās 
prognožu sociāli ekonomiskā ietekme.

apsvērumi par veicamā pētījuma un tā 
potenciālā pielietojuma ētiskajiem, 
sociālajiem, tiesiskajiem un plašākiem 
kultūras aspektiem, kā arī zinātnes un 
tehnoloģiju attīstības un tās prognožu sociāli 
ekonomiskā ietekme.

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 196
I pielikuma 5. daļa

Pienācīgi tiks ņemts vērā ilgtspējīgas 
attīstības princips un dzimumu līdztiesība. 
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 tās 
prognožu sociāli ekonomiskā ietekme.

Pienācīgi tiks ņemts vērā ilgtspējīgas 
attīstības, pieejamības un dzimumu 
līdztiesības princips. 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 tās prognožu sociāli 
ekonomiskā ietekme.

Or. en

Pamatojums

Īpašajā programmā „Sadarbība” pieejamībai, tāpat kā ilgtspējīgai attīstībai un dzimumu 
līdztiesībai, jākļūst par horizontālu principu, lai atbalstītu tādu pētniecību, kurā jau sākotnēji 
uzmanība pievērsta visu to cilvēku vajadzībām, kuri saskaras ar pieejamības problēmām 
(piemēram, gados vecākas personas, mātes ar ratiņos pārvadājamiem bērniem, tūristi utt.).

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Grozījums Nr. 197
I pielikums, apakšvirsraksts „Daudzdisciplīnu un starptematiskā pētniecība, ieskaitot kopējos 

uzaicinājumus”, 1. daļas ievaddaļa

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākus tēmas, 
piemēram, jūras zinātnēm un tehnoloģijām.
Daudzdisciplinaritāti veicinās ar kopēju 
starptematisku pieeju pētniecības un 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākus tēmas, 
piemēram, jūras zinātnēm un tehnoloģijām, 
vides veselībai, videi draudzīgākām 
inženierzinātnēm un ķīmijai, pētniecībai 
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tehnoloģiju jomām, kas saistītas ar vairāk 
nekā vienu tēmu. Šādu starptematisku 
pieeju, cita starpā, īstenos,

par līdzdalības procesiem un miera izpētei.

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 198
I pielikums, apakšvirsraksts „Daudzdisciplīnu un starptematiskā pētniecība, ieskaitot kopējos 

uzaicinājumus”, 1. daļas ievaddaļa

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākus tēmas, 
piemēram, jūras zinātnēm un tehnoloģijām. 
Daudzdisciplinaritāti veicinās ar kopēju 
starptematisku pieeju pētniecības un 
tehnoloģiju jomām, kas saistītas ar vairāk 
nekā vienu tēmu. Šādu starptematisku 
pieeju, cita starpā, īstenos,

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākus tēmas, 
piemēram, jūras zinātnēm un tehnoloģijām.
Daudzdisciplinaritāti veicinās ar kopēju 
starptematisku pieeju pētniecības un 
tehnoloģiju jomām, kas saistītas ar vairāk 
nekā vienu tēmu, un, ja iespējams, šī 
programma nodrošinās uz uzdevumiem 
orientētu plānu elastīgumu, kuri skar 
tematikas prioritātes. Šādu starptematisku 
pieeju, cita starpā, īstenos,

Or. en

Pamatojums

Sadarbības programmai jābūt elastīgākai, lai projektiem, kas attiecas uz dažādām tēmām, 
nodrošinātu vieglāku piekļuvi finansējumam. Piemēram, tas attiecas gan uz videi draudzīgāku 
automašīnu, transporta, enerģijas, gan informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un 
jaunas ražošanas tehnoloģiju tematiskajām jomām. Šāda veida daudzdisciplinaritāte ir aktīvi 
jāatbalsta.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 199
I pielikums, apakšvirsraksts „Daudzdisciplīnu un starptematiskā pētniecība, ieskaitot kopējos 

uzaicinājumus”, 1. daļa

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākus tēmas, 
piemēram, jūras zinātnēm un tehnoloģijām. 
Daudzdisciplinaritāti veicinās ar kopēju 
starptematisku pieeju pētniecības un 
tehnoloģiju jomām, kas saistītas ar vairāk 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākus tēmas. 
Daudzdisciplinaritāti veicinās ar kopēju 
starptematisku pieeju pētniecības un 
tehnoloģiju jomām, kas saistītas ar vairāk 
nekā vienu tēmu. Šādu starptematisku 
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nekā vienu tēmu. Šādu starptematisku 
pieeju, cita starpā, īstenos,

pieeju, cita starpā, īstenos,

– izmantojot kopīgus uzaicinājumus 
vairākām tēmām, ja pētījuma temats noteikti 
ir būtisks darbībām saistībā ar katru no 
attiecīgajām tēmām, 

– izmantojot kopīgus uzaicinājumus 
vairākām tēmām, ja pētījuma temats noteikti 
ir būtisks darbībām saistībā ar jebkuru no 
pārējām tēmām,

– starpdisciplīnu pētniecībā īpaši uzsverot 
darbības, kas saistītas ar „jaunām 
vajadzībām”, 

– starpdisciplīnu pētniecībā īpaši uzsverot 
darbības, kas saistītas ar „jaunām 
vajadzībām”,

– izmantojot daudzu un dažādu disciplīnu 
pārstāvju konsultācijas un viņu pieredzi 
darba programmu izstrādāšanā,

– izmantojot daudzu un dažādu disciplīnu 
atzītu pētnieku konsultācijas un viņu 
pieredzi darba programmu izstrādāšanā,

– attiecībā uz politiski svarīgiem pētījumiem 
— nodrošinot saskanību ar ES politikas 
jomām.

– attiecībā uz politiski svarīgiem pētījumiem 
— nodrošinot saskanību ar ES politikas 
jomām.

Or. es

Pamatojums

Starpdisciplinārās pieejas veicināšanā jāizmanto kopēji uzaicinājumi, kuriem nav vajadzīgs 
visu tematisko jomu atbalsts. Ārējās konsultācijas darba programmas izstrādē jāsniedz 
ekspertiem, kuri ir saņēmuši starptautisku atzinību attiecīgajās jomās.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 200
I pielikums, apakšvirsraksts „Pielāgošanās mainīgajām vajadzībām un iespējām”, 1. daļa

To, ka tēmas nezaudē rūpniecisko 
nozīmīgumu, nodrošinās, cita starpā 
izmantojot dažādu „Eiropas tehnoloģiju 
platformu” darbu. Tādējādi šī īpašā 
programma palīdzēs īstenot tās Eiropas 
tehnoloģiju platformu izstrādātās un attīstītās 
Stratēģiskās pētījumu programmas, kuras 
veido patiesu Eiropas pievienoto vērtību. 
Plašās pētījumu vajadzības, kas apzinātas 
esošajās Stratēģiskajās pētījumu 
programmās, jau ir pietiekami atspoguļotas 
turpmāk norādītajās deviņās tēmās. To 
tehniskās informācijas pilnīgāka iekļaušana 
atspoguļosies pakāpeniski, izstrādājot 
detalizētu darba programmu konkrētiem 

To, ka tēmas nezaudē rūpniecisko 
nozīmīgumu, kā arī rūpniecības 
nepārtraukto līdzdalību šajās tēmās, 
nodrošinās, cita starpā izmantojot dažādu 
„Eiropas tehnoloģiju platformu” darbu. 
Tādējādi šī īpašā programma kopā ar 
rūpniecības sniegto ieguldījumu palīdzēs 
īstenot tās Eiropas tehnoloģiju platformu 
izstrādātās un attīstītās Stratēģiskās pētījumu 
programmas, kuras veido patiesu Eiropas 
pievienoto vērtību. Plašās pētījumu 
vajadzības, kas apzinātas esošajās 
Stratēģiskajās pētījumu programmās, jau ir 
pietiekami atspoguļotas turpmāk norādītajās 
deviņās tēmās. To tehniskās informācijas 
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uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. pilnīgāka iekļaušana atspoguļosies 
pakāpeniski, izstrādājot detalizētu darba 
programmu konkrētiem uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

Or. es

Pamatojums

Eiropas tehnoloģiju platformu vērtība ir saistīta ar iespēju apvienot spēkus. 

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 201
I pielikums, apakšvirsraksts „Pielāgošanās mainīgajām vajadzībām un iespējām”, 1. daļa

To, ka tēmas nezaudē rūpniecisko 
nozīmīgumu, nodrošinās, cita starpā 
izmantojot dažādu „Eiropas tehnoloģiju 
platformu” darbu. Tādējādi šī īpašā 
programma palīdzēs īstenot tās Eiropas 
tehnoloģiju platformu izstrādātās un attīstītās 
Stratēģiskās pētījumu programmas, kuras 
veido patiesu Eiropas pievienoto vērtību. 
Plašās pētījumu vajadzības, kas apzinātas 
esošajās Stratēģiskajās pētījumu 
programmās, jau ir pietiekami atspoguļotas 
turpmāk norādītajās deviņās tēmās. To 
tehniskās informācijas pilnīgāka iekļaušana 
atspoguļosies pakāpeniski, izstrādājot 
detalizētu darba programmu konkrētiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

To, ka tēmas nezaudē rūpniecisko 
nozīmīgumu, nodrošinās, cita starpā 
izmantojot dažādu „Eiropas tehnoloģiju 
platformu” darbu. Tādējādi šī īpašā 
programma palīdzēs īstenot tās Eiropas 
tehnoloģiju platformu izstrādātās un attīstītās 
Stratēģiskās pētījumu programmas, kuras 
veido patiesu Eiropas pievienoto vērtību. 
Plašās pētījumu vajadzības, kas apzinātas 
esošajās Stratēģiskajās pētījumu 
programmās, jau ir pietiekami atspoguļotas 
turpmāk norādītajās deviņās tēmās. To 
tehniskās informācijas pilnīgāka iekļaušana 
atspoguļosies pakāpeniski, izstrādājot 
detalizētu darba programmu konkrētiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Šajā 
nolūkā tiks konsultētas nevalstiskās 
organizācijas (NVO) un citas ar rūpniecību 
nesaistītās ieinteresētās puses. Papildus 
esošajām Eiropas tehnoloģiju platformām 
Komisija izveidos Eiropas sociālo 
jauninājumu platformu, kas, priekšgalā 
izvirzot NVO, Eiropas līmenī apvienos 
pilsoniskas sabiedrības organizācijas, 
pētniecības institūcijas un regulatīvās 
iestādes, lai izstrādātu pētniecības 
programmu un veicinātu līdzdalības 
procesu izveidi.
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Or. en

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšana ir efektīvākas likumu izstrādes instruments.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 202
I pielikums, apakšvirsraksts „Pielāgošanās mainīgajām vajadzībām un iespējām”, 2. daļa

Tāpat tiks nodrošināts, lai tēmas nezaudētu 
savu nozīmīgumu ES politiku un noteikumu 
formulēšanā, īstenošanā un novērtēšanā. Tas 
attiecas uz tādām politikas jomām kā 
veselība, drošība, patērētāju aizsardzība, 
enerģija, vide, atbalsts attīstībai, 
zivsaimniecība, jūrlietas, lauksaimniecība, 
dzīvnieku veselība un labturība, transports, 
izglītība un mācības, informācijas sabiedrība 
un plašsaziņas līdzekļi, nodarbinātība, 
sociālās lietas, kohēzija, tieslietas un 
iekšlietas, kā arī uz pirmsnormatīvajiem un 
normatīvajiem pētījumiem, kas ir būtiski, lai 
uzlabotu standartu kvalitāti un to ievērošanu. 
Šajā kontekstā būtiska vieta ir platformām, 
kurās ieinteresētās personas sastopas ar 
zinātnieku aprindām, lai apspriestu 
stratēģiskās pētījumu programmas, kas 
nozīmīgas sociālās, vides vai citās politikas 
jomās.

Tāpat tiks nodrošināts, lai tēmas nezaudētu 
savu nozīmīgumu ES politiku un noteikumu 
formulēšanā, īstenošanā un novērtēšanā. Tas 
attiecas uz tādām politikas jomām kā 
veselība, drošība, patērētāju aizsardzība, 
enerģija, vide, atbalsts attīstībai, 
zivsaimniecība, jūrlietas, lauksaimniecība, 
dzīvnieku veselība un labturība, transports, 
izglītība un mācības, informācijas sabiedrība 
un plašsaziņas līdzekļi, nodarbinātība, 
sociālās lietas, kohēzija, tieslietas un 
iekšlietas, kā arī uz pirmsnormatīvajiem un 
normatīvajiem pētījumiem, kas ir būtiski, lai 
ar standartu kvalitāti un to ievērošanu 
uzlabotu savietojamību un konkurenci. Šajā 
kontekstā būtiska vieta ir platformām, kurās 
ieinteresētās personas sastopas ar zinātnieku 
aprindām, lai apspriestu stratēģiskās 
pētījumu programmas, kas nozīmīgas 
sociālās, vides vai citās politikas jomās.

Or. en

Pamatojums

Standartiem jābūt savietojamiem, lai palielinātu konkurenci.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 203
I pielikums, apakšvirsraksts „Pielāgošanās mainīgajām vajadzībām un iespējām”, 1. aizzīmes 

ievaddaļa

Jaunas vajadzības: īpašs atbalsts paredzēts 
pētījumu priekšlikumiem, kuru mērķis ir 

Jaunas vajadzības: īpašs atbalsts paredzēts 
pētījumu priekšlikumiem, kuru mērķis ir 
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noteikt vai sīkāk izpētīt jaunas zinātnes un 
tehnoloģiju iespējas konkrētā jomā un/vai 
jomā, kurā saskaras vairākas disciplīnas, jo 
īpaši saistībā ar potenciāli nozīmīgiem 
atklājumiem. To īstenos šādi:

noteikt vai sīkāk izpētīt jaunas zinātnes un 
tehnoloģiju iespējas konkrētā jomā un/vai 
jomā, kurā saskaras vairākas disciplīnas, jo 
īpaši saistībā ar potenciāli nozīmīgiem 
atklājumiem vai tiešiem lietojumiem. To 
īstenos šādi:

Or. en

Pamatojums

Mums ir jānodrošina, lai potenciālu, kas attiecas uz zinātnes un tehnoloģiju iespēju 
novatoriskiem lietojumiem, izmantotu tiešā veidā, tiklīdz šādus lietojumus rada veiktie 
pētījumi un negaidot, kamēr pētniecības projekts tiks pabeigts.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 204
I pielikums, apakšvirsraksts „Pielāgošanās mainīgajām vajadzībām un iespējām”, 1. aizzīmes 

1. ievilkums

– veicot atvērtus, „augšupējus” pētījumus 
pašu pētnieku izvēlētos tematos, lai attīstītu 
jaunas zinātnes un tehnoloģiju iespējas 
(„Adventure” darbības) vai arī lai novērtētu 
jaunus atklājumus vai jaunatklātas 
parādības, kas sabiedrībai varētu norādīt 
riskus vai problēmas („Insight” darbības);

– veicot atvērtus, „augšupējus” pētījumus 
pašu pētnieku izvēlētos tematos, lai attīstītu 
jaunas zinātnes un tehnoloģiju iespējas 
(„Adventure” darbības) vai lai pašā sākumā 
precizētu attīstības virzienus un tendences 
ar ievērojami perspektīviem lietojumiem 
(„Foresight” darbības), vai arī lai novērtētu 
jaunus atklājumus vai jaunatklātas 
parādības, kas sabiedrībai varētu norādīt 
riskus vai problēmas („Insight” darbības);

Or. en

Pamatojums

Paredzēšanas („Foresight”) pētījumi ir jāatbalsta, jo pētniekiem aizvien vairāk jāņem vērā 
savu pētījumu daudzpusīgākie aspekti, kā arī iespējamie riski un ietekme. Ir jāveicina 
pētnieku tālredzīgi nolūki „augšupējā” līmenī, jo prognozes sākuma stadijā par turpmāko 
zinātnes un tehnoloģiju attīstību un perspektīviem lietojumiem Eiropas Savienībai nodrošina 
nozīmīgu konkurētspējas priekšrocību.
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Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 205
I pielikums, virsraksts „Pētījumu rezultātu izplatīšana, zināšanu nodošana un plašākas 

sabiedrības iesaistīšana”, 1. daļas 3. ievilkums

– veicot īpašus pētījumu rezultātu 
izplatīšanas pasākumus, kuros jūtama 
pozitīva un aktīva pieeja vairāku projektu 
rezultātu izplatīšanai, tostarp arī tādu 
projektu, kas veikti iepriekšējo 
pamatprogrammu vai citu pētniecības 
programmu ietvaros, un kuras vērstas uz 
īpašiem sektoriem vai ieinteresētu personu 
grupām kā potenciālajiem rezultātu 
lietotājiem;

– veicot īpašus pētījumu rezultātu 
izplatīšanas pasākumus, kuros jūtama 
pozitīva un aktīva pieeja vairāku projektu 
rezultātu izplatīšanai, tostarp arī tādu 
projektu, kas veikti iepriekšējo 
pamatprogrammu vai citu pētniecības 
programmu ietvaros, un kuras vērstas uz 
īpašiem sektoriem vai ieinteresētu personu 
grupām, īpašu uzsvaru liekot uz
potenciālajiem rezultātu lietotājiem un 
pirmsuniversitātes skolotājiem;

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu karjeru pētniecībā, atzinīgi ir vērtējama ideja salīdzināt zinātniskos rezultātus 
ar tiem, kuri palīdz vai traucē tos sasniegt – pamatskolu un vidusskolu skolotājiem.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 206
I pielikums, virsraksts „Pētījumu rezultātu izplatīšana, zināšanu nodošana un plašākas 

sabiedrības iesaistīšana”, 1. daļas 5. ievilkums

ar CORDIS pakalpojumu palīdzību, lai 
sekmētu zināšanu izplatīšanu un pētījumu 
rezultātu izmantošanu;

ar CORDIS pakalpojumu palīdzību, lai 
sekmētu zināšanu izplatīšanu lietotājiem 
draudzīgā veidā un pētījumu rezultātu 
izmantošanu;

Or. es

Pamatojums

Saziņas nolūkā izveidotajam Komisijas CORDIS portālam jābūt viegli pieejamam lietotājiem.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 207
I pielikums, virsraksts „Pētījumu rezultātu izplatīšana, zināšanu nodošana un plašākas 

sabiedrības iesaistīšana”, 1. daļas 6. ievilkums

– rosinot iniciatīvas, lai sekmētu dialogu un 
debates par zinātniskiem jautājumiem un 
pētījumu rezultātiem plašākā sabiedrībā 
ārpus zinātnieku aprindām.

– rosinot iniciatīvas, lai sekmētu dialogu un 
debates par zinātniskiem jautājumiem un 
pētījumu rezultātiem plašākā sabiedrībā 
ārpus zinātnieku aprindām, tostarp paredzot 
pētījumu izmantošanu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju labā.

Or. en

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības organizācijām nodrošinot iespēju piekļūt zinātniskiem jautājumiem, 
sabiedrība vieglāk pieņems un izpratīs jaunās tehnoloģijas.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 208
I pielikums apakšvirsraksts „MVU līdzdalība”

Optimālu mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) līdzdalību sekmēs visās tematiskajās 
jomās, jo īpaši uzlabojot finanšu un 
pārvaldes procedūras un piedāvājot lielāku 
elastību piemērotas finansēšanas shēmas 
izvēlē. Turklāt pētniecības vajadzības un 
MVU potenciālu pienācīgi ņems vērā, 
izstrādājot šīs īpašās programmas tematisko 
jomu saturu un iekļaujot darba programmās 
jomas, kas īpaši svarīgas MVU. Īpašas
darbības, lai atbalstītu pētniecību atsevišķu 
MVU un to asociāciju vajadzībām, 
paredzētas īpašajā programmā „Iespējas”, 
savukārt darbības, lai veicinātu MVU 
līdzdalību visā pamatprogrammā, tiks 
finansētas Konkurētspējas un jauninājumu 
programmā.

Optimālu mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) līdzdalību sekmēs visās tematiskajās 
jomās, jo īpaši uzlabojot finanšu un 
pārvaldes procedūras un piedāvājot lielāku 
elastību piemērotas finansēšanas shēmas 
izvēlē un īpašus stimulus 
līdzdalībai.Turklāt pētniecības vajadzības un 
MVU, tostarp zemāku tehnoloģiju 
uzņēmumu un tradicionālo nozaru,
potenciālu pienācīgi ņems vērā, izstrādājot 
šīs īpašās programmas tematisko jomu 
saturu. Darba programmās un integrētā 
stratēģijā MVU līdzdalības veicināšanai 
iekļaus praktiskus pasākumus šim 
nolūkam, ieskaitot tādu uzaicinājumu 
publicēšanu, kuri pielāgoti īpašajām MVU 
vajadzībām, un jomas, kas īpaši svarīgas 
MVU. Īpašas darbības, lai atbalstītu 
pētniecību atsevišķu MVU un to asociāciju 
vajadzībām, paredzētas īpašajā programmā 
„Iespējas”, savukārt darbības, lai veicinātu 



AM\614619LV.doc PE 374.083v01-00

19/94

Ārējais tulkojums LV

MVU līdzdalību visā pamatprogrammā. 
Šādas darbības papildinās un tās tiks 
koordinētas ar darbībām, ko paredzēs 
Konkurētspējas un jauninājumu programmā.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekšējo grozījumu Nr. 30, pievienojot „tradicionālās nozares”.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin, Pia Locatelli, Teresa Riera Madurell, Catherine 
Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 209
I pielikums, apakšvirsraksts „MVU līdzdalība”, 1.a daļa (jauns)

Īpaša uzmanība tiks pievērsta, lai 
nodrošinātu MVU atbilstīgu līdzdalību, 
īpaši nosakot mērķi piešķirt vismaz 15 % no 
šīs īpašās programmas budžeta maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Lai īstenotu šo 
mērķi, MVU līdzdalība tiks atvieglota, 
izmantojot stratēģiskus projektus vai kopas 
saistībā ar galveno tēmu vai tehnoloģiju 
platformas projektiem. To projektu 
finansēšanā, kas ietver MVU, lielākā daļa 
finansējuma tiks pieprasīta no visām 
Kopienas iestādēm, tostarp Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) un Eiropas 
Investīciju fonda (EIF).

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 368 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 210
I pielikums, apakšvirsraksts „Ētiskie aspekti”, 1. daļa

Īstenojot šo īpašo programmu un no tās 
izrietošos pētījumus, jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Tie cita starpā ietver 

Īstenojot šo īpašo programmu un no tās 
izrietošos pētījumus, jāievēro galvenie ētikas 
pamatprincipi. Tie cita starpā ietver 
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principus, kas minēti ES Pamattiesību hartā, 
ieskaitot šādus: cilvēka cieņas un cilvēka 
dzīvības aizsardzība, personas datu un 
privātās dzīves aizsardzība, kā arī dzīvnieku 
un vides aizsardzība saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem un attiecīgo starptautisko 
konvenciju, pamatnostādņu un rīcības 
kodeksu jaunākajām versijām, piemēram, 
Helsinku Deklarāciju, Eiropas Padomes 
Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu, kas parakstīta 1997. gada 
4. aprīlī Ovjedo un tās Papildu protokolus, 
ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, 
UNESCO pieņemto Vispārējo deklarāciju 
par cilvēka genomu un cilvēktiesībām, ANO 
Bioloģisko un toksisko ieroču konvenciju 
(BTWC), Starptautisko līgumu par pārtikas 
un lauksaimniecības augu ģenētiskajiem 
resursiem un attiecīgās Pasaules veselības 
organizācijas (PVO) rezolūcijas.

principus, kas minēti ES Pamattiesību hartā, 
ieskaitot šādus: cilvēka cieņas un cilvēka 
dzīvības aizsardzība, personas datu un 
privātās dzīves aizsardzība, kā arī dzīvnieku 
un vides aizsardzība saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem un attiecīgo starptautisko 
konvenciju, pamatnostādņu un rīcības 
kodeksu jaunākajām versijām, piemēram, 
Helsinku Deklarāciju, Eiropas Padomes 
Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu, kas parakstīta 1997. gada 
4. aprīlī Ovjedo un tās Papildu protokolus, 
ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, 
UNESCO pieņemto Vispārējo deklarāciju 
par cilvēka genomu un cilvēktiesībām, ANO 
Bioloģisko un toksisko ieroču konvenciju 
(BTWC), Starptautisko līgumu par pārtikas 
un lauksaimniecības augu ģenētiskajiem 
resursiem un attiecīgās Pasaules veselības 
organizācijas (PVO) rezolūcijas, Eiropas 
Parlamenta 2005. gada 10. marta 
Rezolūciju par tirdzniecību ar cilvēka 
olšūnām1 un 2005. gada 26. oktobra 
Rezolūciju par biotehnoloģisko 
izgudrojumu patentiem2, kā arī tajās valstīs 
spēkā esošiem likumiem un regulām, kurās 
tiek veikti attiecīgie pētījumi.
______________________________
1 OV C 320 E, 15.12.2005., 251. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0407

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 211
I pielikums, apakšvirsraksts „Ētiskie aspekti”, 2. daļa

Ņems vērā arī atzinumus, ko izteikusi 
Eiropas Padomdevēju grupa 
biotehnoloģijas ētikas jautājumos (1991–
1997) un Eiropas Dabaszinātņu un jauno 
tehnoloģiju ētikas grupa (no 1998. gada).

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 212
I pielikums, apakšvirsraksts „Ētiskie aspekti”, 2. daļa

Ņems vērā arī atzinumus, ko izteikusi 
Eiropas Padomdevēju grupa 
biotehnoloģijas ētikas jautājumos (1991–
1997) un Eiropas Dabaszinātņu un jauno 
tehnoloģiju ētikas grupa (no 1998. gada).

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātais formulējums ir pārāk neprecīzs vienā punktā, un jo īpaši ir jāiekļauj 
pienākums sniegt ziņojumu Parlamentam.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 213
I pielikums, apakšvirsraksts „Ētiskie aspekti”, 3. daļa

Saskaņā ar subsidiaritātes principu un Eiropā 
pastāvošo pieeju dažādību pētniecības 
projektu dalībniekiem jāievēro tiesību akti, 
noteikumi un ētikas kodeksi, kas ir spēkā 
valstīs, kurās veic pētījumus. Katrā ziņā 
piemēro valstu noteikumus un konkrētā 
dalībvalstī vai citā valstī aizliegtu pētījumu 
veikšanu neatbalsta ar Kopienas 
finansējumu ne šajā dalībvalstī, ne citā 
valstī.

Saskaņā ar subsidiaritātes principu un Eiropā 
pastāvošo pieeju dažādību pētniecības 
projektu dalībniekiem jāievēro tiesību akti, 
noteikumi un ētikas kodeksi, kas ir spēkā 
valstīs, kurās veic pētījumus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātais formulējums ir pārāk neprecīzs vienā punktā, un jo īpaši ir jāiekļauj 
pienākums sniegt ziņojumu Parlamentam.
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 214
I pielikums, apakšvirsraksts „Ētiskie aspekti”, 4. daļa

Vajadzības gadījumā pētniekiem, kas
piedalās pētniecības projektos, no attiecīgās 
valsts vai vietējās ētikas komitejas pirms 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības darbību 
uzsākšanas jāsaņem apstiprinājums. 
Komisija no ētikas viedokļa sistemātiski 
pārbaudīs priekšlikumus, kuri saistīti ar 
ētiski delikātiem jautājumiem vai arī 
priekšlikumus, kuros ētikas aspektiem nav 
pievērsta pienācīga uzmanība. Īpašos 
gadījumos ētikas pārbaudi var veikt projekta 
īstenošanas laikā.

No attiecīgās valsts vai vietējās ētikas 
komitejas pirms pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības darbību uzsākšanas apstiprinājums 
jāsaņem tiem pētniekiem, kuri piedalās vai 
veic tādus pētniecības projektus, kas attiecas 
uz ētiski delikātiem jautājumiem, 
piemēram, cilvēku DNS analīzi, 
pētījumiem, kuros iesaistītās personas 
nespēj sniegt piekrišanu pēc iepriekš 
saņemtas informācijas, kā arī pētījumiem, 
kuros cieš mugurkaulnieku dzīvnieki, 
u.tml. Komisija no ētikas viedokļa 
sistemātiski veiks pārbaudi. Īpašos 
gadījumos ētikas pārbaudi var veikt projekta 
īstenošanas laikā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātais formulējums ir pārāk neprecīzs vienā punktā, un jo īpaši ir jāiekļauj 
pienākums sniegt ziņojumu Parlamentam.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 215
I pielikums, apakšvirsraksts „Ētiskie aspekti”, 5. daļa

Saskaņā ar šā lēmuma 4. panta 3. punktu 
netiks finansēti pētījumi, kas aizliegti visās 
dalībvalstīs. 

Komisija reizi gadā informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par savu darbību 
šajā jomā, kā arī papildus tam sniegs šīm 
iestādēm informāciju pēc pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātais formulējums ir pārāk neprecīzs vienā punktā, un jo īpaši ir jāiekļauj 
pienākums sniegt ziņojumu Parlamentam.
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Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 216
I pielikums, apakšvirsraksts „Ētiskie aspekti”, 5.a daļa (jauns)

Vajadzēs atkārtoti definēt un publicēt 
galveno kritēriju zinātniskajiem drošības 
pasākumiem.

Or. es

Pamatojums

Sabiedrības ekonomiskā iesaistīšanās pētniecībā ir atkarīga no pārliecības par rezultātu 
ticamību.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 217
I pielikums, apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 1. daļa

Nedaudzos gadījumos pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības mērķa darbības jomas 
un iesaistīto resursu apjoma dēļ ir lietderīga 
ilgtermiņa partnerību veidošana ar valsts un 
privātā sektora iesaistīšanu kopīgu 
tehnoloģiju iniciatīvu veidā. Šajās 
iniciatīvās, galvenokārt Eiropas tehnoloģiju 
platformu darba rezultātā, kas aptver vienu 
vai nedaudzus izvēlētus pētniecības aspektus 
attiecīgajā jomā, tiks apvienoti privāta 
sektora ieguldījumi un valsts un Eiropas 
publiskais finansējums, tostarp dotācijas no 
Pētniecības pamatprogrammas un Eiropas 
Investīciju bankas aizdevumi. Kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas tiks noteiktas uz 
atsevišķu priekšlikumu pamata (piemēram, 
balstoties uz Līguma 171. pantu).

Nedaudzos gadījumos pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības mērķa darbības jomas 
un iesaistīto resursu apjoma dēļ varētu būt
lietderīga ilgtermiņa partnerību veidošana ar 
valsts un privātā sektora iesaistīšanu kopīgu 
tehnoloģiju iniciatīvu veidā. Šajās 
iniciatīvās, galvenokārt Eiropas tehnoloģiju 
platformu darba rezultātā, kas aptver vienu 
vai nedaudzus izvēlētus pētniecības aspektus 
attiecīgajā jomā, tiks apvienoti privāta 
sektora ieguldījumi un valsts un Eiropas 
publiskais finansējums, tostarp kapitāla 
ieguldījumi un dotācijas no Pētniecības 
pamatprogrammas un Eiropas Investīciju 
bankas aizdevumi. Septītās 
pamatprogrammas mehānismi un Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) aizdevumi ir 
jāstrukturē tā, lai atvieglotu EIB līdzdalību 
kopuzņēmumos, kas būs atbildīgi par 
kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu īstenošanu.
Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas tiks noteiktas 
uz atsevišķu priekšlikumu pamata 
(piemēram, balstoties uz Līguma 
171. pantu).
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Or. es

Pamatojums

Iepriekšējā grozījuma Nr. 34 formulējumam pievienots nosacījums brīdinājuma nolūkā.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 218
I pielikums, apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 1. daļa

Nedaudzos gadījumos pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības mērķa darbības jomas 
un iesaistīto resursu apjoma dēļ ir lietderīga 
ilgtermiņa partnerību veidošana ar valsts un 
privātā sektora iesaistīšanu kopīgu 
tehnoloģiju iniciatīvu veidā. Šajās 
iniciatīvās, galvenokārt Eiropas tehnoloģiju 
platformu darba rezultātā, kas aptver vienu 
vai nedaudzus izvēlētus pētniecības aspektus 
attiecīgajā jomā, tiks apvienoti privāta 
sektora ieguldījumi un valsts un Eiropas 
publiskais finansējums, tostarp dotācijas no 
Pētniecības pamatprogrammas un Eiropas 
Investīciju bankas aizdevumi. Kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas tiks noteiktas uz 
atsevišķu priekšlikumu pamata (piemēram, 
balstoties uz Līguma 171. pantu).

Nedaudzos gadījumos pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības mērķa darbības jomas 
un iesaistīto resursu apjoma dēļ ir lietderīga 
ilgtermiņa partnerību veidošana ar valsts un 
privātā sektora iesaistīšanu kopīgu 
tehnoloģiju iniciatīvu veidā. Šajās 
iniciatīvās, galvenokārt Eiropas tehnoloģiju 
platformu darba rezultātā, kas aptver vienu 
vai nedaudzus izvēlētus pētniecības aspektus 
attiecīgajā jomā, tiks apvienoti privāta 
sektora ieguldījumi un valsts un Eiropas 
publiskais finansējums, tostarp dotācijas no 
Pētniecības pamatprogrammas un Eiropas 
Investīciju bankas aizdevumi. Kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas tiks noteiktas 
individuāli uz atsevišķu priekšlikumu 
pamata (piemēram, balstoties uz Līguma 
171. pantu).

Or. es

Pamatojums

Platformas jāizvēlas atbilstīgi neatkarīgi vērtētai katras izveidojamās platformas vajadzībai.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 219
I pielikums, apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 2. daļa

Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas nosaka, 
pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, 
tostarp:

Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas nosaka 
atklātā un pārredzamā veidā, pēc 
novērtējuma veikšanas, pamatojoties uz 
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vairākiem kritērijiem, tostarp:

– pašreizējo instrumentu nespēja sasniegt 
mērķi;

– Eiropas mēroga intervences pievienotā 
vērtība;

– Eiropas līmeņa darbības pievienotā 
vērtība, kas novērtēta iespējami 
sasniedzamās izcilības un sinerģijas ziņā;

– izvirzītā mērķa definīcijas pakāpe un 
skaidrība;

– izvirzītā mērķa definīcijas pakāpe un 
skaidrība;

– nozares sniegtā finansējuma un atvēlēto 
resursu apjoms;

– nozares sniegtā finansējuma un atvēlēto 
resursu apjoms;

– ietekme uz nozares konkurētspēju un 
izaugsmi;

– ietekme uz nozares konkurētspēju un 
izaugsmi, tostarp uz MVU līdzdalību;

– plašāku politikas mērķu veicināšanas 
pakāpe;

– plašāku politikas mērķu veicināšanas 
pakāpe;

– to pētnieku apmācības programmas un 
kalendāra izveide, kuri piedalās iniciatīvās;

– spēja piesaistīt papildu valsts atbalstu un 
panākt lielāku esošā vai gaidāmā nozares 
atvēlētā finansējuma efektivitāti;

– spēja piesaistīt papildu valsts atbalstu un 
panākt lielāku esošā vai gaidāmā nozares 
atvēlētā finansējuma efektivitāti.

– pašreizējo instrumentu nespēja sasniegt 
mērķi.

Or. es

Pamatojums

Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas ir galvenā iespēja nozaru un valsts sektora sadarbībā. 

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 220
I pielikums, apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 2. daļas 1.a ievilkums (jauns)

– pilsoniskās sabiedrības nozīmīgums;

Or. en

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana ir efektīvākas likumu izstrādes instruments.
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 221
I pielikums, apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 4.a daļa (jauns)

Lai palielinātu visu dalībnieku, jo īpaši 
MVU, pārredzamību un iesaistīšanos, kopā 
ar tehnoloģijas platformu darbībām un 
kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām 
jānodrošina skaidri definēti izplatīšanas 
pasākumi. Šo izplatīšanu Eiropas līmenī 
jākoordinē atbilstīgam sekretariātam un to 
jāveic visās dalībvalstīs, izmantojot tādu 
neatkarīgu, atzītu, bezpeļņas, zinātnisku un 
tehnisku asociāciju speciālas tehniskās 
zināšanas un izplatīšanas instrumentus, 
kuras darbojas nacionālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Tehnoloģijas platformas un kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas, kas saistītas ar kompleksiem un 
novatoriskiem jēdzieniem, nav plaši zināmas to dalībnieku starpā, kuri darbojas šajā 
specifiskajā nozarē un kuri nevar paļauties uz atbilstīgu struktūru, kas vajadzīga šo 
dalībnieku informēšanai. Lai izvairītos no tā, ka šāda situācija negatīvi ietekmē tehnoloģiju 
platformu un kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas piedāvātās iespējas efektivitāti, ir vajadzīgs, lai 
pasākumus veiktu kopā ar īpaši izstrādātu informācijas un palīdzības sistēmu, kuras pamatā 
ir nacionālo organizāciju esošās specifiskās zināšanas.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Grozījums Nr. 222
I pielikums, apakšvirsraksts „Ārpuskopienas pētniecības programmu koordinēšana”, 1. daļa

Šajā jomā veiktajiem pasākumiem izmantos 
divus galvenos līdzekļus: ERA-NET shēmu 
un Kopienas līdzdalību kopīgi īstenotās 
valsts pētniecības programmās (Līguma 
169. pants). Darbības izmantos arī, lai 
veicinātu savstarpēju papildināmību un 
sinerģiju starp pamatprogrammu un 
pasākumiem, ko veic saskaņā ar starpvaldību 
struktūrām, tādām kā EUREKA, EIROforum 

Šajā jomā veiktajiem pasākumiem izmantos 
divus galvenos līdzekļus: ERA-NET shēmu 
un Kopienas līdzdalību kopīgi īstenotās 
valsts pētniecības programmās (Līguma 
169. pants). Darbības izmantos arī, lai 
veicinātu savstarpēju papildināmību un 
sinerģiju starp pamatprogrammu un 
pasākumiem, ko veic saskaņā ar starpvaldību 
struktūrām, tādām kā EUREKA, EIROforum 
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un COST. Finansiālo atbalstu COST 
administrēšanas un koordinēšanas darbībām 
sniegs tā, lai COST arī turpmāk varētu 
veicināt valstu finansētu pētniecības grupu 
darba koordinēšanu un pētnieku apmaiņu. 

un COST. Ņemot vērā MVU nozīmi ES 
konkurētspējas attīstībā, īpaša uzmanība 
jāpievērš progresīvo tehnoloģiju MVU 
piekļuves pētniecībai veicināšanai, kā tas 
saskaņā ar Līguma 169. pantu noteikts 
Komisijas EUREKA „EUROSTARS” 
programmā. Finansiālo atbalstu COST 
administrēšanas un koordinēšanas darbībām 
sniegs tā, lai COST arī turpmāk varētu 
veicināt valstu finansētu pētniecības grupu 
darba koordinēšanu un pētnieku apmaiņu. 

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 401 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 223
I pielikums, apakšvirsraksts „Ārpuskopienas pētniecības programmu koordinēšana”, 4. daļas 

1. ievilkums

– sniedzot pamatu dalībniekiem, kas īsteno 
sabiedriskas pētniecības programmas, lai 
uzlabotu viņu veikto pasākumu 
koordinēšanu. Tas ietver atbalstu jaunu 
ERA-NET tīklu izveidošanai, kā arī 
pastāvošo ERA-NET tīklu darbības jomas 
paplašināšanai un padziļināšanai, piemēram, 
paplašinot to partnerību, kā arī savstarpēji 
atverot programmas citiem dalībniekiem; 

– sniedzot pamatu dalībniekiem, kas īsteno 
sabiedriskas pētniecības programmas, lai 
uzlabotu viņu veikto pasākumu 
koordinēšanu. Tas ietver atbalstu jaunu 
ERA-NET tīklu izveidošanai, kā arī 
pastāvošo ERA-NET tīklu darbības jomas 
paplašināšanai un padziļināšanai, piemēram, 
uzlabojot to izplatīšanu, savstarpēji atverot 
programmas citiem dalībniekiem;

Or. es

Pamatojums

Samazinot administratīvos šķēršļus un atbilstīgi apmācot cilvēkus, kuriem ir jāvada 
pētniecības programmas, var uzlabot to efektīvāku piemērošanu.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 224
I pielikums, apakšvirsraksts „Ārpuskopienas pētniecības programmu koordinēšana”, 4. daļas 

2.a ievilkums (jauns)
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– palīdzot vienkāršot administratīvos 
šķēršļus un apmācīt atbildīgos nacionālos, 
reģionālos un vietējos administratorus.

Or. es

Pamatojums

Samazinot administratīvos šķēršļus un atbilstīgi apmācot cilvēkus, kuriem ir jāpārvalda 
pētniecības programmas, var uzlabot to efektīvāku piemērošanu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 225
I pielikums, apakšvirsraksts „Ārpuskopienas pētniecības programmu koordinēšana”, 5. daļa

Kopienas līdzdalība valsts pētniecības 
programmās, kas tiek kopīgi īstenotas 
saskaņā ar Līguma 169. pantu, ir jo īpaši 
svarīga Eiropas plaša mēroga sadarbībai 
dažādos līmeņos starp dalībvalstīm, kurām ir 
kopīgas vajadzības un/vai intereses. Šādas 
iniciatīvas atbilstīgi 169. pantam tiks 
uzsāktas jomās, kas noteiktas ciešā sadarbībā 
ar dalībvalstīm, ietverot iespējamo sadarbību 
ar starpvaldību programmām, pamatojoties 
uz kritērijiem, kas paredzēti lēmumā par 
Septīto pamatprogrammu.

Kopienas līdzdalība valsts pētniecības 
programmās, kas tiek kopīgi īstenotas 
saskaņā ar Līguma 169. pantu, ir jo īpaši 
svarīga Eiropas plaša mēroga sadarbībai 
dažādos līmeņos starp dalībvalstīm, kurām ir 
kopīgas vajadzības un/vai intereses. Šādas 
iniciatīvas atbilstīgi 169. pantam tiks 
uzsāktas jomās, kas noteiktas ciešā sadarbībā 
ar dalībvalstīm, ietverot iespējamo sadarbību 
ar starpvaldību programmām, pamatojoties 
uz kritērijiem, kas paredzēti lēmumā par 
Septīto pamatprogrammu, tostarp pievienoto 
vērtību sociālajā un vides jomā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 226
I pielikums, apakšvirsraksts „Starptautiskā sadarbība”, 1. daļa

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

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

– izveidot pamatu pētījumiem un iespējām 
jaunattīstības valstīs, apvienot un stiprināt 
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atbildīgās iestādes: universitātes un valsts 
un privātos pētnieku apmācības centrus;

– atbalstīt un veicināt Eiropas konkurētspēju, 
veidojot stratēģiskas pētniecības partnerības 
zinātnē un tehnoloģijās 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 Eiropas konkurētspēju, 
veidojot stratēģiskas pētniecības partnerības 
zinātnē un tehnoloģijās 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;

– 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, pamatojoties 
uz abpusēju interesi un abpusēju 
izdevīgumu.

Or. es

Pamatojums

Ir nepieciešams apvienot par pētniecību atbildīgās iestādes un uzlabot to darbu, radīt 
piemērotu vidi pētniekiem un investīcijām.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz un Caroline Lucas Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 227
I pielikums, apakšvirsraksts „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 

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. Tomēr trešās valstis, 
kuras pārkāpj ES likumus vai ANO 
konvencijas par cilvēktiesībām, nevar 
pretendēt uz līdzdalību Eiropas pētniecības 
telpā un finansējumu, ko piešķir saskaņā 
ar pamatprogrammu. Šajā nolūkā arī 
jāveicina ES kā globāla sadarbības partnera 
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saistību izpildi un vecinātu Eiropas vērtību 
izplatīšanu, konkurētspēju, sociāli 
ekonomiskos sasniegumus, vides aizsardzību 
un labklājību saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības ideju.

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.

Or. en

Pamatojums

Tā būtu neatbilstoša situācija, ja ES pētniecībai paredzētos līdzekļus piešķirtu to valstu 
tehniskajam un zinātniskajam atbalstam, kuras pārkāpj cilvēktiesības.  Atsevišķās dalībvalstīs 
zinātnieki un pētnieki vairākkārtīgi ir lūguši šādu ES finansiālu līdzdalību.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 228
I pielikums, apakšvirsraksts „Starptautiskā sadarbība”, 3. daļas 2. aizzīme

Veicot īpašus sadarbības pasākumus katrā 
tematiskajā jomā, kas īpaši paredzēti 
trešajām valstīm, savstarpējas intereses 
gadījumos sadarbojoties konkrētu jautājumu 
risināšanā. Īpašo vajadzību un prioritāšu 
noteikšana būs cieši saistīta ar attiecīgajiem 
divpusējiem sadarbības nolīgumiem un ar 
pašreiz noritošām daudzpusējām un 
divpusējām reģionālām sarunām starp ES un 
minētajām valstīm vai valstu grupām. 
Prioritātes noteiks, pamatojoties uz 
konkrētām vajadzībām, kā arī reģiona vai 
valsts ekonomiskās attīstības iespējām un 
līmeni. Šajā sakarā starptautiskās sadarbības 
stratēģisko plānu un tās īstenošanas plānu 
izstrādās, paredzot īpašas mērķtiecīgi vērstas 
darbības visās tēmās, piemēram, veselība, 
lauksaimniecība, sanitārā apstrāde, ūdens, 
pārtikas drošība, sociālā kohēzija, vide, 
zivsaimniecība, akvakultūra un dabas 
resursi, ilgtspējīga ekonomiskā politika, kā 
arī informācijas un komunikācijas 

Veicot īpašus sadarbības pasākumus katrā 
tematiskajā jomā, kas īpaši paredzēti 
trešajām valstīm, savstarpējas intereses 
gadījumos sadarbojoties konkrētu jautājumu 
risināšanā. Īpašo vajadzību un prioritāšu 
noteikšana būs cieši saistīta ar attiecīgajiem 
divpusējiem sadarbības nolīgumiem un ar 
pašreiz noritošām daudzpusējām un 
divpusējām reģionālām sarunām starp ES un 
minētajām valstīm vai valstu grupām.
Prioritātes noteiks, pamatojoties uz 
konkrētām vajadzībām, kā arī reģiona vai 
valsts ekonomiskās attīstības iespējām un 
līmeni. Šajā sakarā starptautiskās sadarbības 
stratēģisko plānu un tās īstenošanas plānu 
izstrādās, paredzot īpašas mērķtiecīgi vērstas
darbības visās tēmās, piemēram, veselība, jo 
īpaši novārtā atstātās slimības,
lauksaimniecība, sanitārā apstrāde, ūdens, 
pārtikas drošība, sociālā kohēzija, vide, 
zivsaimniecība, akvakultūra un dabas 
resursi, ilgtspējīga ekonomiskā politika, kā 
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tehnoloģijas jomā. Šīs darbības kalpos kā 
prioritāri līdzekļi, lai īstenotu sadarbību starp 
ES un minētajām valstīm. Šādas darbības 
galvenokārt ir pasākumi, kuru mērķis ir 
veicināt kandidātvalstu, kaimiņvalstu, 
jaunattīstības un jaunizveidotu valstu 
pētniecības un sadarbības iespējas. Uz šīm 
darbībām attieksies atsevišķi mērķtiecīgi 
uzaicinājumi, un īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai veicinātu darbību 
pieejamību attiecīgām trešām valstīm, 
galvenokārt jaunattīstības valstīm.

arī informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas jomā. Šīs darbības kalpos kā 
prioritāri līdzekļi, lai īstenotu sadarbību starp 
ES un minētajām valstīm. Šādas darbības 
galvenokārt ir pasākumi, kuru mērķis ir 
veicināt kandidātvalstu, kaimiņvalstu, 
jaunattīstības un jaunizveidotu valstu 
pētniecības un sadarbības iespējas. Uz šīm 
darbībām attieksies atsevišķi mērķtiecīgi 
uzaicinājumi, un īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai veicinātu darbību 
pieejamību attiecīgām trešām valstīm, 
galvenokārt jaunattīstības valstīm.

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 229
I pielikums, apakšvirsraksts „Starptautiskā sadarbība”, 3. daļas 2. aizzīme

Veicot īpašus sadarbības pasākumus katrā 
tematiskajā jomā, kas īpaši paredzēti 
trešajām valstīm, savstarpējas intereses 
gadījumos sadarbojoties konkrētu jautājumu 
risināšanā. Īpašo vajadzību un prioritāšu 
noteikšana būs cieši saistīta ar attiecīgajiem 
divpusējiem sadarbības nolīgumiem un ar 
pašreiz noritošām daudzpusējām un 
divpusējām reģionālām sarunām starp ES un 
minētajām valstīm vai valstu grupām. 
Prioritātes noteiks, pamatojoties uz 
konkrētām vajadzībām, kā arī reģiona vai 
valsts ekonomiskās attīstības iespējām un 
līmeni. Šajā sakarā starptautiskās sadarbības 
stratēģisko plānu un tās īstenošanas plānu 
izstrādās, paredzot īpašas mērķtiecīgi vērstas 
darbības visās tēmās, piemēram, veselība, 
lauksaimniecība, sanitārā apstrāde, ūdens, 
pārtikas drošība, sociālā kohēzija, vide, 
zivsaimniecība, akvakultūra un dabas 
resursi, ilgtspējīga ekonomiskā politika, kā 
arī informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas jomā. Šīs darbības kalpos kā 
prioritāri līdzekļi, lai īstenotu sadarbību starp 

Veicot īpašus sadarbības pasākumus katrā 
tematiskajā jomā, kas īpaši paredzēti 
trešajām valstīm, savstarpējas intereses 
gadījumos sadarbojoties konkrētu jautājumu 
risināšanā. Īpašo vajadzību un prioritāšu 
noteikšana būs cieši saistīta ar attiecīgajiem 
divpusējiem sadarbības nolīgumiem un ar 
pašreiz noritošām daudzpusējām un 
divpusējām reģionālām sarunām starp ES un 
minētajām valstīm vai valstu grupām. 
Prioritātes noteiks, pamatojoties uz 
savstarpēju ieinteresētību, savstarpēju 
izdevīgumu un konkrētām vajadzībām, kā 
arī reģiona vai valsts ekonomiskās attīstības 
iespējām un līmeni. Šajā sakarā 
starptautiskās sadarbības stratēģisko plānu 
un tās īstenošanas plānu izstrādās, paredzot 
īpašas mērķtiecīgi vērstas darbības visās 
tēmās, piemēram, veselība, lauksaimniecība, 
sanitārā apstrāde, ūdens, pārtikas drošība, 
sociālā kohēzija, vide, zivsaimniecība, 
akvakultūra un dabas resursi, ilgtspējīga 
ekonomiskā politika, kā arī informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas jomā. Šīs 
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ES un minētajām valstīm. Šādas darbības
galvenokārt ir pasākumi, kuru mērķis ir 
veicināt kandidātvalstu, kaimiņvalstu, 
jaunattīstības un jaunizveidotu valstu 
pētniecības un sadarbības iespējas. Uz šīm 
darbībām attieksies atsevišķi mērķtiecīgi 
uzaicinājumi, un īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai veicinātu darbību 
pieejamību attiecīgām trešām valstīm, 
galvenokārt jaunattīstības valstīm.

darbības kalpos kā prioritāri līdzekļi, lai 
īstenotu sadarbību starp ES un minētajām 
valstīm. Tāpat kā savstarpējās 
ieinteresētības darbības jomas, šādas
darbības ietver arī pasākumus, kuru mērķis 
ir veicināt kandidātvalstu, kaimiņvalstu, 
jaunattīstības un jaunizveidotu valstu 
pētniecības un sadarbības iespējas. Uz šīm 
darbībām attieksies atsevišķi mērķtiecīgi 
uzaicinājumi, un īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai veicinātu darbību 
pieejamību attiecīgām trešām valstīm, 
galvenokārt jaunattīstības valstīm.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka īpašās starptautiskās sadarbības darbības saskaņā ar īpašo 
programmu „Sadarbība” galvenokārt attiecas uz ES un trešo valstu savstarpējās 
ieinteresētības pētījumu jomām.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 230
I pielikums, apakšvirsraksts „Starptautiskā sadarbība”, 3. daļas 2. aizzīme

Veicot īpašus sadarbības pasākumus katrā 
tematiskajā jomā, kas īpaši paredzēti 
trešajām valstīm, savstarpējas intereses 
gadījumos sadarbojoties konkrētu jautājumu 
risināšanā. Īpašo vajadzību un prioritāšu 
noteikšana būs cieši saistīta ar attiecīgajiem 
divpusējiem sadarbības nolīgumiem un ar 
pašreiz noritošām daudzpusējām un 
divpusējām reģionālām sarunām starp ES un 
minētajām valstīm vai valstu grupām. 
Prioritātes noteiks, pamatojoties uz 
konkrētām vajadzībām, kā arī reģiona vai 
valsts ekonomiskās attīstības iespējām un 
līmeni. Šajā sakarā starptautiskās sadarbības 
stratēģisko plānu un tās īstenošanas plānu 
izstrādās, paredzot īpašas mērķtiecīgi vērstas 
darbības visās tēmās, piemēram, veselība, 
lauksaimniecība, sanitārā apstrāde, ūdens, 
pārtikas drošība, sociālā kohēzija, vide, 

Veicot īpašus sadarbības pasākumus katrā 
tematiskajā jomā, kas īpaši paredzēti 
trešajām valstīm, savstarpējas intereses 
gadījumos sadarbojoties konkrētu jautājumu 
risināšanā. Īpašo vajadzību un prioritāšu 
noteikšana būs cieši saistīta ar attiecīgajiem 
divpusējiem sadarbības nolīgumiem un ar 
pašreiz noritošām daudzpusējām un 
divpusējām reģionālām sarunām starp ES un 
minētajām valstīm vai valstu grupām. 
Prioritātes noteiks, pamatojoties uz 
konkrētām vajadzībām, kā arī reģiona vai 
valsts ekonomiskās attīstības iespējām un 
līmeni. Šajā sakarā starptautiskās sadarbības 
stratēģisko plānu un tās īstenošanas plānu, 
kurā noteiks reģionālās prioritātes,
izstrādās, paredzot īpašas mērķtiecīgi vērstas 
darbības visās tēmās, piemēram, veselība, 
lauksaimniecība, sanitārā apstrāde, ūdens, 
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zivsaimniecība, akvakultūra un dabas 
resursi, ilgtspējīga ekonomiskā politika, kā 
arī informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas jomā. Šīs darbības kalpos kā 
prioritāri līdzekļi, lai īstenotu sadarbību starp 
ES un minētajām valstīm. Šādas darbības 
galvenokārt ir pasākumi, kuru mērķis ir 
veicināt kandidātvalstu, kaimiņvalstu, 
jaunattīstības un jaunizveidotu valstu 
pētniecības un sadarbības iespējas. Uz šīm 
darbībām attieksies atsevišķi mērķtiecīgi 
uzaicinājumi, un īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai veicinātu darbību 
pieejamību attiecīgām trešām valstīm, 
galvenokārt jaunattīstības valstīm.

pārtikas drošība, sociālā kohēzija, vide, 
zivsaimniecība, akvakultūra un dabas 
resursi, ilgtspējīga ekonomiskā politika, kā 
arī informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas jomā. Šīs darbības kalpos kā 
prioritāri līdzekļi, lai īstenotu sadarbību starp 
ES un minētajām valstīm. Šādas darbības 
galvenokārt ir pasākumi, kuru mērķis ir 
veicināt kandidātvalstu, kaimiņvalstu, 
jaunattīstības un jaunizveidotu valstu 
pētniecības un sadarbības iespējas. Uz šīm 
darbībām attieksies atsevišķi mērķtiecīgi 
uzaicinājumi, un īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai veicinātu darbību 
pieejamību attiecīgām trešām valstīm, 
galvenokārt jaunattīstības valstīm.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi izveidot tādu Eiropas pētniecības telpu, kas ir atvērta pasaulei. Nosakot prioritātes, 
kurās uzsvars likts uz reģionālo aspektu, būs iespējams izveidot īpašas reģionālās sadarbības 
zonas, kurās tēmas varēs piemērot zinātniskajām iespējām.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 231
I pielikums, apakšvirsraksts „Starptautiskā sadarbība”, 4.a daļa (jauns)

Īpašas darbības attieksies uz tādu darbību 
finansējumu, kuras izriet no divu reģionu 
un divpusējiem dialogiem savstarpējas 
ieinteresētības un izdevīguma pētniecības 
jomās. Septītajā pamatprogrammā piešķirs 
vismaz 5 % no līdzekļiem starptautiskās 
sadarbības darbībām, no kuriem 3 % 
attieksies uz tām darbībām, kas iekļautas 
šajā īpašajā programmā, kas savukārt ir 
saskaņota ar īpašo programmu „Cilvēki”. 
Tie galvenokārt tiks piešķirti tādiem 
pētījumiem, kuros ir zems, vidēji zems un 
vidējs ienākumu līmenis, ar mērķi 
atspoguļot Septītās pamatprogrammas 
ieguldījumu starptautiskā sadarbībā. 
Īpašajā programmā „Sadarbība” 
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neizmantotos līdzekļus piešķirs, lai 
stiprinātu īpašās programmas „Iespējas” 
darbības.
Plānojot Septītās pamatprogrammas 
pirmos posmus, būs nepieciešams 
identificēt pētniecības un attīstības darbības 
starptautiskajā sadarbībā un to reģionālo 
kontekstu.

Or. es

Pamatojums

Starptautiskā sadarbība ir skaidri noteikta pētniecības un attīstības nolīgumos, kā arī Līgumā 
noteiktajās saistībās (130.f un 130.g pants). Starptautiskā sadarbība ir „horizontāla” tēma 
īpašajā programmā „Sadarbība”, tomēr tai ir pašai savi mērķi. Tāpēc ES līdzdalība 
starptautiskā sadarbībā ar trešām valstīm (galvenokārt attīstības nolūkā) ir jāpadara 
redzama un jūtama Septītajā pamatprogrammā. To var panākt ar precīzu vienošanos 
Septītajā pamatprogrammā nodrošināt/piešķirt vismaz 5 % no šādiem mērķiem paredzētiem 
līdzekļiem. Tas apliecinātu mūsu nodomu sadarboties ar saistītām, kaimiņos esošām un 
jaunattīstības un citām valstīm tādā veidā, kas līdzīgs iepriekšējai Sestajai pamatprogrammai, 
kā arī īstenot šo sadarbību ar INCO veida darbībām (tādas atzinusi starptautiskā 
sabiedrība).

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 232
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Mērķis”

Uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un 
palielināt ar veselību saistītu nozaru un 
uzņēmumu konkurētspēju Eiropā, risinot 
globālas veselības problēmas, tostarp jaunās 
epidēmijas. Uzsvars tiks likts uz pētniecību, 
kuras mērķis ir tūlītēja zināšanu izmantošana 
praksē (pamatatklājumu tūlītēja izmantošana 
klīniskajā praksē), jaunu terapiju izstrādi un 
apstiprināšanu, veselības veicināšanas un 
slimību profilakses metodēm, diagnostikas 
instrumentiem un tehnoloģijām, kā arī 
ilgtspējīgām un efektīvām veselības aprūpes 
sistēmām. 

Uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un 
veicināt veiktspēju Eiropas veselības 
nozarē, tostarp palielināt konkurētspēju, 
risinot globālas veselības problēmas, tostarp 
jaunās epidēmijas un novārtā atstātās 
slimības. Pētniecības mērķis būs gan 
slimību novēršana, gan efektīvu 
ārstniecības metožu un zāļu izstrāde, 
nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi to pētījumu 
rezultātiem, kuriem piešķirts valsts 
finansējums. Uzsvars tiks likts uz 
pētniecību, kuras mērķis ir tūlītēja zināšanu 
izmantošana praksē (pamatatklājumu tūlītēja 
izmantošana klīniskajā praksē), jaunu 
terapiju izstrādi un apstiprināšanu, veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
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metodēm, diagnostikas instrumentiem un 
tehnoloģijām, kā arī ilgtspējīgām un 
efektīvām veselības aprūpes sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Programmas mērķim jābūt palielināt ne vien konkurētspēju ar veselību saistītās nozarēs, bet 
arī veiktspēju Eiropas veselības nozarē. Īpašs uzsvars jāliek uz pētniecību sabiedrības 
interesēs, piemēram, attiecībā uz jaunām epidēmijām un novārtā atstātām slimībām (slimības, 
kas galvenokārt skar cilvēkus nabadzīgās valstīs un attiecīgi neietilpst zāļu ražošanas 
pētījumu jomā un izstrādē).  Starp slimību novēršanas un efektīvu ārstniecības metožu un zāļu 
izstrādes pētījumiem jāievēro līdzsvars. 

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 233
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Metode”, 1. daļa

Šī pētniecība palīdzēs veidot dziļāku izpratni 
par to, kā efektīvāk veicināt labu veselību, 
novērst un ārstēt nopietnas slimības, sniegt 
veselības aprūpes pakalpojumus. Tā palīdzēs 
integrēt milzīgo genomikas datu apjomu, 
lai radītu jaunas zināšanas un to lietojumu 
medicīnā un biotehnoloģijā. Tā sekmēs ar 
veselību saistītu pētniecību, kuras mērķis ir 
tūlītēja zināšanu izmantošana praksē, kas 
ir būtiski, lai gūtu praktisku labumu no 
biomedicīnas pētījumiem. Tā ļaus Eiropai 
efektīvāk iesaistīties starptautiskajos 
centienos, kas saistīti ar globālu slimību 
apkarošanu; labs piemērs tam ir uzsāktā 
programma „Eiropas un jaunattīstības 
valstu partnerībai klīnisko pētījumu jomā” 
(EDCTP), kuras mērķis ir HIV/AIDS, 
malārijas un tuberkulozes apkarošana 
(169. pants). Tā stiprinās veselības politikas 
rosinātu pētniecību Eiropas līmenī, jo īpaši 
valstu datu bāzu modeļu, sistēmu un datu 
salīdzināšanu.

Šī pētniecība palīdzēs veidot dziļāku izpratni 
par to, kā efektīvāk veicināt labu veselību, 
novērst un ārstēt nopietnas slimības, sniegt 
veselības aprūpes pakalpojumus. Jo īpaši ir 
nepieciešams pievērsties iedzīvotāju 
apakšgrupām un izpētīt to vajadzības, 
tostarp pievēršoties cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, minoritātēm un tiem, kas 
atrodas nelabvēlīgā situācijā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 234
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Metode”, 2. daļa

Pētījumi šajā nozarē palīdzēs uzlabot 
Eiropas veselības aprūpes biotehnoloģijas un 
medicīnas tehnoloģiju nozaru — galvenais 
ekonomiskais virzītājspēks tajās ir mazie un 
vidējie uzņēmumi —, kā arī farmaceitiskās 
rūpniecības konkurētspēju. Īpaši ir paredzēts 
atbalstīt Eiropas tehnoloģiju platformu jauno 
zāļu jomā, kuras mērķis ir pārvarēt galvenās 
pētniecības grūtības, kas rodas zāļu izstrādes 
procesā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, 
kā mazināt plaisu starp pētījumiem un to 
rezultātu izmantošanu, nodrošinot atbalstu 
koncepcijas pamatojuma demonstrēšanai 
un klīniskās izmantošanas apstiprināšanai. 
Šie pētījumi vienlaikus sekmēs normu un 
standartu izstrādi jaunām, uzlabotām 
ārstniecības metodēm (piemēram, 
reģeneratīvai medicīnai), kas vajadzīgas, lai 
palīdzētu šai ES nozarei sekmīgi konkurēt 
pasaulē.

Pētījumi šajā nozarē palīdzēs uzlabot 
Eiropas veselības aprūpes biotehnoloģijas un 
medicīnas tehnoloģiju nozaru — galvenais 
ekonomiskais virzītājspēks tajās ir mazie un 
vidējie uzņēmumi —, kā arī farmaceitiskās 
rūpniecības konkurētspēju. Ja tas atbilst 
sabiedrības vajadzībām un prioritātēm,
īpaši ir paredzēts atbalstīt Eiropas 
tehnoloģiju platformu jauno zāļu jomā, kuras 
mērķis ir pārvarēt galvenās pētniecības 
grūtības, kas rodas zāļu izstrādes procesā. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell
Grozījums Nr. 235

I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Metode”, 3.a daļa (jauns)

Kad vien tas būs lietderīgi, projektos ņems 
vērā un integrēs dzimumu aspektus. Riska 
faktori, bioloģiskie procesi, klīniskās 
izpausmes, sekas un ārstēšanas metodes 
bieži vien atšķiras vīriešu un sieviešu 
starpā. Turklāt ir arī tādas slimības, kas ir 
raksturīgas vai vairāk izplatītas tieši 
sieviešu vai vīriešu starpā (viens no 
piemēriem ir fibromialģija un hronisks 
noguruma sindroms, kas vairāk skar 
sievietes, nevis vīriešus).  Attiecībā uz visām 
darbībām, ko finansē saistībā ar šo tematu, 
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pētījumu protokolos, metodoloģijā un 
rezultātu analīzē jānodrošina šādu 
atšķirību iespēja.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 465 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 236
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Metode”, 4. daļa

Trīs galvenajos darbību kopumos, kas
izklāstīti turpmāk, tiks risināti divi
stratēģiski jautājumi, proti, bērnu veselība 
un novecojošas sabiedrības veselība, darba 
programmās iezīmējot konkrētas prioritātes. 
Tiks iekļautas arī citas daudzdisciplīnu 
jomas. Tas nodrošinās pārskatāmu un 
saskanīgu pieeju šiem jautājumiem visas 
tēmas ietvaros, novēršot dublēšanos.

Trīs galvenajos darbību kopumos, kas 
izklāstīti turpmāk, tiks risināti trīs stratēģiski 
jautājumi, proti, bērnu veselība, sieviešu 
veselība un novecojošas sabiedrības 
veselība, darba programmās iezīmējot 
konkrētas prioritātes.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 237
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 

„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 1. daļa

Šīs darbības mērķis ir izstrādāt un apstiprināt 
vajadzīgos instrumentus un tehnoloģijas, kas 
pavērs iespēju radīt jaunas zināšanas un tās 
praktiski izmantot veselības un medicīnas 
jomās.

Šīs darbības mērķis ir izstrādāt un apstiprināt 
vajadzīgos instrumentus un tehnoloģijas, kas 
pavērs iespēju radīt jaunas zināšanas un tās 
praktiski izmantot veselības un medicīnas 
jomās. Cilvēks ir pašmērķis un nevar tikt 
izmantots kā līdzeklis. Turklāt ir uzsvērts, 
ka ES pētniecībā ievēros piesardzības 
principu, pastāvīgi novērtējot risku, kas 
saistīts ar jauno tehnoloģiju pilnībā 
neparedzamo ietekmi.

Or. en
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 238
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 1. ievilkums

– Augstas iedarbības pētniecība. Attīstīt 
jaunus pētniecības instrumentus modernajai 
bioloģijai, kas veicinātu nozīmīgu datu 
radīšanu un uzlabotu datu un paraugu 
(biobankas) standartizāciju, ieguvi un 
analīzi. Uzmanības lokā būs jaunās 
tehnoloģijas,  kas saistītas ar sekvencēšanu, 
gēnu ekspresiju, genotipiem un fenotipiem, 
strukturālo genomiku, bioinformātiku un 
sistēmu bioloģiju, kā arī citām radniecīgām 
jomām („-omikām”).

– Augstas iedarbības pētniecība. Attīstīt 
jaunus pētniecības instrumentus modernajai 
bioloģijai, kas veicinātu nozīmīgu datu 
radīšanu un uzlabotu datu un paraugu 
(biobankas) standartizāciju, ieguvi un 
analīzi, nabas saites asiņu cilmes šūnu 
publiski pieejamas bankas. Uzmanības lokā 
būs jaunās tehnoloģijas,  kas saistītas ar 
sekvencēšanu, gēnu ekspresiju, genotipiem 
un fenotipiem, strukturālo genomiku, 
bioinformātiku un sistēmu bioloģiju, tostarp 
lieljaudas skaitļošanas tehniku strukturālai 
modelēšanai, kā arī citām radniecīgām 
jomām („-omikām”).

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 239
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 1. ievilkums

– Augstas iedarbības pētniecība. Attīstīt 
jaunus pētniecības instrumentus modernajai 
bioloģijai, kas veicinātu nozīmīgu datu 
radīšanu un uzlabotu datu un paraugu 
(biobankas) standartizāciju, ieguvi un 
analīzi. Uzmanības lokā būs jaunās 
tehnoloģijas,  kas saistītas ar sekvencēšanu, 
gēnu ekspresiju, genotipiem un fenotipiem, 
strukturālo genomiku, bioinformātiku un 
sistēmu bioloģiju, kā arī citām radniecīgām 
jomām („-omikām”).

– Augstas iedarbības pētniecība. Attīstīt 
jaunus pētniecības instrumentus modernajai 
bioloģijai, kas veicinātu nozīmīgu datu 
radīšanu un uzlabotu datu un paraugu 
(biobankas) standartizāciju, ieguvi un 
analīzi. Uzmanības lokā būs jaunās 
tehnoloģijas,  kas saistītas ar sekvencēšanu, 
gēnu ekspresiju, genotipiem un fenotipiem, 
strukturālo genomiku, bioinformātiku un 
sistēmu bioloģiju, tostarp lieljaudas 
skaitļošanas tehniku strukturālai 
modelēšanai, kā arī citām radniecīgām 
jomām („-omikām”).
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Or. en

Pamatojums

Līdz šim strukturālā bioloģijā plaši aplūkoti bioloģisko molekulu „nekustīgie tēli”. Tomēr 
bioloģiskās molekulas ir ļoti dinamiskas un to iekšējā kustība nosaka lielu daļu šo molekulu 
bioloģisko funkciju. Makromolekulārās dinamikas modelēšanā nepieciešamas ievērojama 
datora jauda, kuru var nodrošināt vienīgi ar lieljaudas datoriem un lielā mērā paralēlu 
skaitļošanas tehniku.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 240
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 1. ievilkums

– Augstas iedarbības pētniecība. Attīstīt 
jaunus pētniecības instrumentus modernajai 
bioloģijai, kas veicinātu nozīmīgu datu 
radīšanu un uzlabotu datu un paraugu 
(biobankas) standartizāciju, ieguvi un 
analīzi. Uzmanības lokā būs jaunās 
tehnoloģijas,  kas saistītas ar sekvencēšanu, 
gēnu ekspresiju, genotipiem un fenotipiem, 
strukturālo genomiku, bioinformātiku un 
sistēmu bioloģiju, kā arī citām radniecīgām 
jomām („-omikām”).

– Augstas iedarbības pētniecība. Attīstīt 
jaunus pētniecības instrumentus modernajai 
bioloģijai, kas veicinātu nozīmīgu datu 
radīšanu un uzlabotu datu un paraugu 
(biobankas) standartizāciju, ieguvi un 
analīzi. Uzmanības lokā būs jaunās 
tehnoloģijas,  kas, izmantojot ātras, 
ekonomiskas un plaši pieejamas metodes,
saistītas ar sekvencēšanu, gēnu ekspresiju, 
genotipiem un fenotipiem, strukturālo 
genomiku, bioinformātiku un sistēmu 
bioloģiju, kā arī citām radniecīgām jomām 
(„-omikām”).

Or. el

Pamatojums

Pilnībā īstenot biotehnoloģiju potenciālu var vienīgi tad, ja tās rīcībā esošie instrumenti nav 
pārmērīgi dārgi un ir pieejami pētījumu attīstībai. Jaunas metodes ātrai DNS identifikācijai 
samazinās izmaksas, kas saistītas ar miljoniem molekulu attēlošanu, nodrošinot ticamus 
datus, lai apkarotu slimības, jo īpaši individuālā līmenī. Tādējādi šie pētījumi ir jāsāk 
nekavējoties.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 241
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 2. ievilkums
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– Konstatēšana, diagnostika un kontrole. 
Attīstīt jaunus vizualizācijas, attēlu 
veidošanas, konstatēšanas un analīzes 
instrumentus un tehnoloģijas 
biomedicīniskajai pētniecībai, slimību 
paredzēšanai, diagnostikai, kontrolei un 
prognozēšanai, kā arī ārstnieciskās 
iejaukšanās atbalstam un vadībai. 
Uzmanības lokā būs daudzdisciplīnu pieeja, 
kurā integrētas tādas jomas kā  molekulārā 
un šūnu bioloģija, fizioloģija, ģenētika, 
fizika, ķīmija, nanotehnoloģijas, 
mikrosistēmas, ierīces un informācijas 
tehnoloģijas. Tiks uzsvērtas arī neinvazīvās 
vai minimāli invazīvās un kvantitatīvās 
metodes, kā arī kvalitātes nodrošināšanas 
aspekti.

– Konstatēšana, diagnostika un kontrole. 
Attīstīt jaunus vizualizācijas, attēlu 
veidošanas, konstatēšanas un analīzes 
instrumentus un tehnoloģijas 
biomedicīniskajai pētniecībai, slimību 
paredzēšanai, diagnostikai, kontrolei un 
prognozēšanai, kā arī ārstnieciskās 
iejaukšanās atbalstam un vadībai. 
Uzmanības lokā būs daudzdisciplīnu pieeja, 
kurā integrētas tādas jomas kā  molekulārā 
un šūnu bioloģija, fizioloģija, ģenētika, 
fizika, ķīmija, nanotehnoloģijas, 
mikrosistēmas, ierīces un informācijas 
tehnoloģijas. Tiks uzsvērtas arī neinvazīvās
vai minimāli invazīvās un kvantitatīvās 
metodes, kā arī kvalitātes nodrošināšanas 
aspekti, īpaši uzmanību pievēršot in vivo, 
neinvazīvai šūnu attēlu veidošanai, lielas 
izšķirtspējas attēlu veidošanai, strukturālai 
attēlu veidošanai, izmantojot izplatīšanu, 
kuras pamatā ir MRI tehnoloģijas un 
metaboliska attēla veidošana.

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskai attēlu veidošanai dažādos mērogos un rezolūcijai ir svarīgākā nozīme gan 
pamata bioloģijas, gan medicīnas zinātnēs, tostarp diagnostikā un ārstēšanā. Ar cilvēku 
slimībām un cilvēku slimību dzīvnieku paveidiem saistīto in vivo molekulāro procesu 
neinvazīvā lokalizācija un kvantitatīvā noteikšana ir ļoti vērtīgi instrumenti medicīniskajos 
pētījumos.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 242
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 3. ievilkums

– Novatoriskas ārstnieciskās metodes un 
iejaukšanās. Konsolidēt un nodrošināt 
turpmāku attīstību progresīvām terapijām un 
tehnoloģijām ar plašu lietojumu spektru. 
Uzmanības lokā būs gēnu un šūnu terapija, 
reģeneratīvā medicīna, transplantācija, 
imunoterapija un vakcīnas, kā arī citas zāles. 

– Novatoriskas ārstnieciskās metodes un 
iejaukšanās. Konsolidēt un nodrošināt 
turpmāku attīstību progresīvām terapijām un 
tehnoloģijām ar plašu lietojumu spektru. 
Uzmanības lokā būs gēnu un šūnu terapija, 
bioražošana, tostarp mērķorientēta pieeja 
(jaunu molekulu ražošanas procesu 
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Zināma uzmanība tiks pievērsta arī saistītām 
tehnoloģijām, piemēram, augsti attīstītām 
sistēmām zāļu padevei mērķorgāniem, 
uzlabotiem implantiem un protēzēm, kā arī 
neinvazīvām vai minimāli invazīvām 
iejaukšanās metodēm, kurās izmanto 
tehnoloģiju atbalstu.

optimizācija), reģeneratīvā medicīna, 
transplantācija, imunoterapija un vakcīnas, 
kā arī citas zāles. Zināma uzmanība tiks 
pievērsta arī saistītām tehnoloģijām, 
piemēram, augsti attīstītām sistēmām zāļu 
padevei mērķorgāniem, uzlabotiem 
implantiem un protēzēm, kā arī neinvazīvām 
vai minimāli invazīvām iejaukšanās 
metodēm, kurās izmanto tehnoloģiju 
atbalstu.

Or. fr

Pamatojums

Šis jautājums attiecas gan uz ražošanu, gan uzraudzību, un ir būtiski maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas ir cieši saistīti ar ražošanas procesu attīstību. Ir jāiekļauj mērķorientēta 
pieeja, jo jaunie biomedicīnas preparāti tiek ievadīti injekciju veidā, un ir būtiski nodrošināt, 
ka tos ievada pacienta ķermenī pareizā vietā. Šāda veida zāles plaši izmanto reti sastopamu 
slimību ārstēšanā, kā arī nopietnu slimību, tostarp vēža un AIDS, ārstēšanā.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 243
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 3. ievilkums

– Novatoriskas ārstnieciskās metodes un 
iejaukšanās. Konsolidēt un nodrošināt 
turpmāku attīstību progresīvām terapijām un 
tehnoloģijām ar plašu lietojumu spektru. 
Uzmanības lokā būs gēnu un šūnu terapija, 
reģeneratīvā medicīna, transplantācija, 
imunoterapija un vakcīnas, kā arī citas 
zāles. Zināma uzmanība tiks pievērsta arī 
saistītām tehnoloģijām, piemēram, augsti 
attīstītām sistēmām zāļu padevei 
mērķorgāniem, uzlabotiem implantiem un 
protēzēm, kā arī neinvazīvām vai minimāli 
invazīvām iejaukšanās metodēm, kurās 
izmanto tehnoloģiju atbalstu.

– Novatoriskas ārstnieciskās metodes un 
iejaukšanās. Konsolidēt un nodrošināt 
turpmāku attīstību progresīvām terapijām un 
tehnoloģijām ar plašu lietojumu spektru. 
Uzmanības lokā būs gēnu un šūnu terapija, 
reģeneratīvā medicīna, transplantācija, 
imunoterapija, tostarp pretvēža terapija, un 
vakcīnas, (svītrojums), tostarp vakcīnas 
atsevišķu vēža veidu novēršanai. 
Uzmanības lokā būs arī novatorisku zāļu 
izstrāde, piemēram, tādu, kas iedarbojas uz 
šūnu virsmas GPCR (G proteīnu 
saistītajiem receptoriem), panākot 
veiksmīgus rezultātus attiecībā uz tām 
saslimšanām un simptomiem, kas izpaužas 
kā alerģija, sāpes, cirkulācijas traucējumi, 
psihoze utt. Zināma uzmanība tiks pievērsta 
arī saistītām tehnoloģijām, piemēram, augsti 
attīstītām sistēmām zāļu padevei 
mērķorgāniem, uzlabotiem implantiem un 
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protēzēm, kā arī neinvazīvām vai minimāli 
invazīvām iejaukšanās metodēm, kurās 
izmanto tehnoloģiju atbalstu.

Or. el

Pamatojums

Ievērojama virzība uz priekšu jau ir panākta pretvēža vakcīnu izstrādē, piemēram, vakcīnas 
pret dzemdes kakla vēzi/HPV vīrusu. Turklāt attiecībā uz vēža ārstēšanu jau ir izstrādāti 
dažādi klīniskie pētījumi par atsevišķiem vēža veidiem, piemēram, melanomai, kuru nevar 
veiksmīgi izārstēt ar klasiskajām ārstēšanas metodēm (ķīmijterapiju, radioterapija). Iegūtie 
pozitīvie rezultāti pierāda turpmāku pētījumu pamatotību šajā jomā.

Vairākas zāles, kas iedarbojas uz GPCR (G proteīnu saistītajiem receptoriem) jau ir 
apgrozībā, sasniedzot teicamus rezultātus, un saskaņā ar zinātnieku viedokli tās var attīstīt, 
lai ārstētu plašu slimību klāstu – sākot ar HIV un beidzot ar aptaukošanos.

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 244
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 3. ievilkums

– Novatoriskas ārstnieciskās metodes un 
iejaukšanās. Konsolidēt un nodrošināt 
turpmāku attīstību progresīvām terapijām un 
tehnoloģijām ar plašu lietojumu spektru. 
Uzmanības lokā būs gēnu un šūnu terapija, 
reģeneratīvā medicīna, transplantācija, 
imunoterapija un vakcīnas, kā arī citas zāles. 
Zināma uzmanība tiks pievērsta arī saistītām 
tehnoloģijām, piemēram, augsti attīstītām 
sistēmām zāļu padevei mērķorgāniem, 
uzlabotiem implantiem un protēzēm, kā arī 
neinvazīvām vai minimāli invazīvām 
iejaukšanās metodēm, kurās izmanto 
tehnoloģiju atbalstu. 

– Novatoriskas ārstnieciskās metodes un 
iejaukšanās. Konsolidēt un nodrošināt 
turpmāku attīstību progresīvām terapijām un 
tehnoloģijām ar plašu lietojumu spektru, 
ietverot uzraudzību un nodrošinot 
kvalitatīvus ārstniecības apstākļus un 
metodes. Uzmanības lokā būs gēnu un šūnu 
terapija, reģeneratīvā medicīna, 
transplantācija, imunoterapija un vakcīnas, 
kā arī citas zāles. Zināma uzmanība tiks 
pievērsta arī saistītām tehnoloģijām, 
piemēram, augsti attīstītām sistēmām zāļu 
padevei mērķorgāniem, uzlabotiem 
implantiem un protēzēm, kā arī neinvazīvām 
vai minimāli invazīvām iejaukšanās 
metodēm, kurās izmanto tehnoloģiju 
atbalstu. 

Or. en
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(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 573 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 245
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 4. ievilkums

– Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt parametrus, instrumentus, 
metodes un standartus, kas vajadzīgi, lai līdz 
pacientam nonāktu droši un efektīvi jauni 
biomedikamenti (šos jautājumus saistībā ar 
konvencionālajām zālēm aplūkos 
ierosinātajā kopīgajā tehnoloģiju iniciatīvā 
jauno zāļu jomā). Uzmanības lokā būs tādas 
pieejas kā farmakogenomika, in silico, in 
vitro (ieskaitot alternatīvas izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem) un in vivo metodes un 
modeļi.

– Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt parametrus, instrumentus, 
metodes un standartus, kas vajadzīgi, lai līdz 
pacientam nonāktu droši un efektīvi jauni 
biomedikamenti (šos jautājumus saistībā ar 
konvencionālajām zālēm aplūkos 
ierosinātajā kopīgajā tehnoloģiju iniciatīvā 
jauno zāļu jomā). Uzmanības lokā būs tādas 
pieejas kā farmakogenomika, in silico, in 
vitro (ieskaitot alternatīvas izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem) un in vivo metodes un 
modeļi (ieskaitot klīnisko un preklīnisko 
molekulāro attēlu veidošanu un bankās 
glabātos audus).

Or. en

Pamatojums

Bioloģiskai attēlu veidošanai dažādos mērogos un rezolūcijai ir svarīgākā nozīme gan 
pamata bioloģijas, gan medicīnas zinātnēs, tostarp diagnostikā un ārstēšanā. Ar cilvēku 
slimībām un cilvēku slimību dzīvnieku paveidiem saistīto in vivo molekulāro procesu 
neinvazīvā lokalizācija un kvantitatīvā noteikšana ir ļoti vērtīgi instrumenti medicīniskajos 
pētījumos.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 246
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 4. ievilkums

Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt parametrus, instrumentus, 

Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt parametrus, instrumentus, 
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metodes un standartus, kas vajadzīgi, lai līdz 
pacientam nonāktu droši un efektīvi jauni 
biomedikamenti (šos jautājumus saistībā ar 
konvencionālajām zālēm aplūkos 
ierosinātajā kopīgajā tehnoloģiju iniciatīvā 
jauno zāļu jomā). Uzmanības lokā būs tādas 
pieejas kā farmakogenomika, in silico, in 
vitro (ieskaitot alternatīvas izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem) un in vivo metodes un 
modeļi.

metodes un standartus, kas vajadzīgi, lai līdz 
pacientam nonāktu droši un efektīvi jauni 
biomedikamenti (šos jautājumus saistībā ar 
konvencionālajām zālēm aplūkos 
ierosinātajā kopīgajā tehnoloģiju iniciatīvā 
jauno zāļu jomā). Uzmanības lokā būs tādas 
pieejas kā farmakogenomika, in silico, in 
vitro (ieskaitot alternatīvas izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem) un in vivo metodes un 
modeļi, ņemot vērā sieviešu un gados 
vecāku cilvēku īpatnības.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 493 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 247
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme 
„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”, 4. ievilkums

– Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt parametrus, instrumentus, 
metodes un standartus, kas vajadzīgi, lai līdz 
pacientam nonāktu droši un efektīvi jauni 
biomedikamenti (šos jautājumus saistībā ar 
konvencionālajām zālēm1 aplūkos 
ierosinātajā kopīgajā tehnoloģiju iniciatīvā 
jauno zāļu jomā). Uzmanības lokā būs tādas 
pieejas kā farmakogenomika, in silico, in 
vitro (ieskaitot alternatīvas izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem) un in vivo metodes un 
modeļi.

– Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt parametrus, instrumentus, 
metodes un standartus, kas vajadzīgi, lai līdz 
pacientam nonāktu droši un efektīvi jauni 
biomedikamenti (šos jautājumus saistībā ar 
konvencionālajām zālēm2 aplūkos 
ierosinātajā kopīgajā tehnoloģiju iniciatīvā 
jauno zāļu jomā). Uzmanības lokā būs tādas 
pieejas kā farmakogenomika, in silico, in 
vitro (ieskaitot alternatīvas izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem) un in vivo metodes un 
modeļi, kā arī imūnsistēmu uzraudzība.

Or. fr

Pamatojums

Šis process ievērojami veicina to terapiju efektu noteikšanu, kuras attiecas uz imūnsistēmu. 
Tas nosaka to terapiju efektivitāti, kuras attiecas uz autoimūnām slimībām un imūnsistēmu. 
Tas ļauj arī noteikt, cik drošas zāles ir imūnsistēmai.

  
1 Farmaceitiskie un biofarmaceitiskie līdzekļi.
2 Farmaceitiskie un biofarmaceitiskie līdzekļi.
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 248
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 1. aizzīme

Liela mēroga datu vākšana. Izmantot augstas 
iedarbības tehnoloģijas, lai radītu datus, ar 
kuru palīdzību iespējams izskaidrot gēnu un 
gēnu produktu funkcijas un to mijiedarbību 
kompleksos gēnu tīklos. Uzmanības lokā būs  
cilvēka sistēmu un modelētu sistēmu 
pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar tādiem 
faktoriem kā vide, paradumi un dzimums.

Liela mēroga datu vākšana. Izmantot augstas 
iedarbības tehnoloģijas, lai radītu datus, ar 
kuru palīdzību iespējams izskaidrot gēnu un 
gēnu produktu un šūnu sistēmu funkcijas un 
to mijiedarbību kompleksos gēnu tīklos, kā 
arī to nozīme svarīgos bioloģiskos procesos 
(t.i. sinaptiskā un šūnu reorganizācija).
Uzmanības lokā būs  cilvēka sistēmu un 
modelētu sistēmu pētījumi, ieskaitot to 
mijiedarbību ar tādiem faktoriem kā vide, 
paradumi un dzimums.

Or. it

Pamatojums

Pētījumi un Sestās pamatprogrammas sākotnējie rezultāti sniedza ļoti daudz informācijas par 
gēniem un molekulām.  Šie atklājumi jāpiemēro sinaptiskām sistēmām un kompleksām šūnu 
sistēmām, lai, pamatojoties uz Sestās pamatprogrammas rezultātiem, nodrošinātu praktiskas 
iespējas radīt un pārsūtīt ģenētisko un molekulāro informāciju, lai izstrādātu patoloģiju 
ārstniecības metodes.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 249
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 1. aizzīme

Liela mēroga datu vākšana. Izmantot augstas 
iedarbības tehnoloģijas, lai radītu datus, ar 
kuru palīdzību iespējams izskaidrot gēnu un 
gēnu produktu funkcijas un to mijiedarbību 
kompleksos gēnu tīklos. Uzmanības lokā būs  
cilvēka sistēmu un modelētu sistēmu 
pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar tādiem 
faktoriem kā vide, paradumi un dzimums.

Liela mēroga datu vākšana. Izmantot augstas 
iedarbības tehnoloģijas, lai radītu datus, ar 
kuru palīdzību iespējams izskaidrot gēnu un 
gēnu produktu funkcijas un to mijiedarbību 
kompleksos gēnu tīklos un mutāciju 
pētījumos, galveno uzmanību pievēršot 
protogēnām vai izplatītām mutācijām.
Uzmanības lokā būs  cilvēka sistēmu un 
modelētu sistēmu pētījumi, ieskaitot to 
mijiedarbību ar tādiem faktoriem kā vide, 
paradumi un dzimums.
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Or. el

Pamatojums

Pētījumos ir svarīgi iekļaut mutācijas, kas ir pamatā daudziem ģenētiskiem traucējumiem.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 250
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 1. aizzīme

Liela mēroga datu vākšana. Izmantot augstas 
iedarbības tehnoloģijas, lai radītu datus, ar 
kuru palīdzību iespējams izskaidrot gēnu un 
gēnu produktu funkcijas un to mijiedarbību 
kompleksos gēnu tīklos. Uzmanības lokā būs  
genomika, proteomika, populāciju ģenētika, 
salīdzinošā un funkcionālā genomika.

Liela mēroga datu vākšana. Izmantot augstas
iedarbības tehnoloģijas, lai radītu datus, ar 
kuru palīdzību iespējams izskaidrot gēnu un 
gēnu produktu funkcijas un to mijiedarbību 
kompleksos gēnu tīklos. Uzmanības lokā būs  
genomika, RNA vide, proteomika, 
populāciju ģenētika, salīdzinošā un 
funkcionālā genomika.

Or. en

Pamatojums

Mikro RNS (miRNS) ir būtisks un nozīmīgs audu specifisko gēnu regulators, kurš negatīvi 
regulē (nospiež) gēnu ekspresiju pēctranskripcijas līmenī un izsauc samazinātu to proteīnu 
ekspresiju, kurus kodē gēni – miRNS mērķis. Daudzas miRNS ir lokalizētas hromosomu 
trauslajās un citās ar malignitāti saistītajās vietās. Turklāt daudzos audzējos īpašās RNS ir 
iznīcinātas vai pārveidotas. Šie novērojumi ļauj izdarīt secinājumus, ka miRNS ir galvenā 
loma vēža attīstībā un tas var kļūt par izšķirošo mērķi novatorisku onkoloģisko slimību 
ārstēšanas metožu izstrādē.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 251
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 3. aizzīme

Smadzenes un ar tām saistītās slimības. 
Labāk izprast smadzeņu dinamiku un 
integrēto struktūru, izpētīt smadzeņu 
slimības un meklēt jaunas terapijas. 
Uzmanības lokā būs smadzeņu funkciju 

Smadzenes un ar tām saistītās slimības. 
Labāk izprast smadzeņu dinamiku un 
integrēto struktūru, izpētīt smadzeņu 
slimības un meklēt jaunas terapijas. 
Uzmanības lokā būs smadzeņu funkciju 
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izpēte, no to molekulām līdz pat izziņas 
procesiem tajās, kā arī neiroloģisko un 
psihisko slimību un traucējumu pētījumi, 
tostarp reģeneratīvas un atjaunojošas 
ārstniecības metodes.

izpēte, no to molekulām līdz pat izziņas 
procesiem tajās, kā arī smadzeņu 
disfunkciju izpēte, no sinaptiskās aktivitātes 
līdz neirodeģenerācijai, izmantojot arī 
klīniskās vai preklīniskās funkcionālās vai 
molekulārās attēlu veidošanas metodes, kā 
arī neiroloģisko un psihisko slimību un 
traucējumu pētījumi, tostarp reģeneratīvas 
un atjaunojošas ārstniecības metodes.

Or. en

Pamatojums

Uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un palielināt ar veselību saistītu nozaru un uzņēmumu 
konkurētspēju Eiropā, risinot globālas veselības problēmas, tostarp jaunās epidēmijas. 
Uzsvars tiks likts uz pētniecību, kuras mērķis ir tūlītēja zināšanu izmantošana praksē 
(pamatatklājumu tūlītēja izmantošana klīniskajā praksē), jaunu terapiju izstrādi un 
apstiprināšanu, veselības veicināšanas un slimību profilakses metodēm, diagnostikas 
instrumentiem un tehnoloģijām, kā arī ilgtspējīgām un efektīvām veselības aprūpes sistēmām.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 252
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 3. aizzīme

Smadzenes un ar tām saistītās slimības.
Labāk izprast smadzeņu dinamiku un 
integrēto struktūru, izpētīt smadzeņu 
slimības un meklēt jaunas terapijas. 
Uzmanības lokā būs smadzeņu funkciju 
izpēte, no to molekulām līdz pat izziņas 
procesiem tajās, kā arī neiroloģisko un 
psihisko slimību un traucējumu pētījumi, 
tostarp reģeneratīvas un atjaunojošas 
ārstniecības metodes.

Smadzenes un ar tām saistītās slimības.
Labāk izprast smadzeņu dinamiku un 
integrēto struktūru, izpētīt smadzeņu 
slimības un meklēt jaunas terapijas. 
Pētniecība par variācijām vīriešu un 
sieviešu starpā saistībā ar smadzeņu 
struktūru un darbību, lai izstrādātu uz 
dzimumu atšķirībām pamatotas tādu 
traucējumu ārstēšanas metodes kā 
depresija, atkarība un šizofrēnija. 
Pētniecība par kompaktām un efektīvām 
elektroniskajām sistēmām, kuru pamatā ir 
smadzeņu nervu sistēma, atvieglojot 
tīklenes transplantu aizstāšanu, redzes 
atgūšanu un mākslīgo acu un citu 
automatizēto maņu sistēmu izstrāde. 
Uzmanības lokā būs smadzeņu funkciju 
izpēte, no to molekulām līdz pat izziņas 
procesiem tajās, kā arī neiroloģisko un 
psihisko slimību un traucējumu pētījumi, 
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tostarp reģeneratīvas un atjaunojošas 
ārstniecības metodes.

Or. el

Pamatojums

Neiroloģijas zinātnieki ir atklājuši anatomiskas, ķīmiskas un funkcionālas atšķirības starp 
vīriešu un sieviešu smadzenēm, kas attiecas uz atsevišķiem segmentiem, kas tādēļ ir saistītas 
ar runu, atmiņu, emocijām, telpas uztveri, redzi, temperatūru un reakciju uz stresu.  Šīs 
variācijas var izskaidrot atšķirības uzvedībā abu dzimumu starpā, un šajā jomā turpmāku 
pētījumu rezultātā tādējādi varētu izstrādāt uz dzimumu atšķirībām pamatotas ārstēšanas 
metodes tādiem neiraloģiskiem traucējumiem kā šizofrēnija, depresija, atkarība un pēctraumu 
traucējumi.

Lai arī modernās datorsistēmas sekundē spēj veikt miljoniem darbību, tās nespēj sacensties 
pat ar bērnu, kad viņš sāk runāt, atpazīt zīmējumu vai izpildīt darbības, kas saistītas ar 
jebkāda veida vizuālo procesu. Neiroviedie mikroprocesori, kas spēj uztvert neiroloģiskos 
signālus un stimulus, jau tagad ir sasnieguši ievērojamus rezultātus, tādējādi ļaujot izstrādāt 
metodes, lai pilnībā aizstātu tīklenes transplantus, kas nozīmē dažāda veida akluma 
ārstēšanu.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Angelika Niebler
Grozījums Nr. 253

I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 
„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 4. aizzīme

Cilvēka attīstība un novecošana. Labāk 
izprast cilvēka attīstību mūža garumā un 
veselīgas novecošanas procesus. Uzmanības 
lokā būs cilvēka sistēmu un modelētu 
sistēmu pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar 
tādiem faktoriem kā vide, paradumi un 
dzimums.

Cilvēka attīstība un novecošana. Labāk 
izprast cilvēka attīstību mūža garumā un 
veselīgas novecošanas procesus. Uzmanības 
lokā būs cilvēka sistēmu un modelētu 
sistēmu pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar 
tādiem faktoriem kā vide, paradumi un 
dzimums, kā arī praktiskus tehniskus 
risinājumus tām problēmām, ar kurām 
ikdienā saskaras gados vecāki cilvēki.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 572 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Zbigniew Zaleski

Grozījums Nr. 254
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 
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„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 4. aizzīme

Cilvēka attīstība un novecošana. Labāk 
izprast cilvēka attīstību mūža garumā un 
veselīgas novecošanas procesus. Uzmanības
lokā būs cilvēka sistēmu un modelētu 
sistēmu pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar 
tādiem faktoriem kā vide, paradumi un 
dzimums.  

Cilvēka attīstība un novecošana. Labāk 
izprast cilvēka attīstību mūža garumā un 
veselīgas novecošanas procesus. Uzmanības 
lokā būs cilvēka sistēmu un modelētu 
sistēmu pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar 
tādiem faktoriem kā vide, paradumi un 
dzimums, sociālās uzvedības analīzi no 
neirozinātnes viedokļa. 

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 511 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 255
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 4. aizzīme

• Cilvēka attīstība un novecošana. Labāk 
izprast cilvēka attīstību mūža garumā un 
veselīgas novecošanas procesus. Uzmanības 
lokā būs cilvēka sistēmu un modelētu 
sistēmu pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar 
tādiem faktoriem kā vide, paradumi un 
dzimums.

• Cilvēka attīstība un novecošana. Labāk 
izprast cilvēka attīstību mūža garumā un 
veselīgas novecošanas procesus. Uzmanības 
lokā būs cilvēka sistēmu un modelētu 
sistēmu pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar 
tādiem faktoriem kā pilsētas un dabiskā
vide, kultūra, paradumi un dzimums.

Or. es

Pamatojums

Cilvēka attīstība jāanalizē tādas vides kontekstā, kādā cilvēki dzīvo, kā arī ņemot vērā 
vēsturisko – gan materiālo, gan nemateriālo – mantojumu, kas atrodas šajā vidē. 

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 256
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 4. aizzīme

Cilvēka attīstība un novecošana. Labāk 
izprast cilvēka attīstību mūža garumā un 
veselīgas novecošanas procesus. Uzmanības 
lokā būs cilvēka sistēmu un modelētu 

Cilvēka attīstība un novecošana. Labāk 
izprast cilvēka attīstību mūža garumā un 
veselīgas novecošanas procesus. Uzmanības 
lokā būs cilvēka modelētu sistēmu un šūnu
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sistēmu pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar 
tādiem faktoriem kā vide, paradumi un 
dzimums.

sistēmu pētījumi, ieskaitot to mijiedarbību ar 
tādiem faktoriem kā vide, paradumi un 
dzimums, no sinaptiskās aktivitātes līdz 
neirodeģenerācijai, izmantojot arī klīniskās 
vai preklīniskās funkcionālās vai 
molekulārās attēlu veidošanas metodes.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 514 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Pamatojums

Šūnu modeļi nodrošina pamatīgāku platformu genomikai. EK ir pieprasījusi cik iespējams 
šūnu sistēmās samazināt dzīvnieku modeļu izmantošanu. 

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 257
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 5.a aizzīme (jauns)

Sēnīšu infekcijas. Jo īpaši saistībā ar 
cistisko fibrozi uzmanības lokā būs 
epidemioloģija, klīniskā novērošana, 
diagnozes, kā arī vairāk pamatizpēte par 
sēnīšu infekciju patofizioloģiju un jauniem 
terapijas mērķiem (audu savienošanās un 
invāzijas mehānismi, kā arī mehānismi, lai 
izvairītos no saimniekorganisma 
imūnreakcijas). Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta sēnīšu slimību terapijai, 
pētniecībai par dabiski veidojošām vielām 
vai strukturāliem analogiem ar iespējamām 
pretsēnīšu īpašībām, kā arī izpētei par 
patogēnu sēnīšu rezistences mehānismiem 
pret šobrīd pieejamām pretsēnīšu zālēm.

Or. fr

Pamatojums

Infekcijas slimības nav ierobežotas līdz patogēniem. Sēnīšu infekcijas ir jāiekļauj 
pamatprogrammā tāpat kā bakteriālās vai vīrusu infekcijas, īpaši uzsverot cistisko fibrozi un 
patoloģijas, kas saistītas ar imūndepresiju.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 258
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 
„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 6. aizzīmes ievaddaļa

HIV/AIDS, malārija un tuberkuloze. HIV/AIDS, tostarp mikrobicīdu pētījumi, 
malārija un tuberkuloze.

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 259
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 6. aizzīme

HIV/AIDS, malārija un tuberkuloze. 
Uzmanības lokā būs jaunu terapiju, 
diagnostikas instrumentu, profilaktisko 
vakcīnu un ķīmisko slimību pārnēsāšanas 
barjeru, piemēram, HIV mikrobicīdu 
izstrādāšana. Pētījumos centīsies apkarot šīs 
trīs slimības globālā mērogā, vienlaikus 
uzsverot arī īpaši Eiropai raksturīgus 
aspektus. Tiks uzsvērta preklīnisko un 
agrīno klīnisko pētījumu nozīme, vajadzības 
gadījumā paredzot sadarbību globālu 
iniciatīvu ietvaros (piemēram, HIV/AIDS 
vakcīnu izstrādāšana).

HIV/AIDS, malārija un tuberkuloze, kā arī 
citas iespējami nopietnas infekciju 
slimības, tostarp seksuāli transmisīvās 
slimības. Uzmanības lokā būs novēršanas 
stratēģiju un jaunu terapiju, diagnostikas 
instrumentu, profilaktisko vakcīnu un 
ķīmisko slimību pārnēsāšanas barjeru, 
piemēram, HIV mikrobicīdu izstrādāšana. 
Pētījumos centīsies apkarot šīs trīs slimības 
globālā mērogā, vienlaikus uzsverot arī īpaši 
Eiropai raksturīgus aspektus. Tiks uzsvērta 
preklīnisko un agrīno klīnisko pētījumu 
nozīme, vajadzības gadījumā paredzot 
sadarbību globālu iniciatīvu ietvaros 
(piemēram, HIV/AIDS vakcīnu 
izstrādāšana).

Or. el

Pamatojums

Atsevišķas iespējami nopietnas infekciju slimības var pārnest seksuālo kontaktu laikā, 
piemēram, hlamīdijas, kas neizraisa neauglību un ārpusdzemdes grūtniecību, bet vispārēji tās 
var radīt atjaunojamu redzes zudumu, kā arī tās ir veicinošs faktors sirdsdarbības 
traucējumiem.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 260
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 7.a aizzīme (jauns)

Pētniecības atklājumu izmantošana praksē 
saistībā ar vīriešu kontracepciju.

Or. en

Pamatojums

Zinātne un pētniecība var veicināt dzimumu līdztiesību. Šajā ziņā ir būtiski veicināt vīriešu 
kontracepcijas metožu izstrādi. Līdz šim par kontracepciju atbildīgas bija galvenokārt 
sievietes, un sievietes arī vairāk saskārās ar to saistītiem veselības riskiem. Salīdzinājumā ar 
saviem seksuāliem partneriem sievietes bieži vien nevar vienlīdzīgi lemt par kontracepcijas 
metodēm, piemēram, prezervatīvu lietošanu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 261
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 7.b aizzīme (jauns)

Autoimūnas slimības. Uzmanības lokā būs 
slimību (īpaši reimatoīdā artrīta, Sjorgena 
sindroma, izkaisītās sklerozes, 
insulīnatkarīgā diabēta un sistēmas 
sarkanā vilkēdes) etioloģija, ietverot vides 
un ģenētiskus cēloņus, kā arī šo slimību 
diagnostika, profilakse un ārstēšana.

Or. en

Pamatojums

Autoimūnās slimības ir kļuvušas par lielāko apdraudējumu sabiedrības veselībai Eiropā, 
skarot 5 % iedzīvotāju (lielākā daļa no tiem ir sievietes), kuri cieš no šādām slimībām. Lai arī 
pēdējā laikā medicīniskie pētījumi ir attīstījušies, joprojām nav skaidri cēloņi cilvēku dažu 
autoimūno sistēmu nepareizai darbībai. Ir sasniegts kritiskais punkts, lai turpmāk veicinātu 
autoimūno slimību etioloģijas pētniecību, ja vēlamies apturēt šo nelaimi.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 262
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 8. aizzīme

Vēzis. Uzmanības lokā būs slimības 
etioloģija, bioloģisko marķieru un zāļu 
iedarbības mērķaudu noteikšana un 
apstiprināšana, kas palīdz slimības 
profilaksē, agrīnā diagnosticēšanā un 
ārstēšanā, kā arī prognostiskās, diagnostiskās 
un ārstnieciskās iejaukšanās metožu 
efektivitātes novērtēšana.

Vēzis. Uzmanības lokā būs slimības 
etioloģija, kā arī epidemioloģiskie pētījumi, 
bioloģisko marķieru un zāļu iedarbības 
mērķaudu noteikšana un apstiprināšana, kas 
palīdz slimības profilaksē, agrīnā 
diagnosticēšanā un ārstēšanā, kā arī 
prognostiskās, diagnostiskās un ārstnieciskās 
iejaukšanās metožu efektivitātes 
novērtēšana.

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 263
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 8. un 8.a aizzīme (jauns)

Vēzis. Uzmanības lokā būs slimības 
etioloģija, bioloģisko marķieru un zāļu 
iedarbības mērķaudu noteikšana un 
apstiprināšana, kas palīdz slimības 
profilaksē, agrīnā diagnosticēšanā un 
ārstēšanā, kā arī prognostiskās, diagnostiskās 
un ārstnieciskās iejaukšanās metožu 
efektivitātes novērtēšana.

Vēzis. Uzmanības lokā būs slimības 
etioloģija, bioloģisko marķieru un zāļu 
iedarbības mērķaudu noteikšana un 
apstiprināšana, izmantojot arī in vivo
neinvazīvas metodes, kas palīdz slimības 
profilaksē, agrīnā diagnosticēšanā un 
ārstēšanā, kā arī prognostiskās, diagnostiskās 
un ārstnieciskās iejaukšanās metožu 
efektivitātes novērtēšana.

Ar vecumu saistīti deģeneratīvi traucējumi. 
Darbību uzmanības lokā būs molekulārie 
mehānismi, kas aizvien biežāk ir 
deģeneratīvo slimību pamatā, īpašu 
uzmanību pievēršot procesos iesaistīto 
proteīnu struktūrai un funkcijai, šūnu 
stresam un proteīnu toksiskumam.

Or. en
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Pamatojums

Ar vecumu saistīti deģeneratīvi traucējumi.

Sakarā ar mūža ilguma palielināšanos Rietumu valstīs, galvenās bažas rada deģeneratīvās 
slimības, piemēram, Alcheimera un Pārkinsona slimība, kā arī Sistēmu amiloidoze. Šo 
slimību lēnā un progresīvā attīstība ir ārkārtīgi liela sociālā problēma un tā dramatiski 
ietekmē pacientu un viņu radinieku dzīves kvalitāti. Īpatnējā kopējā iezīme šīm patoloģijām ir 
nepareizi izvietoti un/vai pārveidoti proteīni. Tādējādi biomedicīnisko pētījumu galvenais 
mērķis ir noteikt nepareizi izvietoto proteīnu patogēno nozīmi, lai varētu izprast slimības 
sākumu un izstrādāt jaunas terapeitiskās stratēģijas.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 264
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 9. aizzīme

Kardiovaskulārās slimības. Uzmanības lokā 
būs sirds un asinsvadu slimību (ieskaitot ar 
asinsvadiem saistītos triekas cēloņus) 
diagnostika, profilakse, ārstēšana un 
uzraudzība, izmantojot plašu 
daudzdisciplīnu pieeju.

Kardiovaskulārās slimības. Uzmanības lokā 
būs sirds un asinsvadu slimību (ieskaitot ar 
asinsvadiem saistītos triekas cēloņus) 
diagnostika, profilakse, ārstēšana un 
uzraudzība, izmantojot plašu 
daudzdisciplīnu pieeju. Īpašs uzsvars tiks 
likts uz kardiovaskulārām pārmaiņām 
novecošanās laikā.

Or. en

Pamatojums

Kardiovaskulārās slimības joprojām ir viens no galvenajiem saslimstības un mirstības 
cēloņiem Rietumu valstīs. Neskatoties uz efektīvas terapijas izstrādi akūtiem gadījumiem, 
hronisko patoloģiju, piemēram, arteriosklerozes un sirds vājuma, ārstēšanā joprojām nav 
izstrādātas veiksmīgas metodes. Tādu jaunu diagnostikas metožu, jaunu testu, ar kuru 
palīdzību var prognozēt risku noteiktā populācijas daļā, kā arī jaunu ārstēšanas metožu, kuru 
pamatā ir molekulāro mehānismu pētījumi par šīm slimībām, izstrādē jāpanāk ievērojams 
uzlabojums attiecībā uz šo veselības problēmu, attiecīgi gūstot labumu sociālajā un 
ekonomikas ziņā. 

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 265
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 
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„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 10. aizzīme

Diabēts un aptaukošanās. Attiecībā uz pirmo 
minēto slimību īpaša uzmanība tiks 
pievērsta dažādu diabēta veidu etioloģijai un 
to atbilstīgai profilaksei un ārstēšanai. 
Attiecībā uz otru minēto slimību īpaša 
uzmanība tiks veltīta daudzdisciplīnu 
pieejai, ieskaitot ģenētikas, dzīvesveida un 
epidemioloģijas pētījumus.

Diabēts, aptaukošanās un nefropātija.
Attiecībā uz diabētu īpaša uzmanība tiks 
pievērsta dažādu diabēta veidu etioloģijai un 
to atbilstīgai profilaksei un ārstēšanai. 
Attiecībā uz aptaukošanos īpaša uzmanība 
tiks veltīta daudzdisciplīnu pieejai, ieskaitot 
ģenētikas, dzīvesveida un epidemioloģijas 
pētījumus. Attiecībā uz diabēta nefropātiju 
uzmanības lokā būs agrīnā diagnoses 
noteikšana un nieru slimības attīstības 
novēršana, izmantojot terapeitiskās 
stratēģijas, kurās izmanto novatoriskas 
zāles un molekulārās metodes.

Or. it

Pamatojums

Diabēts, aptaukošanās un nefropātija ir cieši savstarpēji saistīti medicīniskie stāvokļi, kuru 
sastopamība pieaug eksponenciāli. Diabēta nefropātija turklāt ir saistīta ar 
kardiovaskulārajām slimībām. Mūsdienās ir iespējams novērst nefropātiju, no tā iegūst 
pacienti un ar šo novēršanu ir iespējams samazināt veselības aprūpes izmaksas visā pasaulē. 

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 266
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 10. aizzīme

Diabēts un aptaukošanās. Attiecībā uz pirmo 
minēto slimību īpaša uzmanība tiks pievērsta 
dažādu diabēta veidu etioloģijai un to 
atbilstīgai profilaksei un ārstēšanai. 
Attiecībā uz otru minēto slimību īpaša 
uzmanība tiks veltīta daudzdisciplīnu 
pieejai, ieskaitot ģenētikas, dzīvesveida un 
epidemioloģijas pētījumus.

Diabēts un aptaukošanās. Attiecībā uz pirmo 
minēto slimību īpaša uzmanība tiks pievērsta 
dažādu diabēta veidu etioloģijai un to 
atbilstīgai profilaksei un ārstēšanai, kas 
ietver šūnu aizstāšanas terapiju. Attiecībā 
uz otru minēto slimību īpaša uzmanība tiks 
veltīta daudzdisciplīnu pieejai, ieskaitot 
ģenētikas, bioķīmijas un fizioloģijas 
(novērtēta neinvazīvu metožu, piemēram, 
molekulārā un funkcionālā attēlu 
iegūšanas, izmantošana) dzīvesveida un 
epidemioloģijas pētījumus. Gan diabēta, 
gan aptaukošanās gadījumā uzsvars tiks 
likts uz jauniešu slimībām un faktoriem, 
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kas parādās bērnībā.

Or. en

Pamatojums

Šūnu attēlu veidošanai, kurā rūpīgi kontrolē šūnu bojāeju un funkcionalitāti, ir prioritāte 
šūnu (cilmes šūnu) transplantācijas jomā un atsevišķu slimību preklīniskajā stadijā.

Šūnu aizstāšana šobrīd ir vienīgā metode, kuru izmantojot, I tipa diabēta gadījumā var 
panākt pilnīgu neatkarību no insulīna. I tipa diabēta izpētes prioritāte ir izstrādāt pētījumus 
par ārstniecisku iejaukšanos bērnībā, lai novērstu/ārstētu I tipa diabētu.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 267
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 12. aizzīme

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
reimatiskās slimības). 

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
reimatiskās slimības, demenci, 
neirodeģeneratīvas slimības). 

Or. en

Pamatojums

Eiropā vērojama iedzīvotāju novecošanās paātrināšanās.

Tā kā aizvien vairāk cilvēku dzīvo ilgāk, turpina pieaugt to cilvēku skaits, kurus skar 
novecošanās slimības, pie kurām pieder arī Alcheimera slimība (AS), un pašlaik tiek vērtēts, 
ka apmēram puse no cilvēkiem, kuriem ir 85 gadi un vairāk, slimo ar kādu no demencēm.  
Ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos, AS nozīme kā veselības problēma Eiropas līmenī 
pastāvīgi palielinās. Tāpēc šī slimība steidzami jānosaka par pētījumu prioritāti. 

Ar ārstniecisku iejaukšanos, kas varētu aizkavēt AS un cita veida demenču sākšanos, tiešām 
var ļoti lielā mērā pozitīvi ietekmēt sabiedrības veselību, jo tas ievērojami samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuri cieš no šīs slimības. Tas savukārt samazinātu sociālos, personāla un 
finanšu izdevumus, kas saistīti ar attiecīgo aprūpi.
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 268
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 12. aizzīme

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
reimatiskās slimības).

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
reimatiskās slimības un osteoporoze).

Or. de

Pamatojums

Osteoporoze ir sasniegusi epidēmiskus apmērus, kā to parāda fakti – mūsdienās viena no trim 
sievietēm un viens no pieciem vīriešiem pēc 50 gadu vecuma savas dzīves laikā ir saskārušies 
vismaz ar vienu no osteoporozes veidiem, kas saistīti ar kaulu lūzumiem. Tādējādi attiecīgi ir 
jāpalielina pētījumu skaits.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 269
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 12. aizzīme

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
reimatiskās slimības). 

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
reimatiskās slimības), tādas kā reimatoīdais 
artrīts. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pamatprogrammā iekļaut reimatiskās slimības, piemēram, reimatoīdo artrītu. 
Reimatisko slimību pētniecības svarīgums ir uzsvērts, 2005. gada 13. oktobrī pieņemot 
rakstisko deklarāciju Nr. 389 (procedūra atbilstīgi Reglamenta 116. pantam).
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Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 270
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 12. aizzīme

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
reimatiskās slimības).

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas, jo īpaši iekaisuma slimības 
(piemēram, reimatiskās slimības).

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut atsauci uz iekaisuma slimībām. Ar iekaisumu ir saistītas daudzas 
izplatītākās slimības, piemēram, ateroskleroze, hroniskais bronhīts un autoimūnās slimības.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 271
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 12.a aizzīme (jauns)

Paliatīvā medicīna. Sāpju terapija un 
simptomātiskā terapija slimībām, kas vēl 
nav ārstējamas, lai cik vien iespējams 
efektīvi novērstu pacienta simptomus.

Or. en

Pamatojums

Daudzas slimības joprojām nebūs ārstējamas turpmākos septiņus astoņus gadus. Pat pēc 
Septītās pamatprogrammas ieviešanas cilvēki mirs no slimībām. Paliatīvās medicīnas mērķis 
ir mazināt ciešanas, galvenokārt sāpes, kā arī citus simptomus, piemēram, slāpes, niezi un 
nelabumu, ja pašas slimības gaita vairs nav apturama.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 272
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 
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„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 12.b aizzīme (jauns)

Citas slimības. Elpošanas ceļu slimības, 
novārtā atstātās slimības, kā arī uz 
iedzīvotāju skaita balstīti pētījumi, lai 
izpētītu jaunus riska faktorus.

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 273
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 

„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 12.c aizzīme (jauns)

Audu reģenerācijas pētījumi. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta audu, piemēram, 
ādas un sirds audu, reģenerācijas 
pētījumiem, kuru mērķis būs izprast 
mehānismus, kas nosaka reģenerācijas 
procesus, kā arī izstrādāt novatoriskas gēnu 
un šūnu terapijas metodes.

Or. en

Pamatojums

Pēdējos gados ir apkopoti izpētē iegūtie pierādījumi, kas apliecina cilmes šūnu un audu 
reģenerāciju (lai arī ierobežotu) tādos audos, uz kuriem pirms tam nevarēja attiecināt šo 
īpašību, piemēram, smadzeņu un sirds audos. 

Īpaši svarīgi būs veicināt pētījumus šajā virzienā, saglabāt to pozīciju, kurā pašreiz atrodas 
Eiropas konkurējošās valstis.  Izprotot zīdītāju audu reģenerāciju no molekulārā viedokļa, 
drīz tiks izstrādāti jauni šūnu terapijas protokoli izplatītām slimībām, kas joprojām ir saistītas 
ar augstiem mirstības un saslimstības radītājiem, kā arī ar attiecīgiem lieliem sociāliem un 
ekonomiskiem izdevumiem. Turklāt pētniecība šajā jomā veicinās jaunu biomateriālu izstrādi, 
kas arī ir svarīga biomedicīnas pētniecības joma.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 274
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme 
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„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”, 12.d aizzīme (jauns)

Veselības aprūpes platformas. Izplatīt 
paraugpraksi un īstenot profesionāļu 
apmaiņu.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 581 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 275
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 12.e aizzīme 

(jauns)

Alternatīvās testēšanas stratēģijas un ar 
dzīvniekiem nesaistītās metodes. 
Padziļināta pētniecība ar dzīvniekiem 
nesaistītu alternatīvu testēšanas metožu 
izstrādei un apstiprināšanai. Izstrādāt un 
apstiprināt alternatīvas testēšanas 
stratēģijas un jo īpaši ar dzīvniekiem 
nesaistītas metodes cilvēku un veterināro 
vakcīnu testēšanai, toksikoloģiskās un 
farmaceitiskās drošības testēšanai un citām 
pētniecības jomām. Īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, lai pārtrauktu primātu 
izmantošanu.
 

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 583 un ENVI komitejas grozījumu Nr. 45 Jerzy Buzek 
sagatavotajam ziņojuma projektam par Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 276
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 12.f aizzīme 

(jauns)

Pediatrijā lietojamās zāles.
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Radīt stimulu pediatrijā lietojamo zāļu 
pētniecības, izstrādes un pieejamības 
atbalstam, uzmanību pievēršot tādām 
vielām, kurām patenta vai datu aizsardzības 
termiņš ir beidzies.

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 529 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 277
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme 

„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”, 1. ievilkums

– Uzlabota veselības veicināšana un slimību 
profilakse. Sniegt pierādījumus par 
labākajiem sabiedrības veselības 
pasākumiem, tostarp arī dzīvesveidu un 
citām pārmaiņām, ko iespējams veikt 
dažādos līmeņos un dažādos apstākļos. 
Uzmanības lokā būs veselību ietekmējošie 
faktori plašākā nozīmē un to mijiedarbība 
indivīda un sabiedrības līmenī (piemēram, 
uzturs, stress, tabaka un citas vielas, 
fiziskās aktivitātes, kultūrvide, sociāli 
ekonomiskie un vides faktori). Īpaša 
uzmanība tiks veltīta garīgajai veselībai, 
aplūkojot to mūža garumā.

– Uzlabota veselības veicināšana un slimību 
profilakse. Iespējams, nolūkā uzlabot 
sabiedrības un indivīdu veselību šīs tēmas 
ietvaros ir jāīsteno medicīniskās 
informācijas programmas, lai uzlabotu 
izpratni par veselības draudiem un 
iespējamām medicīniskām iejaukšanās 
metodēm, kā arī uzvedības attieksmēm. 
Joprojām viens no lielākajiem šķēršļiem ar 
veselību saistītu jautājumu pozitīvā un 
atvērtā uztverē ir sarežģījumi pacientu un 
ārstu attiecībās, jo īpaši attiecībā uz 
pacientu vajadzību saņemt pilnīgāku un 
saprotamāku informāciju par savām 
problēmām un to ārstēšanas iespējām. 
Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pamatā noteikti ir 
komunikācijas uzlabošana un uzticības 
veidošana.

Or. en

Pamatojums

Medicīniskā informācija kļūst par ārkārtīgi nozīmīgu instrumentu medicīnisko kļūdu 
novēršanā un slimību ārstēšanas izmaksu samazināšanā. Laikā, kad ikvienam medicīniskā 
informācija augstā tehniskā līmenī ir pieejama internetā, ja viņām vai viņai ir atbilstīga 
iepriekšēja pieredze šādas informācijas lietošanā. Komunikācijas sistēmu instrumentu 
protokolu izstrāde labākai medicīnas terminu un problēmu izpratnei ievērojami veicinās visu 
veselības jomas pārvaldību Eiropā.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 278
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme 
„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”, 1.a ievilkums (jauns)

– Pētījumi par būtiskiem riska novērtējuma 
jautājumiem, piemēram: 1) saražoto 
nanodaļiņu draudu novērtējums; 2) 
saražoto nanodaļiņu toksikoloģija; 3) spēja 
noteikt saražoto nanodaļiņu toksicitātes 
vērtību, izmantojot daļiņu un šķiedru 
toksicitātes esošās datubāzes; 4) saražoto 
nanodaļiņu vides un bioloģiskā bojāeja, 
transportēšana, izturība un transformācija; 
5) saražoto nanodaļiņu pārstrādājamība un 
vispārējā ilgstpējība.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 279
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme 

„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”, 2. ievilkums

– Klīnisko pētījumu rezultātu izmantošana 
klīniskajā praksē, ieskaitot zāļu labāku 
izmantošanu, attiecīgas paradumus 
ietekmējošas un organizatoriskas pārmaiņas, 
veselības terapijas un tehnoloģijas. Īpaša 
uzmanība tiks veltīta pacientu drošībai:  
noteikta labākā klīniskā prakse, izprasti 
lēmumu pieņemšanas procesi primārajā un 
specializētajā klīniskajā aprūpē, kā arī 
veicināta uz faktiem balstīta medicīna un 
pacienta tiesību ievērošana. Uzmanība tiks 
pievērsta stratēģiju salīdzinošai 
novērtēšanai, dažāda veida ārstnieciskās 
iejaukšanās, tostarp zāļu lietošanas rezultātu 
izpētei, ņemot vērā medikamentu lietošanas 
izraisīto blakusparādību uzraudzības 
sistēmas datus, pacienta īpatnības 
(piemēram, ģenētiski noteikto uzņēmību, 
vecumu, dzimumu un ārsta norādījumu 

– Klīnisko pētījumu rezultātu izmantošana 
klīniskajā praksē, ieskaitot zāļu labāku 
izmantošanu (t.i., lai izvairītos no 
antibiotiku rezistences attīstības), attiecīgas 
paradumus ietekmējošas un organizatoriskas 
pārmaiņas, veselības terapijas un 
tehnoloģijas. Īpaša uzmanība tiks veltīta 
pacientu drošībai: noteikta labākā klīniskā 
prakse, izprasti lēmumu pieņemšanas 
procesi primārajā un specializētajā klīniskajā 
aprūpē, kā arī veicināta uz faktiem balstīta 
medicīna un pacienta tiesību ievērošana. 
Uzmanība tiks pievērsta stratēģiju 
salīdzinošai novērtēšanai, dažāda veida 
ārstnieciskās iejaukšanās, tostarp zāļu 
lietošanas rezultātu izpētei, ņemot vērā 
medikamentu lietošanas izraisīto 
blakusparādību uzraudzības sistēmas datus, 
pacienta īpatnības (piemēram, ģenētiski 
noteikto uzņēmību, vecumu, dzimumu un 
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stingru ievērošanu), kā arī rentabilitāti. ārsta norādījumu stingru ievērošanu), kā arī 
rentabilitāti.

Or. de

Pamatojums

Antibiotiku rezistence ir aizvien izplatītāka nopietna problēma industrializētajās Rietumu 
valstīs. Tas ir daudzu nāves gadījumu iemesls, kā arī tā rada ļoti augstas veselības aprūpes 
pakalpojumu izmaksas.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 280
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme 

„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”, 2. ievilkums

– Klīnisko pētījumu rezultātu izmantošana 
klīniskajā praksē, ieskaitot zāļu labāku 
izmantošanu, attiecīgas paradumus 
ietekmējošas un organizatoriskas pārmaiņas, 
veselības terapijas un tehnoloģijas. Īpaša 
uzmanība tiks veltīta pacientu drošībai: 
noteikta labākā klīniskā prakse, izprasti 
lēmumu pieņemšanas procesi primārajā un 
specializētajā klīniskajā aprūpē, kā arī
veicināta uz faktiem balstīta medicīna un 
pacienta tiesību ievērošana. Uzmanība tiks 
pievērsta stratēģiju salīdzinošai 
novērtēšanai, dažāda veida ārstnieciskās 
iejaukšanās, tostarp zāļu lietošanas rezultātu 
izpētei, ņemot vērā medikamentu lietošanas 
izraisīto blakusparādību uzraudzības 
sistēmas datus, pacienta īpatnības
(piemēram, ģenētiski noteikto uzņēmību, 
vecumu, dzimumu un ārsta norādījumu 
stingru ievērošanu), kā arī rentabilitāti.

– Klīnisko pētījumu rezultātu izmantošana 
klīniskajā praksē, ieskaitot zāļu labāku 
izmantošanu, attiecīgas paradumus 
ietekmējošas un organizatoriskas pārmaiņas, 
veselības terapijas un tehnoloģijas. Īpaša 
uzmanība tiks veltīta pacientu drošībai: 
noteikta labākā klīniskā prakse, izprasti 
lēmumu pieņemšanas procesi primārajā un 
specializētajā klīniskajā aprūpē; veicināta uz 
faktiem balstīta medicīna un pacienta tiesību 
ievērošana, kā arī izstrādātas un 
sistemātiski piemērotas ārstnieciskās 
iejaukšanās, kas paredzētas pacienta 
personīgās un sociālās autonomijas 
veicināšanai. Uzmanība tiks pievērsta 
stratēģiju salīdzinošai novērtēšanai, dažāda 
veida ārstnieciskās iejaukšanās, tostarp zāļu 
lietošanas rezultātu izpētei, ņemot vērā 
medikamentu lietošanas izraisīto 
blakusparādību uzraudzības sistēmas datus, 
pacienta īpatnības (piemēram, ģenētiski 
noteikto uzņēmību, vecumu, dzimumu un 
ārsta norādījumu stingru ievērošanu), kā arī 
rentabilitāti.

Or. it



AM\614619LV.doc PE 374.083v01-00

64/94

LV                           Ārējais tulkojums

Pamatojums

Pacienta dzīves kvalitāte ir cieši saistīta ar viņa autonomijas pakāpi, kas tādējādi jāiekļauj 
starp tiem mērķiem, kas attiecas uz Eiropas iedzīvotāju veselības aprūpes optimizāciju.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 281
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme 

„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”, 3. ievilkums

– Veselības sistēmu kvalitāte, solidaritāte un 
ilgtspējība. Nodrošināt pamatu valstīm, lai 
tās ieviestu savas veselības sistēmas, 
balstoties uz citu valstu pieredzi un ņemot 
vērā valsts apstākļu un iedzīvotāju 
raksturojuma (novecošana, mobilitāte, 
migrācija, izglītība, sociāli ekonomiskais 
statuss un mainīgā darba pasaule utt.) 
nozīmību. Uzmanības lokā būs veselības 
sistēmu organizatoriskie, finansiālie un 
regulatīvie aspekti, to ieviešana un rezultāti, 
ko vērtēs, nosakot sistēmas efektivitāti, 
lietderību un taisnīgumu. Īpaša uzmanība 
tiks pievērsta ieguldījumiem un 
cilvēkresursiem.

– Veselības sistēmu kvalitāte, solidaritāte un 
ilgtspējība. Nodrošināt pamatu valstīm, lai 
tās ieviestu savas veselības sistēmas, 
balstoties uz citu valstu pieredzi un ņemot 
vērā valsts apstākļu un iedzīvotāju 
raksturojuma (novecošana, mobilitāte, 
migrācija, izglītība, sociāli ekonomiskais 
statuss un mainīgā darba pasaule utt.) 
nozīmību. Maznodrošināto iedzīvotāju, 
tostarp invalīdu, piekļuve veselības aprūpei. 
Uzmanības lokā būs veselības sistēmu 
organizatoriskie, finansiālie un regulatīvie 
aspekti, to ieviešana un rezultāti, ko vērtēs, 
nosakot sistēmas efektivitāti, lietderību un 
taisnīgumu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
ieguldījumiem un cilvēkresursiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāveic pētījumi par to, cik pieejama ir veselības aprūpe šādām maznodrošināto grupām.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 282
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme 
„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”, 3.a ievilkums (jauns)

– Komplementārās un alternatīvās 
medicīnas izmantošana un iespējamie 
ieguvumi. Noteikt veiksmīgas iejaukšanās 
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metodes komplementārajā un alternatīvajā 
medicīnā Eiropas iedzīvotāju veselības 
uzlabošanas nolūkā.

Or. en

Pamatojums

ES iedzīvotāji savā veselības aprūpē aizvien vairāk izmanto komplementārās un alternatīvās 
medicīnas metodes, bet pagaidām šādu metožu pētījumiem netiek piešķirts ievērojams 
finansējums. Vajadzētu regulāri veikt pētījumus par komplementārās un alternatīvās 
medicīnas metodēm, tādējādi daļēji risinot strauji izplatīto antimikrobu rezistences problēmu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 283
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme 
„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”, 3.b ievilkums (jauns)

– Pētniecības atklājumu izmantošana 
praksē tādu slimību gadījumā, ko izraisījuši 
vides un darba apstākļu radīti stresa 
faktori, piemēram, astma, alerģijas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 284
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Veselība”, virsraksts „Starptautiskā sadarbība”, 

1. daļa

Starptautiskā sadarbība ir šīs tēmas 
neatņemama sastāvdaļa, un tā ir īpaši 
nozīmīga tādās jomās, kas saistītas ar 
globālām veselības problēmām, piemēram, 
mikrobu rezistence, HIV/AIDS, malārija, 
tuberkuloze un jaunas pandēmijas. Var 
noteikt arī prioritātes saistībā ar 
starptautiskām iniciatīvām, tādām kā globālā 
HIV vakcīnas iniciatīva. Lai stiprinātu 
ilgtermiņa noturīgu partnerību starp Eiropu 
un jaunattīstības valstīm klīnisko pētījumu 
jomā, turpmāk īpašs atbalsts tiks atvēlēts 
Eiropas un jaunattīstības valstu partnerībai 
klīnisko pētījumu jomā (EDCTP), ņemot 

Starptautiskā sadarbībā galvenā uzmanība 
jāpievērš divām prioritātēm, proti:  
sadarbība ar attīstītām valstīm savstarpēju 
interešu tēmās un prioritāti tajās, kas cieši 
saistītas ar šo prioritāro tēmu; un 
sadarbību ar jaunattīstības valstīm saistībā 
ar globālām veselības problēmām, 
piemēram, mikrobu rezistence, HIV/AIDS, 
malārija, tuberkuloze un jaunas pandēmijas. 
Var noteikt arī prioritātes saistībā ar 
starptautiskām iniciatīvām, tādām kā globālā 
HIV vakcīnas iniciatīva. Pēc ārēja 
zinātniskā un tehniskā novērtējuma un 
programmas komitejas atzinuma 
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vērā tās sasniegumus un vajadzības nākotnē. 
EDCTP programmā arī turpmāk galvenā 
uzmanība tiks pievērsta augsta līmeņa 
klīniskajiem testiem, lai izstrādātu jaunas 
vakcīnas, mikrobicīdus un zāles pret šīm 
trim slimībām Āfrikas valstīs, kas atrodas uz 
dienvidiem no Sahāras.

saņemšanas un lai stiprinātu ilgtermiņa 
noturīgu partnerību starp Eiropu un 
jaunattīstības valstīm klīnisko pētījumu 
jomā, kā arī pēc iegūto rezultātu un 
paveiktā darba novērtējuma, turpmāk īpašs 
atbalsts tiks atvēlēts Eiropas un 
jaunattīstības valstu partnerībai klīnisko 
pētījumu jomā (EDCTP), ņemot vērā tās 
sasniegumus un vajadzības nākotnē. EDCTP 
programmā arī turpmāk galvenā uzmanība 
tiks pievērsta augsta līmeņa klīniskajiem 
testiem, lai izstrādātu jaunas vakcīnas, 
mikrobicīdus un zāles pret šīm trim 
slimībām Āfrikas valstīs, kas atrodas uz 
dienvidiem no Sahāras.

Or. es

Pamatojums

Papildināts iepriekšējais grozījums Nr. 59. Klīnisko pētījumu platforma ir ārkārtīgi svarīga, 
tomēr pašreizējais efektivitātes un īstenošanas līmenis varētu būt strīdīgs jautājums. Ir 
jāturpina šis darbs, bet tikai pēc problēmu atrisināšanas.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 285
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Mērķis”

Izveidot Eiropā uz zināšanām balstītu 
bioekonomiku, apvienojot zinātnes, šīs 
nozares un citu jomu ieinteresētās personas, 
lai izmantotu jaunas pētniecības iespējas, 
risinot sociālas un ekonomikas problēmas: 
pieaugošs pieprasījums pēc drošākas, 
veselīgākas un kvalitatīvākas pārtikas, 
ņemot vērā dzīvnieku labturības un lauku 
apstākļus; atjaunojamo bioresursu ilgtspējīga 
izmantošana un ražošana; pieaugošs 
epizootijas un zoonozes slimību, kā arī ar 
pārtiku saistītu traucējumu risks; draudi 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ražošanas ilgtspējībai un drošībai, kas rodas 
galvenokārt klimata pārmaiņu rezultātā.

Izveidot Eiropā uz zināšanām balstītu 
bioekonomiku, apvienojot zinātnes, šīs 
nozares un citu jomu ieinteresētās personas, 
lai pārbaudītu, kā droši, rentabli un videi 
draudzīgā veidā īstenot nākotnes mērķus 
par ilgtspējīgu lauksaimniecību, kā arī lai 
izmantotu jaunas pētniecības iespējas, risinot 
sociālas un ekonomikas problēmas: 
pieaugošs pieprasījums pēc drošākas, 
veselīgākas un kvalitatīvākas pārtikas, 
ņemot vērā dzīvnieku labturības un lauku 
apstākļus; atjaunojamo bioresursu ilgtspējīga 
izmantošana un ražošana; pieaugošs 
epizootijas un zoonozes slimību, kā arī ar 
pārtiku saistītu traucējumu risks; draudi 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
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ražošanas ilgtspējībai un drošībai, kas rodas 
galvenokārt klimata pārmaiņu rezultātā; kā 
arī pieaugošs pieprasījums pēc augstas 
kvalitātes pārtikas, ņemot vērā dzīvnieku 
labturības un lauku apstākļus.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 286
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Metode”, 1. daļa

Šī tēma galvenokārt nostiprinās zināšanu 
bāzi, ieviesīs praksē jauninājumus un 
nodrošinās politikas atbalstu, lai izveidotu 
un attīstītu uz zināšanām balstītu Eiropas 
bioekonomiku. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta ilgtspējīgai bioloģisko resursu 
apsaimniekošanai, ražošanai un 
izmantošanai, galvenokārt balstoties uz 
zinātni par dzīvību un biotehnoloģiju, kā arī 
konverģenci ar citām tehnoloģijām, lai 
nodrošinātu jaunus, ekoloģiski efektīvus un 
konkurētspējīgus produktus Eiropas 
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, 
akvakultūrā, pārtikas, veselības, meža, kā arī 
citās radniecīgās nozarēs. Pētniecība dos
būtisku ieguldījumu ES politiku un 
noteikumu izstrādāšanā un īstenošanā, tajā 
īpaši pievērsīsies turpmāk uzskaitītajām 
jomām vai atbalstīs tās: kopējā 
lauksaimniecības politika, lauksaimniecības 
un tirdzniecības jautājumi, pārtikas 
nekaitīguma noteikumi, Kopienas dzīvnieku 
veselības politika, slimību kontrole un 
labklājības standarti, vide un bioloģiskā 
daudzveidība, ES mežsaimniecības 
stratēģija, kopējā zivsaimniecības politika ar 
mērķi nodrošināt zivsaimniecības un 
akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Veicot 
pētījumus, centīsies izstrādāt jaunus un 
pilnveidot esošos indikatorus, kas palīdz 
analizēt, attīstīt un kontrolēt minētās 

Šī tēma galvenokārt nostiprinās zināšanu 
bāzi, ieviesīs praksē jauninājumus un 
nodrošinās politikas atbalstu, lai izveidotu 
un attīstītu uz zināšanām balstītu Eiropas 
bioekonomiku. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta ilgtspējīgai bioloģisko resursu 
apsaimniekošanai, ražošanai un 
izmantošanai, galvenokārt balstoties uz 
zinātni par dzīvību un biotehnoloģiju, kā arī 
konverģenci ar citām tehnoloģijām, lai 
nodrošinātu jaunus, ekoloģiski efektīvus un 
konkurētspējīgus produktus Eiropas 
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, 
akvakultūrā, pārtikas, veselības, meža, kā arī 
citās radniecīgās nozarēs. Pēc apspriešanās 
ar citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, 
vides vai patērētāju aizsardzības 
organizācijām, kā arī ņemot vērā šo pušu 
viedokļus, pētniecība varētu nodrošināt
būtisku ieguldījumu ES politiku un 
noteikumu izstrādāšanā un īstenošanā, tajā 
īpaši pievērsīsies turpmāk uzskaitītajām 
jomām vai atbalstīs tās: kopējā 
lauksaimniecības politika, lauksaimniecības 
un tirdzniecības jautājumi, pārtikas 
nekaitīguma noteikumi, Kopienas dzīvnieku 
veselības politika, slimību kontrole un 
labklājības standarti, vide un bioloģiskā 
daudzveidība, ES mežsaimniecības 
stratēģija, kopējā zivsaimniecības politika ar 
mērķi nodrošināt zivsaimniecības un 
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politikas. akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Veicot 
pētījumus, centīsies izstrādāt jaunus un 
pilnveidot esošos indikatorus, kas palīdz 
analizēt, attīstīt un kontrolēt minētās 
politikas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Grozījums Nr. 287
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Metode”, 2. daļa

Lauksaimniecības pārtikas nozare, kurā 90% 
uzņēmumu ir MVU, gūs īpašu labumu no 
daudziem pētījumiem, tostarp mērķtiecīgām 
pētījumu rezultātu izplatīšanas un 
tehnoloģiju pārņemšanas darbībām, īpaši 
saistībā ar augsti attīstītu ekoloģiski efektīvu 
tehnoloģiju, metodoloģiju un procesu 
integrēšanu un pārņemšanu praksē, kā arī 
standartu izstrādi. Uzsākot izmantot augstās 
tehnoloģijas no tādām sfērām kā 
biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 
tiks panākts būtisks ieguldījums tādās jomās 
kā augu selekcija, uzlabota kultūraugu un 
augu aizsardzība, progresīvas noteikšanas un 
uzraudzības tehnoloģijas, ko izmanto 
pārtikas nekaitīguma un kvalitātes 
nodrošināšanai, kā arī jauni rūpnieciskie 
bioprocesi.

Lauksaimniecības pārtikas nozare, kurā 90% 
uzņēmumu ir MVU, gūs īpašu labumu no 
daudziem pētījumiem, tostarp mērķtiecīgām 
pētījumu rezultātu izplatīšanas un 
tehnoloģiju pārņemšanas darbībām, īpaši 
saistībā ar augsti attīstītu ekoloģiski efektīvu 
tehnoloģiju, metodoloģiju un procesu 
integrēšanu un pārņemšanu praksē, kā arī 
standartu izstrādi. Uzsākot izmantot augstās 
tehnoloģijas no tādām sfērām kā 
biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 
tiks panākts būtisks ieguldījums tādās jomās 
kā augu selekcija,
uzlabota kultūraugu un augu aizsardzība, 

progresīvas noteikšanas un uzraudzības 
tehnoloģijas, ko izmanto pārtikas 
nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanai, kā 
arī jauni rūpnieciskie bioprocesi.
Līdzekļus no Septītās pamatprogrammas 
nedrīkst piešķirt ģenētiski modificētu (ĢM) 
kultūraugu attīstīšanai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ĢM kultūraugu ietekme uz cilvēku veselību un vidi joprojām nav zināma, Kopienas 
finasējumu nedrīkst piešķirt šādu kultūraugu attīstīšanai.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 288
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Metode”, 2. daļa
Lauksaimniecības pārtikas nozare, kurā 90% 
uzņēmumu ir MVU, gūs īpašu labumu no 
daudziem pētījumiem, tostarp mērķtiecīgām 
pētījumu rezultātu izplatīšanas un 
tehnoloģiju pārņemšanas darbībām, īpaši 
saistībā ar augsti attīstītu ekoloģiski efektīvu 
tehnoloģiju, metodoloģiju un procesu 
integrēšanu un pārņemšanu praksē, kā arī 
standartu izstrādi. Uzsākot izmantot augstās 
tehnoloģijas no tādām sfērām kā 
biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 
tiks panākts būtisks ieguldījums tādās jomās 
kā augu selekcija, uzlabota kultūraugu un 
augu aizsardzība, progresīvas noteikšanas un 
uzraudzības tehnoloģijas, ko izmanto 
pārtikas nekaitīguma un kvalitātes 
nodrošināšanai, kā arī jauni rūpnieciskie 
bioprocesi. 

Vispamanāmāk pirmāmkārtām nelielās 
nozares, lauksaimniecības pārtikas nozare, 
kurā 90% uzņēmumu ir MVU, gūs īpašu 
labumu no daudziem pētījumiem, tostarp 
mērķtiecīgām pētījumu rezultātu izplatīšanas 
un tehnoloģiju pārņemšanas darbībām, īpaši 
saistībā ar augsti attīstītu ekoloģiski efektīvu 
tehnoloģiju, metodoloģiju un procesu 
integrēšanu un pārņemšanu praksē, kā arī 
standartu izstrādi. Uzsākot izmantot augstās 
tehnoloģijas no tādām sfērām kā 
biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 
tiks panākts būtisks ieguldījums tādās jomās 
kā augu selekcija, uzlabota kultūraugu un 
augu aizsardzība, progresīvas noteikšanas un 
uzraudzības tehnoloģijas, ko izmanto 
pārtikas nekaitīguma un kvalitātes 
nodrošināšanai, kā arī jauni rūpnieciskie 
bioprocesi. 

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 596 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Grozījums Nr. 289
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Metode”, 3. daļa

Vairākas Eiropas tehnoloģiju platformas, kas 
darbojas tādās jomās kā augu genomika un 
biotehnoloģija, mežsaimniecība un ar mežu 
saistītās nozares, dzīvnieku veselība pasaulē, 
lauksaimniecības dzīvnieku selekcija, 
pārtika, akvakultūra un rūpnieciskā 
biotehnoloģija, palīdzēs noteikt šīs tēmas 
pētījumu prioritātes, norādot uz iespējamām 
liela mēroga nākotnes iniciatīvām, tādām kā 

Vairākas Eiropas tehnoloģiju platformas, kas 
darbojas tādās jomās kā augu genomika un 
biotehnoloģija, mežsaimniecība un ar mežu 
saistītās nozares, dzīvnieku veselība pasaulē, 
lauksaimniecības dzīvnieku selekcija, īpašu 
uzmanību pievēršot putnu gripai un 
putnkopības ietekmei uz to, pārtika, 
akvakultūra un rūpnieciskā biotehnoloģija, 
palīdzēs noteikt šīs tēmas pētījumu 
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demonstrējumu projekti ķīmisku vielu 
ražošanai no biomasas (augu šūnapvalki, 
biodegvielas, biopolimēri), kā arī panākt 
visu ieinteresēto personu aktīvu līdzdalību 
un iesaistīšanu. Vajadzības gadījumā tiks 
veikti pasākumi, lai sekmētu valstu 
pētniecības programmu koordinēšanu, 
ciešā sadarbībā ar ERA-NET projektiem, 
tehnoloģiju platformām un citiem 
nozīmīgiem dalībniekiem, piemēram, 
Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības 
pastāvīgo komiteju (SCAR) vai turpmākām 
Eiropas jūras izpētes koordinēšanas 
struktūrām.

prioritātes, norādot uz iespējamām liela 
mēroga nākotnes iniciatīvām, tādām kā 
demonstrējumu projekti ķīmisku vielu 
ražošanai no biomasas (augu šūnapvalki, 
biodegvielas, biopolimēri), kā arī panākt 
visu ieinteresēto personu aktīvu līdzdalību 
un iesaistīšanu.

Or. en

Pamatojums

Aizvien vairāk pieaug bažas, ka straujo putnu gripas izplatību atsevišķos pasaules reģionos 
pilnībā neietekmē dabiski iemesli, bet gan tirdzniecības un komercijas pasākumi. Neskatoties 
uz plašo savvaļas putnu pārbaudi saistībā ar šo slimību, zinātnieki reti ir identificējuši 
putnus, kuri pārnēsā putnu gripu īpaši patogēnā veidā, kas liek domāt, ka šie putni nav vīrusa 
galvenie pārnēsātāji.  Ticamāk, ka vīruss izplatījies ar mājputnu pārvietošanu, mājputnu 
produktiem vai inficētiem materiāliem no mājputnu fermām, piemēram, dzīvnieku barību vai 
mēslojumu. Tomēr šādai slimības pārnešanai pievērsta liela starptautisko aģentūru 
uzmanība. Tāpēc ir ļoti svarīgi izpētīt, kāda ir putnkopības loma putnu gripas izplatībā.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 290
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 1. ievilkums

– Veicināt pētniecību saistībā ar bioloģisko 
resursu ilgtspējīgas ražošanas un 
apsaimniekošanas galvenajiem ilgtermiņa 
virzītājspēkiem (mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku), tostarp bioloģiskās 
daudzveidības un jaunu bioaktīvo molekulu 
izmantojumu šajās bioloģiskajās sistēmās. 
Pētījumos aplūkos arī tā sauktās „-omiku” 
tehnoloģijas, piemēram, genomiku, 
proteomiku, metabolomiku, un 
konverģējošās tehnoloģijas, to integrēšanu 
sistēmu bioloģijas metodēs, 

– Veicināt pētniecību saistībā ar bioloģisko 
resursu ilgtspējīgas ražošanas un 
apsaimniekošanas galvenajiem ilgtermiņa 
virzītājspēkiem (mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku), tostarp bioloģiskās 
daudzveidības un jaunu bioaktīvo molekulu 
izmantojumu šajās bioloģiskajās sistēmās. 
Pētījumos aplūkos arī tā sauktās „-omiku” 
tehnoloģijas, piemēram, genomiku, 
proteomiku, metabolomiku, un 
konverģējošās tehnoloģijas, to integrēšanu 
sistēmu bioloģijas metodēs, 
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pamatinstrumentu un tehnoloģiju 
izstrādāšanu, ieskaitot bioinformātiku un 
attiecīgās datubāzes, kā arī metodoloģiju 
šķirņu noteikšanai sugu grupās.

pamatinstrumentu un tehnoloģiju 
izstrādāšanu, ieskaitot bioinformātiku un 
attiecīgās datubāzes, kā arī metodoloģiju 
šķirņu noteikšanai sugu grupās.

Bioloģiskās daudzveidības izmantošana ir 
pieminēta, savukārt tās aizsardzība – nav. 
Ir skaidri jānosaka, ka bioloģiskās 
daudzveidības un tās molekulārās 
raksturošanas izpētes mērķis ir arī šīs 
daudzveidības aizsardzība, ne tikai jaunu 
izmantošanas veidu precizēšana. Vides 
aizsardzība un saglabāšana ir galvenais 
jautājums bioloģisko resursu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā. Šajā sakarā aprakstā 
jāievēro efektīvāka saskaņošana ar tēmu 
„Vide”.

Or. en

Pamatojums

Daudzveidības samazināšanās notiek strauji un cilvēku rūpnieciskā darbība nevar aizstāt to, 
ko mēs zaudējam.

Ir svarīgi attīstīt un ieviest DNS taksonomisju laboratorijā, kas aprīkota ar moderniem 
biotehnoloģijas un bioinformātikas instrumentiem – tas paātrinātu bioloģiskās daudzveidības 
uzskaiti un atklātu jaunas iespējas ekoloģijas izpētē, kā arī veicinātu bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 291
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 2. ievilkums

– Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējības 
un konkurētspējas paaugstināšana, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ko 
panāk, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, 
iekārtas, uzraudzības sistēmas, jaunas 
ražotnes un ražošanas sistēmas, uzlabojot 
zinātnisko un tehnisko bāzi zivsaimniecības 
pārvaldībai, kā arī veicinot labāku izpratni 
par mijiedarbību starp dažādām sistēmām 

– Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējības 
un konkurētspējas paaugstināšana, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ko 
panāk, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, 
iekārtas, uzraudzības sistēmas, jaunas 
ražotnes un ražošanas sistēmas, uzlabojot 
zinātnisko un tehnisko bāzi zivsaimniecības 
un kultūraugu pārvaldībai, kurā izmanto 
selektīvu augu audzēšanu, augu veselību 
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(lauksaimniecība un mežsaimniecība, 
zivsaimniecība un akvakultūra), izmantojot 
vienotas ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 
bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai 
resursu apsaimniekošanai, jauniem 
lopbarības veidiem, jauniem augiem 
(kultūraugi un koki) ar uzlabotu sastāvu, 
stresa rezistenci, barības vielu izmantošanas 
efektivitāti un struktūru. To atbalstīs, veicot 
pētījumus par jaunu augu sistēmu un 
produktu bioloģisko nekaitīgumu, līdzās 
pastāvēšanu un izsekojamību. Augu veselību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām un 
citiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot 
atbalstu slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu un 
metožu uzlabošanai. Attiecībā uz ūdens 
vides bioloģiskajiem resursiem īpaša 
uzmanība tiks veltīta būtiskām bioloģiskām 
funkcijām, drošām un videi draudzīgām 
audzēšanas sistēmām un kultivēto sugu 
barībai, zivsaimniecības bioloģijai, jauktu 
sugu zivsaimniecības dinamikai, 
zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 
flotēm balstītām, reģionālām, daudzgadīgām 
pārvaldības sistēmām.

un optimizētas ražošanas sistēmas, kā arī 
veicinot labāku izpratni par mijiedarbību 
starp dažādām sistēmām (lauksaimniecība 
un mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), izmantojot vienotas 
ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 
bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai 
resursu apsaimniekošanai, jauniem 
lopbarības veidiem, jauniem augiem 
(kultūraugi un koki) ar uzlabotu sastāvu, 
stresa rezistenci, barības vielu izmantošanas 
efektivitāti un struktūru. To atbalstīs, veicot 
pētījumus par jaunu augu sistēmu un 
produktu bioloģisko nekaitīgumu, līdzās 
pastāvēšanu un izsekojamību. Augu veselību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām un 
citiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot 
atbalstu slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu un 
metožu uzlabošanai. Attiecībā uz ūdens 
vides bioloģiskajiem resursiem īpaša 
uzmanība tiks veltīta būtiskām bioloģiskām 
funkcijām, drošām un videi draudzīgām 
audzēšanas sistēmām un kultivēto sugu 
barībai, zivsaimniecības bioloģijai, jauktu 
sugu zivsaimniecības dinamikai, 
zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 
flotēm balstītām, reģionālām, daudzgadīgām 
pārvaldības sistēmām.

Or. it

Pamatojums

Kultūraugus var uzlabot, izmantojot selektīvu audzēšanu un veicinot augu veselību, kā arī 
jaunas ražošanas sistēmas. Eiropas lauksaimniecības konkurētspējai ļoti svarīgi ir dažāda 
veida ģenētiskos pētījumos iegūtu datu, zināšanu un secinājumu nodošana tālāk tiem jauniem 
komerciāliem produktiem, kurus ražo, izmantojot tradicionālās vai biotehnoloģijas augu 
audzēšanas metodes.
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 292
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 2. ievilkums

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējības 
un konkurētspējas paaugstināšana, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ko 
panāk, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, 
iekārtas, uzraudzības sistēmas, jaunas 
ražotnes un ražošanas sistēmas, uzlabojot 
zinātnisko un tehnisko bāzi zivsaimniecības 
pārvaldībai, kā arī veicinot labāku izpratni 
par mijiedarbību starp dažādām sistēmām 
(lauksaimniecība un mežsaimniecība, 
zivsaimniecība un akvakultūra), izmantojot 
vienotas ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 
bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai 
resursu apsaimniekošanai, jauniem 
lopbarības veidiem, jauniem augiem 
(kultūraugi un koki) ar uzlabotu sastāvu, 
stresa rezistenci, barības vielu izmantošanas 
efektivitāti un struktūru. To atbalstīs, veicot 
pētījumus par jaunu augu sistēmu un 
produktu bioloģisko nekaitīgumu, līdzās 
pastāvēšanu un izsekojamību. Augu veselību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām un 
citiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot 
atbalstu slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu un 
metožu uzlabošanai. Attiecībā uz ūdens 
vides bioloģiskajiem resursiem īpaša 
uzmanība tiks veltīta būtiskām bioloģiskām 
funkcijām, drošām un videi draudzīgām 
audzēšanas sistēmām un kultivēto sugu 
barībai, zivsaimniecības bioloģijai, jauktu 
sugu zivsaimniecības dinamikai, 
zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējības 
un konkurētspējas paaugstināšana, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ko 
panāk, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, 
iekārtas, uzraudzības sistēmas, jaunas 
ražotnes un ražošanas sistēmas, uzlabojot 
zinātnisko un tehnisko bāzi zivsaimniecības 
pārvaldībai, kā arī veicinot labāku izpratni 
par mijiedarbību starp dažādām sistēmām 
(lauksaimniecība un mežsaimniecība, 
zivsaimniecība un akvakultūra), izmantojot 
vienotas ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 
bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai 
resursu apsaimniekošanai, jauniem 
lopbarības veidiem, jauniem augiem 
(kultūraugi un koki) ar uzlabotu sastāvu, 
stresa rezistenci, barības vielu izmantošanas 
efektivitāti un struktūru. To atbalstīs, veicot 
pētījumus par jaunu augu sistēmu un 
produktu bioloģisko nekaitīgumu, līdzās 
pastāvēšanu un izsekojamību. Augu veselību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām un 
citiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot 
atbalstu slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu un 
metožu uzlabošanai. Attiecībā uz ūdens 
vides bioloģiskajiem resursiem īpaša 
uzmanība tiks veltīta būtiskām bioloģiskām 
funkcijām, drošām un videi draudzīgām 
audzēšanas sistēmām un kultivēto sugu 
barībai, zivsaimniecības bioloģijai, jauktu 
sugu zivsaimniecības dinamikai, 
zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 



AM\614619LV.doc PE 374.083v01-00

74/94

LV                           Ārējais tulkojums

flotēm balstītām, reģionālām, daudzgadīgām 
pārvaldības sistēmām.

flotēm balstītām, reģionālām, daudzgadīgām 
pārvaldības sistēmām.

Šajā tēmā skaidri iekļauts lauksaimniecības 
biotehnoloģijas jautājums, par kuru lielākā 
daļa sabiedriskās domas joprojām atklāti 
pauž pretēju viedokli. Kamēr formulējums 
ir tāds, ka biotehnoloģiju izmantošanu 
resursu uzlabošanas un veselības un vides 
veicināšanas nolūkā var saprast speciālisti, 
ir jānosaka skaidrāks formulējums, ka 
izmaiņu mērķis būs iedzīvotāju veselības un 
drošības uzlabošana.

Or. en

Pamatojums

Visā lauksaimniecības biotehnoloģijas jomā neskaidrību ievieš nezinātniski aizspriedumi un 
pieņēmumi. Ir skaidrs, ka šī zinātniskās pētniecības joma var lielā mērā veicināt cilvēku 
veselību un drošību. Būs nepieciešams definēt eksperimentālos nosacījumus, kā arī 
laboratorijas un lauka pētījumus, bet progress šajā jomā būs īpaši svarīgs saistībā ar 
konkurētspēju un Eiropas iedzīvotāju labklājību.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 293
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 2. ievilkums

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējības 
un konkurētspējas paaugstināšana, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ko 
panāk, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, 
iekārtas, uzraudzības sistēmas, jaunas 
ražotnes un ražošanas sistēmas, uzlabojot 
zinātnisko un tehnisko bāzi zivsaimniecības 
pārvaldībai, kā arī veicinot labāku izpratni 
par mijiedarbību starp dažādām sistēmām 
(lauksaimniecība un mežsaimniecība, 
zivsaimniecība un akvakultūra), izmantojot 
vienotas ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējības 
un konkurētspējas paaugstināšana, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ko 
panāk, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, 
iekārtas, uzraudzības sistēmas, jaunas 
ražotnes un ražošanas sistēmas, uzlabojot 
zinātnisko un tehnisko bāzi zivsaimniecības 
pārvaldībai, kā arī veicinot labāku izpratni 
par mijiedarbību starp dažādām sistēmām 
(lauksaimniecība un mežsaimniecība, 
zivsaimniecība un akvakultūra), izmantojot 
vienotas ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 
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bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai 
resursu apsaimniekošanai, jauniem 
lopbarības veidiem, jauniem augiem 
(kultūraugi un koki) ar uzlabotu sastāvu, 
stresa rezistenci, barības vielu izmantošanas 
efektivitāti un struktūru. To atbalstīs, veicot 
pētījumus par jaunu augu sistēmu un 
produktu bioloģisko nekaitīgumu, līdzās 
pastāvēšanu un izsekojamību. Augu veselību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām un 
citiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot 
atbalstu slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu un 
metožu uzlabošanai. Attiecībā uz ūdens 
vides bioloģiskajiem resursiem īpaša 
uzmanība tiks veltīta būtiskām bioloģiskām 
funkcijām, drošām un videi draudzīgām 
audzēšanas sistēmām un kultivēto sugu 
barībai, zivsaimniecības bioloģijai, jauktu 
sugu zivsaimniecības dinamikai, 
zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 
flotēm balstītām, reģionālām, daudzgadīgām 
pārvaldības sistēmām.

bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai 
resursu apsaimniekošanai, jauniem 
lopbarības veidiem, jauniem augiem 
(kultūraugi un koki) ar uzlabotu sastāvu, 
stresa rezistenci, barības vielu izmantošanas 
efektivitāti un struktūru.  To atbalstīs, veicot 
pētījumus par jaunu augu sistēmu un 
produktu bioloģisko nekaitīgumu, līdzās 
pastāvēšanu un izsekojamību. Augu veselību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām un 
citiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot 
atbalstu slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu un 
metožu uzlabošanai. Tiks izstrādātas 
uzlabotas metodes augsnes auglības 
kontrolei, saglabāšanai un veicināšanai. 
Attiecībā uz ūdens vides bioloģiskajiem 
resursiem īpaša uzmanība tiks veltīta 
būtiskām bioloģiskām funkcijām, drošām un 
videi draudzīgām audzēšanas sistēmām un 
kultivēto sugu barībai, zivsaimniecības 
bioloģijai, jauktu sugu zivsaimniecības 
dinamikai, zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 
flotēm balstītām, reģionālām, daudzgadīgām 
pārvaldības sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Nesen veiktajos pētījumos par augsnes auglību norādīts, ka vērojama uztraucoša vispārējas 
augsnes auglības pasliktināšanās, kas apdraud cilvēces spēju ilgtermiņā saražot sev pārtiku. 
Augsnes saturā vērojama organisko vielu samazināšanās un erozijas palielināšanās, ko 
izraisa intensīvi izmantotas lauksaimniecības produkcijas metodes, kas var nebūt ilgtspējīgas 
ilgākā laika periodā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 294
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 4.a ievilkums (jauns)

– Pētījumi par lauksaimniecības, jūras 
un mežu politikas jautājumiem, tostarp 
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kopējās lauksaimniecības politikas 
reformas un PTO Dohas sarunu kārtas 
ekonomisko, sociālo un reģionālo 
ietekmi, kā arī ES paplašināšanās 
ietekmi uz veco un jauno dalībvalstu 
lauksaimniecības un lauku attīstību, kā 
arī lauksaimniecības, jūras un meža 
nozares produktu tirgus perspektīvām.

Or. en

Pamatojums

Īpašajā programmā „Sadarbība” īpašs uzsvars jāliek uz pētījumiem par lauksaimniecības 
politikas jautājumiem, jo jauno Eiropas un pasaules tendenču dēļ ES, iespējams, šobrīd 
saskaras ar lielākajām kopējās lauksaimniecības politikas virziena pārmaiņām.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 295
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 5. ievilkums

– Aizsargāt gan cilvēka, gan vides veselību, 
veicinot labāku izpratni par pārtikas/ barības 
ķēžu un vides savstarpējo ietekmi. Tiks 
veikti pētījumi par pārtikas piesārņotājiem 
un veselības stāvokli, pilnveidojot 
instrumentus un metodes, lai novērtētu 
pārtikas un barības ķēžu ietekmi uz vidi. 
Pārtikas ķēžu kvalitātes un integritātes 
nodrošināšanai nepieciešami jauni preču 
ķēžu analīzes modeļi un visaptverošas 
pārtikas ķēdes pārzināšanas koncepcijas, kas 
ietver arī patērētāju aspektu.

– Aizsargāt gan cilvēka, gan vides veselību, 
veicinot labāku izpratni par pārtikas/ barības 
ķēžu un vides savstarpējo ietekmi. Tiks 
veikti pētījumi par pārtikas piesārņotājiem 
un veselības stāvokli, pilnveidojot 
instrumentus un metodes, lai novērtētu 
pārtikas un barības ķēžu ietekmi uz vidi. 
Pārtikas ķēžu kvalitātes un integritātes 
nodrošināšanai nepieciešami jauni preču 
ķēžu analīzes modeļi un visaptverošas 
pārtikas ķēdes pārzināšanas koncepcijas, kas 
ietver arī patērētāju aspektu; jaunu 
izsekojamības metožu izstrāde (gan 
ģenētiski modificētiem, gan nemodificētiem 
organismiem); dzīvnieku barības un 
veterināro medikamentu ietekme uz cilvēku 
veselību.

Or. de
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Pamatojums

Ir nepieciešams izstrādāt jaunas izsekojamības metodes, lai veicinātu patērētāju uzticību. Tas 
pats attiecas uz dzīvnieku barības un veterināro medikamentu iespējamo ietekmi uz cilvēka 
veselību.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 296
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”, 

virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums

– Nostiprināt zināšanu bāzi un pilnveidot 
augsti attīstītās tehnoloģijas sauszemes un 
jūras biomasas ražošanai, ko iespējams 
izmantot enerģētikā un rūpniecībā. Šeit 
iekļauta augu, dzīvnieku un mikrobu 
genomika un metabolomika, ar mērķi 
uzlabot izejvielu un biomasas izejvielu 
sastāvu un produktivitāti, lai optimāli varētu 
pāriet uz augstas pievienotās vērtības 
produktu ražošanu, vienlaikus kā jaunus 
avotus izmantojot dabiskus vai uzlabotus 
sauszemes un ūdens organismus. Pētniecība 
pilnībā ietvers bioproduktu dzīves cikla 
analīzi, kas iekļauj to lauksaimniecisko 
ražošanu, transportēšanu, uzglabāšanu un 
ienākšanu tirgū. Attiecīgi tiks aplūkota arī 
rūpnieciskās biotehnoloģijas izmantošana 
visā kultūraugu ķēdē, lai pilnībā apzinātos 
biorafinēšanas iespējas, ieskaitot sociāli 
ekonomiskos, agronomiskos, ekoloģiskos un 
patērētāju aspektus. To veicinās, sekmējot 
zināšanas par augu un mikrobu vielmaiņu 
šūnu un šūnu komponentu līmenī, kā arī to 
kontroli, augstvērtīgu preču ražošanā 
iesaistot bioloģiskos procesus, ieskaitot 
biokatalīzes procesu, tādējādi panākot 
pārstrādes produktu augstāku produktivitāti, 
kvalitāti un tīrību. Turklāt izmantos un 
pilnveidos biotehnoloģijas, lai izveidotu 
jaunus un uzlabotus, reģeneratīvus meža 
nozares produktus un procesus ar augstu 
kvalitāti un lielu pievienoto vērtību, kas 
savukārt paaugstinās meža un koksnes 
ieguves ilgtspējību, ieskaitot kokmateriālu 

– Nostiprināt zināšanu bāzi un pilnveidot 
augsti attīstītās tehnoloģijas sauszemes un 
jūras biomasas ražošanai, ko iespējams 
izmantot enerģētikā un rūpniecībā. Šeit 
iekļauta augu, dzīvnieku un mikrobu 
genomika un metabolomika, ar mērķi 
uzlabot izejvielu un biomasas izejvielu 
sastāvu un produktivitāti, lai optimāli varētu 
pāriet uz augstas pievienotās vērtības 
produktu ražošanu, vienlaikus kā jaunus 
avotus izmantojot dabiskus vai uzlabotus 
sauszemes un ūdens organismus. Pētniecība 
pilnībā ietvers bioproduktu dzīves cikla 
analīzi, kas iekļauj to lauksaimniecisko 
ražošanu, transportēšanu, uzglabāšanu un 
ienākšanu tirgū. Attiecīgi tiks aplūkota arī 
rūpnieciskās biotehnoloģijas izmantošana 
visā kultūraugu ķēdē, lai pilnībā apzinātos 
biorafinēšanas iespējas, ieskaitot sociāli 
ekonomiskos, agronomiskos, ekoloģiskos un 
patērētāju aspektus. To veicinās, sekmējot 
zināšanas par augu un mikrobu vielmaiņu 
šūnu un šūnu komponentu līmenī, kā arī to 
kontroli, augstvērtīgu preču ražošanā 
iesaistot bioloģiskos procesus, ieskaitot 
biokatalīzes procesu, tādējādi panākot 
pārstrādes produktu augstāku produktivitāti, 
kvalitāti un tīrību, tostarp arī biokatalītisku 
procesu izstrādi. Turklāt izmantos un 
pilnveidos biotehnoloģijas, lai izveidotu 
jaunus un uzlabotus, reģeneratīvus meža 
nozares produktus un procesus ar augstu 
kvalitāti un lielu pievienoto vērtību, kas 
savukārt paaugstinās meža un koksnes 
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un atjaunojamo bioenerģiju krājumus. 
Visbeidzot, pētījumos tiks izzināts 
biotehnoloģijas potenciāls piesārņojuma 
noteikšanā, monitoringā, novēršanā, 
pārstrādē un attīrīšanā, īpaši uzsverot 
atkritumu un ražošanas blakusproduktu 
tautsaimnieciskās nozīmes palielināšanu, ko 
panāk, izmantojot jaunus bioprocesus, gan 
atsevišķi, gan apvienojot tos ar attīrīšanas 
sistēmām un/vai ķīmiskiem katalizatoriem.

ieguves ilgtspējību, ieskaitot kokmateriālu 
un atjaunojamo bioenerģiju krājumus. 
Visbeidzot, pētījumos tiks izzināts 
biotehnoloģijas potenciāls piesārņojuma 
noteikšanā, monitoringā, novēršanā, 
pārstrādē un attīrīšanā, īpaši uzsverot 
atkritumu un ražošanas blakusproduktu 
tautsaimnieciskās nozīmes palielināšanu, ko 
panāk, izmantojot jaunus bioprocesus, gan 
atsevišķi, gan apvienojot tos ar attīrīšanas 
sistēmām un/vai ķīmiskiem katalizatoriem. 
Saistībā ar Eiropas visnopietnākajām 
lauksaimniecības problēmām, piemēram, 
phytophthera (miltrasa) kartupeļos, 
fuzarioze (vārpu fuzarioze graudaugos) 
labībā un kukurūzā, Triodia sylvina
(skābeņu šupotņa kāpuri) kukurūzā, 
plasmospara (vīnkoku neīstā miltrasa) 
vīnogulājos utt., jāsalīdzina ģenētiski 
modificētie un nemodificētie, kā arī 
organiskie atveseļošanas līdzekļi, lai 
noteiktu, kura metode ir vislabāk piemērota 
problēmu atrisināšanai.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 297
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „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 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 visiem Eiropas valstu 
iedzīvotājiem, jo īpaši vecākiem cilvēkiem 
un tiem, kurus apdraud sociālā izstumtība, 
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piemēram, invalīdiem un tiem, kuriem ir 
apgrūtināta piekļuve IKT, uzņēmumiem, 
tautsaimniecības nozarēm un valdībām.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 298
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Ievads”, 1. daļa

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 
(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.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 
(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 
savietojami un droši pakalpojumi un 
produkti tiek ieviesti un izmantoti, lai 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem sagādātu 
iespējami lielākas priekšrocības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 299
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Ievads”, 4. daļa

IKT tēmā par prioritāriem izvirzīti 
stratēģiskie pētījumi saistībā ar galvenajiem 
tehnoloģiju pīlāriem, tajā nodrošināta 
tehnoloģiju pilnīga integrācija un paredzētas 
zināšanas un līdzekļi, lai attīstītu plašu 
novatorisku IKT lietojumu spektru. Šie 
pasākumi veicinās rūpnieciskos un 

IKT tēmā par prioritāriem izvirzīti 
stratēģiskie pētījumi saistībā ar galvenajiem 
tehnoloģiju pīlāriem, tajā nodrošināta 
tehnoloģiju pilnīga integrācija un paredzētas 
zināšanas un līdzekļi, lai attīstītu plašu 
novatorisku IKT lietojumu spektru. Šie 
pasākumi veicinās rūpnieciskos un 
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tehnoloģiskos sasniegumus IKT nozarē un 
uzlabos to nozaru konkurētspēju, kurās 
intensīvi izmanto IKT, gan ieviešot 
novatoriskus, augstvērtīgus uz IKT balstītus 
produktus un pakalpojumus, gan uzlabojot
organizatoriskos procesus uzņēmumos un 
pārvaldes iestādēs. Šajā tēmā tiks atbalstītas 
citas Eiropas Savienības politikas, 
mobilizējot IKT, lai apmierinātu valstiskās 
un sabiedriskās vajadzības.

tehnoloģiskos sasniegumus IKT nozarē un 
uzlabos to nozaru konkurētspēju, kurās 
intensīvi izmanto IKT, gan ieviešot 
novatoriskus, augstvērtīgus uz IKT balstītus 
produktus un pakalpojumus, gan izmantojot 
jaunus vai uzlabotus organizatoriskos 
procesus uzņēmumos un pārvaldes iestādēs. 
Šajā tēmā tiks atbalstītas citas Eiropas 
Savienības politikas, mobilizējot IKT, lai 
apmierinātu valstiskās un sabiedriskās 
vajadzības.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz un Caroline Lucas Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 300
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Ievads”, 4. daļa

IKT tēmā par prioritāriem izvirzīti 
stratēģiskie pētījumi saistībā ar galvenajiem 
tehnoloģiju pīlāriem, tajā nodrošināta 
tehnoloģiju pilnīga integrācija un paredzētas 
zināšanas un līdzekļi, lai attīstītu plašu 
novatorisku IKT lietojumu spektru. Šie 
pasākumi veicinās rūpnieciskos un 
tehnoloģiskos sasniegumus IKT nozarē un 
uzlabos to nozaru konkurētspēju, kurās 
intensīvi izmanto IKT, gan ieviešot 
novatoriskus, augstvērtīgus uz IKT balstītus 
produktus un pakalpojumus, gan uzlabojot 
organizatoriskos procesus uzņēmumos un 
pārvaldes iestādēs. Šajā tēmā tiks atbalstītas 
citas Eiropas Savienības politikas, 
mobilizējot IKT, lai apmierinātu valstiskās 
un sabiedriskās vajadzības.

IKT tēmā par prioritāriem izvirzīti
stratēģiskie pētījumi saistībā ar galvenajiem 
tehnoloģiju pīlāriem, tajā nodrošināta 
tehnoloģiju pilnīga integrācija un paredzētas 
zināšanas un līdzekļi, lai attīstītu plašu 
novatorisku IKT lietojumu spektru. Šie 
pasākumi veicinās rūpnieciskos un 
tehnoloģiskos sasniegumus IKT nozarē un 
uzlabos to nozaru konkurētspēju, kurās 
intensīvi izmanto IKT, gan ieviešot 
novatoriskus, augstvērtīgus uz IKT balstītus 
produktus un pakalpojumus, gan uzlabojot 
organizatoriskos procesus uzņēmumos un 
pārvaldes iestādēs. Šajā tēmā tiks atbalstītas 
citas Eiropas Savienības politikas, 
mobilizējot IKT, lai apmierinātu valstiskās 
un sabiedriskās vajadzības, izmantojot IKT 
ilgtspējīgā attīstībā, īpaši transporta 
pārvaldībā, enerģijas saglabāšanā un dabas 
resursu izmantošanā, kā arī novēršot 
vardarbīgus konfliktus; stingri kontrolējot 
jebkuru iespējamo IKT tehnoloģiju ietekmi 
uz cilvēku veselību un labklājību, jo īpaši 
ietekmi, ko rada elektromagnētiskā 
radiācija. Īpašu uzmanību pievērš 
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pārvaramajiem jurisdikcijas, valodas un 
atrašanās vietas šķēršļiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 301
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Ievads”, 5. daļa

Darbības aptvers sadarbības un sakaru tīklu 
veidošanas pasākumus, atbalstīs kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas, ieskaitot izvēlētus 
pētījumu aspektus nanoelektronikas 
tehnoloģiju un iegulto datorsistēmu jomās, 
un valstu programmu koordinēšanas 
iniciatīvas, tostarp interaktīvas 
automatizētas vides jomā. Darbību prioritāšu 
vidū būs tēmas, kas cita starpā pamatojas uz 
Eiropas tehnoloģiju platformu darbu. Tiks 
veicināta arī tematiska sinerģija ar darbībām 
citu īpašo programmu ietvaros.

Darbības aptvers sadarbības un sakaru tīklu 
veidošanas pasākumus, kā arī varētu 
atbalstīt kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas un 
valstu programmu koordinēšanas iniciatīvas 
(tostarp nanotehnoloģijas, iegultās sistēmas 
un interaktīvo automatizēto vidi). Darbību 
prioritāšu vidū būs tēmas, kas cita starpā 
pamatojas uz Eiropas tehnoloģiju platformu 
darbu. Tiks veicināta arī tematiska sinerģija 
ar darbībām citu īpašo programmu ietvaros.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 302
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 1. ievilkums

– Nanoelektronika, fotonika un integrētas 
mikro/nanosistēmas. Procesu, iekārtu un
projektu tehnoloģijas, lai uzlabotu 
komponentu, vienkristālshēmu, pakotnes 
sistēmu un integrēto sistēmu apjomu, 
blīvumu, veiktspēju, energoefektivitāti, 
ražošanu un rentabilitāti; fotoniskie 
pamatkomponenti plašam lietojumu klāstam; 
augstas veiktspējas/lielblīvuma datu 
uzglabāšanas sistēmas; lielformāta displeja 
modeļi ar augstu integritātes pakāpi; 

– Nanoelektronika, fotonika un integrētas 
mikro/nanosistēmas. Procesu, iekārtu, 
projektu un testēšanas tehnoloģijas un 
metodoloģijas, lai uzlabotu komponentu, 
vienkristālshēmu, pakotnes sistēmu un 
integrēto sistēmu apjomu, blīvumu, 
veiktspēju, energoefektivitāti, ražošanu un 
rentabilitāti; fotoniskie pamatkomponenti, 
lai radītu, ietekmētu un konstatētu gaismu 
plašam lietojumu klāstam, kas ietver īpaši 
ātrus komponentus; RF sistēmas; augstas 
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uztverošās, aktivējošās, redzamības 
uzlabošanas un attēlu veidošanas ierīces; 
sistēmas ar ārkārtīgi zemu jaudu, alternatīvie 
enerģijas avoti/uzglabāšana; heterogēno 
tehnoloģiju/sistēmu integrēšana; 
daudzfunkcionālas integrētas mikro-nano-
bio-info sistēmas; lielformāta elektronika; 
integrēšana dažādos materiālos/ 
priekšmetos; saskarsme ar dzīviem 
organismiem; molekulu vai atomu 
apkopošana (apvienošanās) stabilās 
struktūrās.

veiktspējas/lielblīvuma datu uzglabāšanas 
sistēmas; lielformāta displeja modeļi ar 
augstu integritātes pakāpi; uztverošās, 
aktivējošās, redzamības uzlabošanas un 
attēlu veidošanas ierīces; sistēmas ar 
ārkārtīgi zemu jaudu, alternatīvie enerģijas 
avoti/uzglabāšana; heterogēno 
tehnoloģiju/sistēmu integrēšana; viedas 
sistēmas; daudzfunkcionālas integrētas 
mikro-nano-bio-info sistēmas; lielformāta 
elektronika; integrēšana dažādos materiālos/ 
priekšmetos; saskarsme ar dzīviem 
organismiem; molekulu vai atomu 
apkopošana (apvienošanās) stabilās 
struktūrās.

Or. en

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 303
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 1. ievilkums

– Nanoelektronika, fotonika un integrētas 
mikro/nanosistēmas. Procesu, iekārtu un 
projektu tehnoloģijas, lai uzlabotu 
komponentu, vienkristālshēmu, pakotnes 
sistēmu un integrēto sistēmu apjomu, 
blīvumu, veiktspēju, energoefektivitāti, 
ražošanu un rentabilitāti; fotoniskie 
pamatkomponenti plašam lietojumu klāstam; 
augstas veiktspējas/lielblīvuma datu 
uzglabāšanas sistēmas; lielformāta displeja 
modeļi ar augstu integritātes pakāpi; 
uztverošās, aktivējošās, redzamības 
uzlabošanas un attēlu veidošanas ierīces; 
sistēmas ar ārkārtīgi zemu jaudu, 
alternatīvie enerģijas avoti/uzglabāšana; 
heterogēno tehnoloģiju/sistēmu integrēšana; 
daudzfunkcionālas integrētas mikro-nano-
bio-info sistēmas; lielformāta elektronika; 
integrēšana dažādos materiālos/ 
priekšmetos; saskarsme ar dzīviem 
organismiem; molekulu vai atomu 
apkopošana (apvienošanās) stabilās 
struktūrās.

– Nanoelektronika, fotonika un integrētas 
mikro/nanosistēmas. Procesu, iekārtu un 
projektu tehnoloģijas, lai uzlabotu 
komponentu, vienkristālshēmu, pakotnes 
sistēmu un integrēto sistēmu apjomu, 
blīvumu, veiktspēju, ražošanu un 
rentabilitāti; moderni bezvadu komponenti 
un apakšsistēmas; fotoniskie 
pamatkomponenti plašam lietojumu klāstam; 
augstas veiktspējas/lielblīvuma datu 
uzglabāšanas sistēmas; lielformāta displeja 
modeļi ar augstu integritātes pakāpi; 
uztverošās, aktivējošās, redzamības 
uzlabošanas un attēlu veidošanas ierīces; 
enerģijas avoti/uzglabāšana; heterogēno 
tehnoloģiju/sistēmu integrēšana; 
daudzfunkcionālas integrētas mikro-nano-
bio-info sistēmas; lielformāta elektronika; 
integrēšana dažādos materiālos; saskarsme 
ar dzīviem organismiem; molekulu vai 
atomu apkopošana (apvienošanās) stabilās 
struktūrās.
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Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 639 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 304
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 1.a ievilkums (jauns)

– Kvantu skaitļošanas tehnika. Novatoriska 
datortehnika un programmatūra kvantu 
informācijas apstrādei, ietverot jaunas 
metodes un iekārtas kvantu informācijas 
izveidei, uzglabāšanai un pārraidei, 
mērogojamu kvantu datorizētā 
projektēšana, kā arī uzlaboti algoritmi 
kļūdu labošanai un datu apstrādei.

Or. en

Pamatojums

Kvantu skaitļošanas tehnika ir ilgāka laika termiņa pētniecības joma, kas var prasīt vēl 
desmit vai vairāk gadu, lai panāktu pilnīgu izstrādi, bet ar kuru varētu radikāli izmainīt 
daudzus aspektus augsta līmeņa skaitļošanā un informācijas apstrādē. Šajā jautājumā pastāv 
risks, ka darbība šajā jomā tiks izbeigta ASV dominējošās pozīcijas dēļ. Eiropai ir stiprās 
puses šīs tēmas galvenajos zinātniskajos aspektos, un ir būtiski panākt Eiropas pētniecības 
centienu nepārtrauktību un izplatību, uzlabotu sadarbību Eiropas pētnieku starpā, kā arī 
uzlabotu sadarbību starp akadēmisko un ražošanas nozari. Šī joma atšķiras no tās, kas 
tradicionāli tiek uzskatīta par nanoelektronikas jomu, un tādējādi tā atsevišķi jāizdala ES 
kopīgu pētījumu stratēģijas dokumentācijā.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 305
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 2. ievilkums

– Plaši pieejami neierobežotas jaudas sakaru 
tīkli: rentablas mobilo un platjoslas tīklu 
tehnoloģijas un sistēmas, tostarp virszemes 
un satelītu tīkli; dažādu fiksēto, mobilo, 

– Plaši pieejami neierobežotas jaudas sakaru 
tīkli: Rentablas, pārkonfigurējamas un 
elastīgas mobilo un platjoslas tīklu 
tehnoloģijas, sistēmas un struktūras, tostarp 
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bezvadu un apraides tīklu konverģence, kas 
sniedzas no personālā mēroga līdz 
reģionālam un globālam mērogam; kabeļu 
un bezvadu sakaru pakalpojumu un 
lietojumu savietojamība, tīkla resursu 
pārvaldība, pakalpojumu konfigurācijas 
maiņas iespējas; īpaši intelektuālu 
multimēdiju ierīču, sensoru un mikroshēmu 
kompleksu tīklu veidošana. 

virszemes un satelītu tīkli; dažādu fiksēto, 
mobilo, bezvadu un apraides tīklu un 
pakalpojumu konverģence, kas sniedzas no 
personālā mēroga līdz reģionālam un 
globālam mērogam; kabeļu un bezvadu 
sakaru pakalpojumu un lietojumu 
savietojamība, tīkla resursu pārvaldība, 
pakalpojumu konfigurācijas maiņas iespējas; 
īpaši intelektuālu multimēdiju ierīču, 
sensoru un mikroshēmu kompleksu tīklu 
veidošana. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 306
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 3. ievilkums

– Iegultās sistēmas, skaitļošanas tehnika un 
kontrole: jaudīgākas, drošākas, izplatītākas, 
uzticamākas un efektīvākas datortehnikas un 
programmatūras sistēmas, kuras var uztvert 
un kontrolēt vidi, un pielāgoties tai, tādējādi 
optimizējot resursu izmantošanu; metodes 
un instrumenti sistēmu modelēšanai, 
projektēšanai un tehniskajiem pētījumiem, 
lai sekmīgi pārvarētu sarežģītību; atvērtas, 
saliktas struktūras un neierobežotas 
platformas, starpprogrammatūra un dalītas 
operētājsistēmas, lai panāktu patiešām 
viengabalainu sadarbīgu un visaptverošu 
augsti attīstītu vidi uztveršanai, 
aktivizēšanai, saziņai, glabāšanai un 
pakalpojumu sniegšanai; skaitļošanas 
tehnikas struktūras, kas ietver heterogēnus, 
tīklā savienotus un pārkonfigurējamus 
komponentus, ieskaitot kompilēšanu, 
programmēšanu un izpildes laika atbalstu; 
lielformāta, dalītu un nenoteiktu sistēmu 
kontrole.

– Iegultās sistēmas, skaitļošanas tehnika un 
kontrole: jaudīgākas, drošākas, izplatītākas, 
uzticamākas un efektīvākas datortehnikas un 
programmatūras sistēmas, kuras var uztvert 
un kontrolēt vidi, un pielāgoties tai, tādējādi 
optimizējot resursu izmantošanu; metodes 
un instrumenti sistēmu modelēšanai, 
projektēšanai, analīzei, tehniskajiem 
pētījumiem un apstiprināšanai, lai sekmīgi 
pārvarētu sarežģītību; atvērtas, saliktas 
struktūras un neierobežotas platformas, 
starpprogrammatūra un dalītas 
operētājsistēmas, lai panāktu patiešām 
viengabalainu sadarbīgu un visaptverošu 
augsti attīstītu vidi uztveršanai, 
aktivizēšanai, saziņai, glabāšanai un 
pakalpojumu sniegšanai; skaitļošanas 
tehnikas struktūras, kas ietver heterogēnus, 
tīklā savienotus un pārkonfigurējamus 
komponentus, ieskaitot kompilēšanu, 
programmēšanu un izpildes laika atbalstu; 
lielformāta, dalītu un nenoteiktu sistēmu 
kontrole.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 307
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 3. ievilkums

– Iegultās sistēmas, skaitļošanas tehnika un 
kontrole: jaudīgākas, drošākas, izplatītākas, 
uzticamākas un efektīvākas datortehnikas un 
programmatūras sistēmas, kuras var uztvert 
un kontrolēt vidi, un pielāgoties tai, tādējādi 
optimizējot resursu izmantošanu; metodes 
un instrumenti sistēmu modelēšanai, 
projektēšanai un tehniskajiem pētījumiem, 
lai sekmīgi pārvarētu sarežģītību; atvērtas, 
saliktas struktūras un neierobežotas 
platformas, starpprogrammatūra un dalītas 
operētājsistēmas, lai panāktu patiešām 
viengabalainu sadarbīgu un visaptverošu 
augsti attīstītu vidi uztveršanai, 
aktivizēšanai, saziņai, glabāšanai un 
pakalpojumu sniegšanai; skaitļošanas 
tehnikas struktūras, kas ietver heterogēnus, 
tīklā savienotus un pārkonfigurējamus 
komponentus, ieskaitot kompilēšanu, 
programmēšanu un izpildes laika atbalstu; 
lielformāta, dalītu un nenoteiktu sistēmu 
kontrole.

– Iegultās sistēmas, skaitļošanas tehnika un 
kontrole: jaudīgākas, drošākas, izplatītākas, 
uzticamākas un efektīvākas datortehnikas un 
programmatūras sistēmas, kuras var uztvert 
un kontrolēt vidi, un pielāgoties tai, tādējādi 
optimizējot resursu izmantošanu; metodes 
un instrumenti sistēmu modelēšanai, 
projektēšanai un tehniskajiem pētījumiem, 
lai sekmīgi pārvarētu sarežģītību; atvērtas, 
saliktas struktūras un neierobežotas 
platformas, starpprogrammatūra un dalītas 
operētājsistēmas, lai panāktu patiešām 
viengabalainu sadarbīgu un visaptverošu 
augsti attīstītu vidi uztveršanai, 
aktivizēšanai, saziņai, glabāšanai un 
pakalpojumu sniegšanai; skaitļošanas 
tehnikas struktūras, kas ietver heterogēnus, 
tīklā savienotus un pārkonfigurējamus 
komponentus, ieskaitot kompilēšanu, 
programmēšanu un izpildes laika atbalstu; 
lielformāta, dalītu un nenoteiktu sistēmu, 
augstas veiktspējas skaitļošanas tehnikas 
(datortehnikas un programmatūras)
kontrole.

Or. fr

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 308
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 4. ievilkums

– Programmatūra, tīkli (Grids), drošība un 
uzticamība: tehnoloģijas, instrumenti un 
metodes dinamisku un uzticamu 
programmatūru, struktūru un 
starpprogrammatūru sistēmu izveidei, kas 

– Programmatūra, tīkli (Grids), drošība un 
uzticamība: tehnoloģijas, instrumenti un 
metodes dinamisku un uzticamu 
programmatūru, struktūru un 
starpprogrammatūru sistēmu izveidei, kas 
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veido pamatu uz zināšanām balstītiem 
pakalpojumiem, tostarp minēto sistēmu 
piedāvājums komunālo pakalpojumu veidā; 
uz pakalpojumiem orientētas, savietojamas 
un neierobežotas infrastruktūras, resursu 
tīklveida virtualizācija, operētājsistēmas, 
kuru centrālais elements ir tīkls; atvērtas 
platformas un kooperatīvas metodes 
programmatūru, pakalpojumu un sistēmu 
izstrādāšanai; komponēšanas rīki; risinājumu 
meklēšana kompleksu sistēmu jaunas 
uzvedības gadījumos; lielformāta, dalītu un 
periodiski savienotu sistēmu un 
pakalpojumu uzticamības un elastīguma 
uzlabošana; drošas un uzticamas sistēmas un 
pakalpojumi, ieskaitot privātumu 
respektējošu piekļuves kontroli un 
autentificēšanu, dinamiskas drošības un 
uzticamības politikas, uzticamības un 
uzticēšanās metamodeļi.

veido pamatu uz zināšanām balstītiem 
pakalpojumiem, tostarp minēto sistēmu 
piedāvājums komunālo pakalpojumu veidā; 
uz pakalpojumiem orientētas, savietojamas 
un neierobežotas infrastruktūras, resursu 
tīklveida virtualizācija, operētājsistēmas, 
kuru centrālais elements ir tīkls; atvērtas 
platformas un kooperatīvas metodes 
programmatūru, tostarp bezmaksas, brīvu 
un atklātā pirmkoda programmatūru, 
pakalpojumu un sistēmu izstrādāšanai; 
komponēšanas rīki; risinājumu meklēšana 
kompleksu sistēmu jaunas uzvedības 
gadījumos; lielformāta, dalītu un periodiski 
savienotu sistēmu un pakalpojumu 
uzticamības un elastīguma uzlabošana; 
drošas un uzticamas sistēmas un 
pakalpojumi, ieskaitot privātumu 
respektējošu piekļuves kontroli un 
autentificēšanu, dinamiskas drošības un 
uzticamības politikas, uzticamības un 
uzticēšanās metamodeļi.

Or. en

Pamatojums

ES uzņēmumi ir pasaules līderi atklātā pirmkoda programmatūras (nereti dēvēta FLOSS) 
izstrādē un uzturēšanā; lai saglabātu vadošo lomu šajā nozarē, ir ļoti svarīgi arī turpmāk 
sniegt tai pamatprogrammas atbalstu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 309
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 4. ievilkums

– Programmatūra, tīkli (Grids), drošība un 
uzticamība: tehnoloģijas, instrumenti un 
metodes dinamisku un uzticamu 
programmatūru, struktūru un 
starpprogrammatūru sistēmu izveidei, kas 
veido pamatu uz zināšanām balstītiem 
pakalpojumiem, tostarp minēto sistēmu 

– Programmatūra, tīkli (Grids), drošība un 
uzticamība: tehnoloģijas, instrumenti un 
metodes dinamisku un uzticamu 
programmatūru, struktūru un 
starpprogrammatūru sistēmu izveidei, kas 
veido pamatu uz zināšanām balstītiem 
pakalpojumiem, tostarp minēto sistēmu 
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piedāvājums komunālo pakalpojumu veidā; 
uz pakalpojumiem orientētas, savietojamas 
un neierobežotas infrastruktūras, resursu 
tīklveida virtualizācija, operētājsistēmas, 
kuru centrālais elements ir tīkls; atvērtas 
platformas un kooperatīvas metodes 
programmatūru, pakalpojumu un sistēmu 
izstrādāšanai; komponēšanas rīki; risinājumu 
meklēšana kompleksu sistēmu jaunas 
uzvedības gadījumos; lielformāta, dalītu un 
periodiski savienotu sistēmu un 
pakalpojumu uzticamības un elastīguma 
uzlabošana; drošas un uzticamas sistēmas un 
pakalpojumi, ieskaitot privātumu 
respektējošu piekļuves kontroli un 
autentificēšanu, dinamiskas drošības un 
uzticamības politikas, uzticamības un 
uzticēšanās metamodeļi.

piedāvājums komunālo pakalpojumu veidā; 
uz pakalpojumiem orientētas, savietojamas 
un neierobežotas infrastruktūras, resursu, 
tostarp konkrētām nozarēm raksturīgo 
platformu, tīklveida virtualizācija, 
operētājsistēmas, kuru centrālais elements ir 
tīkls; atklātā pirmkoda programmatūras; 
atvērtas platformas un kooperatīvas metodes 
programmatūru, pakalpojumu un sistēmu 
izstrādāšanai un apstiprināšanai; 
komponēšanas rīki, tostarp 
programmēšanas valodas; risinājumu 
meklēšana kompleksu sistēmu jaunas 
uzvedības gadījumos; lielformāta, dalītu un 
periodiski savienotu sistēmu un 
pakalpojumu uzticamības un elastīguma 
uzlabošana; drošas un uzticamas sistēmas un 
pakalpojumi, ieskaitot privātumu 
respektējošu piekļuves kontroli un 
autentificēšanu, dinamiskas drošības un 
uzticamības politikas, uzticamības un 
uzticēšanās metamodeļi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 310
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 6. ievilkums

– Imitēšana, vizualizācija, mijiedarbība un 
jauktā realitāte: instrumenti modelēšanai, 
imitēšanai, vizualizācijai, mijiedarbībai, 
virtuālajai, paplašinātajai un jauktajai 
realitātei un to integrēšanai pilnīgā vidē; 
instrumenti produktu, pakalpojumu un 
digitālo audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
novatoriskai izveidei un jaunradei; 
dabiskākas, intuitīvākas un vieglāk 
lietojamas saskarnes un jauni veidi, kā 
sadarboties ar tehnoloģijām, aparatūru, 
iekārtām un citiem artefaktiem; daudzvalodu 
automātiskas mašīntulkošanas sistēmas.

– Imitēšana, vizualizācija, mijiedarbība un 
jauktā realitāte: instrumenti modelēšanai, 
imitēšanai, vizualizācijai, mijiedarbībai, 
virtuālajai, paplašinātajai un jauktajai 
realitātei un to integrēšanai pilnīgā vidē; 
instrumenti produktu, pakalpojumu un 
digitālo audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
novatoriskai izveidei un jaunradei; 
dabiskākas, intuitīvākas un vieglāk 
lietojamas saskarnes un jauni veidi, kā 
sadarboties ar tehnoloģijām, aparatūru, 
iekārtām un citiem artefaktiem; valodu 
tehnoloģija, kas ietver daudzvalodu 
automātiskas mašīntulkošanas sistēmas.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 311
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 6.a ievilkums (jauns)

– virzība uz ceturtās paaudzes mobilo 
sakaru sistēmām un tālāk, un ar to saistītās 
atklājumu tehnoloģijas digitālās pārvades 
un antenu jomā.

Or. it

Pamatojums

Japānā sasniegts augsts pētījumu un definējumu līmenis ceturtās paaudzes sistēmu jomā, bet 
Eiropa ir nedaudz aizkavējusies šajā jomā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 312
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 6.b ievilkums (jauns)

– Privātpersonu dzīves kvalitāte: labāka 
informācija un piekļuve zinātniskām 
zināšanām, piekļuve būtiskiem 
sabiedriskiem pakalpojumiem (piemēram, 
nodokļu sistēma, utt.), kā arī plaši 
izmantotiem privātā sektora 
pakalpojumiem (atpūtas pakalpojumi, 
banku pakalpojumi utt.).

Or. en

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 642 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 313
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 
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virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 1.a ievilkums (jauns)

– atbalsts novatorisku pilsētu attīstībai: 
politika un stratēģijas, lai vietējās iestādes, 
universitātes un privātā sektora „zināšanu 
izplatītāji” varētu būt nozīmīgi IKT 
izmantošanas veicināšanā un palīdzēt 
modernizēt pakalpojumus iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem.

Or. it

Pamatojums

Lielpilsētām un pilsētām ir galvenā nozīme IKT mērķu sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
inovāciju veicināšanu, izmantojot IKT, tādējādi nodrošinot, ka virzība uz priekšu šajā jomā 
strauji rada ieguvumus ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī nodrošina drošus, uzticamus 
un piemērotus uz IKT balstītus lietojumus, risinājumus un pakalpojumus.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 314
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 2. ievilkums

– Mājas vide: saziņa, uzraudzība, kontrole 
un palīdzība mājās, ēkās un sabiedriskās 
vietās; visu ierīču netraucēta savietojamība 
un izmantošana, ņemot vērā rentabilitāti, 
pieejamību un izmantojamību; jauni 
pakalpojumi un jauni interaktīvā digitālā 
satura un pakalpojumu veidi; pieeja 
informācijai un zināšanu pārvaldībai.

– Mājas vide: saziņa, uzraudzība, kontrole 
un palīdzība mājās, ēkās un sabiedriskās 
vietās; visu ierīču netraucēta savietojamība 
un izmantošana, ņemot vērā rentabilitāti, 
pieejamību un izmantojamību; jauni 
pakalpojumi (ieskaitot tos, kas saistīti ar 
atpūtu) un jauni interaktīvā digitālā satura 
un pakalpojumu veidi; pieeja informācijai un 
zināšanu pārvaldībai.

Or. es

Pamatojums

[Pirmā daļa attiecas uz vārda „netraucēta” tulkojumu spāņu valodā].

Ar šo labo grozījumu Nr. 85, darbības jomu ierobežojot līdz atpūtai, kas nešaubīgi ietver 
izklaidi.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 315
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 2. ievilkums

– Mājas vide: saziņa, uzraudzība, kontrole 
un palīdzība mājās, ēkās un sabiedriskās 
vietās; visu ierīču netraucēta savietojamība 
un izmantošana, ņemot vērā rentabilitāti, 
pieejamību un izmantojamību; jauni 
pakalpojumi un jauni interaktīvā digitālā 
satura un pakalpojumu veidi; pieeja 
informācijai un zināšanu pārvaldībai.

– Mājas vide: saziņa, uzraudzība, kontrole 
un palīdzība mājās, ēkās un sabiedriskās 
vietās; visu ierīču netraucēta savietojamība 
un izmantošana, ņemot vērā rentabilitāti, 
pieejamību, izmantojamību un drošību; 
jauni pakalpojumi un jauni interaktīvā 
digitālā satura un pakalpojumu, tostarp 
izklaidējošu pakalpojumu, veidi; pieeja 
informācijai un zināšanu pārvaldībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 316
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 3. ievilkums

– Robotikas sistēmas: elastīgas un uzticamas 
robotu sistēmas, kas darbojas cilvēku vidē 
un nestrukturētā vidē un sadarbojas ar 
cilvēkiem; roboti; kas savienoti tīklā un 
sadarbojas; miniaturizēti roboti; integrētu 
robotikas sistēmu modulāra projektēšana un 
modelēšana.

– Robotikas sistēmas: elastīgas un uzticamas 
robotu sistēmas, kas darbojas cilvēku vidē 
un nestrukturētā vidē un sadarbojas ar 
cilvēkiem; roboti; kas savienoti tīklā un 
sadarbojas; miniaturizēti roboti; 
cilvēciskotas tehnoloģijas; integrētu 
robotikas sistēmu modulāra projektēšana un 
modelēšana.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 317
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 1. apakšievilkums

– Veselībai: personālas, neuzmācīgas 
sistēmas, kas ļauj iedzīvotājiem pašiem 
regulēt savu labsajūtu, tādas kā valkājamas 

– Veselībai: personālas, neuzmācīgas 
sistēmas, kas ļauj iedzīvotājiem pašiem 
regulēt savu labsajūtu, tādas kā valkājamas 
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vai implantējamas kontroles ierīces un 
autonomas sistēmas laba veselības stāvokļa 
saglabāšanai; jaunas metodes, piemēram, 
molekulārā attēlu veidošana, lai uzlabotu 
profilaksi un individualizētu medicīnu; jaunu 
zināšanu par veselību atklāšana un to 
izmantošana klīniskajā praksē; orgānu 
funkciju modelēšana un imitēšana; mikro-
un nanorobotikas ierīces minimāli invazīvai 
ķirurģiskai un ārstnieciskai darbībai.

vai implantējamas kontroles ierīces un 
autonomas sistēmas laba veselības stāvokļa 
saglabāšanai; jaunas metodes, piemēram, 
molekulārā attēlu veidošana, lai uzlabotu 
profilaksi un individualizētu medicīnu; jaunu 
zināšanu par veselību atklāšana un to 
izmantošana klīniskajā praksē; orgānu 
funkciju modelēšana un imitēšana; mikro-
un nanorobotikas ierīces minimāli invazīvai 
ķirurģiskai un ārstnieciskai darbībai; 
datorizētas izmeklēšanas un klīnisko 
slēdzienu veikšanas atbalsta sistēmas, ar 
kurām var noteikt daudz ticamākas 
diagnozes, kā arī uzlabota darba norise, 
kuras rezultātā, iespējams, konkrētā 
slimībā specializējušos ekspertu sistēmas 
izmanto integrētu aprūpes cikla pieeju, kā 
arī izmanto uzkrātos pacienta datus, kā arī 
uz modeļa pamatotas zināšanas par 
slimību, izmantojot datizraci, 
bioinformātiku un sistēmu bioloģiju; 
uzņēmumu IT sistēmas, ar kurām panāk 
palielinātu efektivitāti un medicīnas kļūdu 
samazināšanu slimnīcās un sekundārajās 
veselības aprūpes iestādēs.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 318
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 3. apakšievilkums

– Integrācijai: sniegt indivīdiem un to 
grupām iespēju iesaistīties informācijas 
sabiedrībā un nodrošināt visu iedzīvotāju 
vienlīdzīgu iesaistīšanos tajā, novēršot 
digitāla rakstura šķēršļus, kuru iemesls ir 
invaliditāte, zems prasmju līmenis, 
nabadzība, ģeogrāfiskā nošķirtība, kultūra, 
dzimums vai vecums, cita starpā veicinot 
atbalsta tehnoloģijas, sekmējot neatkarīgu 
dzīvesveidu, paaugstinot e-prasmju līmeni, 
kā arī piedāvājot produktus un 

– Integrācijai: sniegt indivīdiem un to 
grupām iespēju iesaistīties informācijas 
sabiedrībā un nodrošināt visu iedzīvotāju 
vienlīdzīgu iesaistīšanos tajā, novēršot 
digitāla rakstura šķēršļus, kuru iemesls ir 
invaliditāte, zems prasmju līmenis, 
nabadzība, ģeogrāfiskā nošķirtība, kultūra, 
dzimums vai vecums, cita starpā veicinot 
atbalsta tehnoloģijas, sekmējot neatkarīgu 
dzīvesveidu (t.i. izmantojot veselības 
aprūpes tehnoloģijas un pakalpojumus 



AM\614619LV.doc PE 374.083v01-00

92/94

LV                           Ārējais tulkojums

pakalpojumus, kas izstrādāti, ņemot vērā 
visu vajadzības.

mājās), paaugstinot e-prasmju līmeni, kā arī 
piedāvājot produktus un pakalpojumus, kas 
izstrādāti, ņemot vērā visu vajadzības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 319
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 4. apakšievilkums

– Mobilitātei: integrētas uz IKT balstītas 
drošības sistēmas transportlīdzekļiem, kurās 
izmantotas atvērtas, drošas un uzticamas 
arhitektūras un saskarnes; savietojamas 
kooperatīvas sistēmas transporta 
efektivitātei un drošumam, kuras balstās uz 
sakariem starp transportlīdzekļiem un ar 
transporta infrastruktūru un kurās integrētas 
precīzas un izturīgas tehnoloģijas atrašanās 
vietas noteikšanai; personalizēti, atrašanās 
vietu respektējoši informācijas mobilitātes 
un multimodālie pakalpojumi, tostarp 
intelektuāli pakalpojumu risinājumi tūrisma 
jomā.

– Mobilitātei: integrētas uz IKT balstītas 
drošības sistēmas transportlīdzekļiem, kurās 
izmantotas atvērtas, drošas un uzticamas 
arhitektūras un saskarnes; savietojamas 
kooperatīvas sistēmas efektīvam, drošam un 
videi draudzīgam transportam, kuras balstās 
uz sakariem starp transportlīdzekļiem un ar 
transporta infrastruktūru un kurās integrētas 
precīzas un izturīgas tehnoloģijas atrašanās 
vietas noteikšanai un navigācijai; 
personalizēti, atrašanās vietu respektējoši 
informācijas mobilitātes un multimodālie 
pakalpojumi, tostarp intelektuāli 
pakalpojumu risinājumi tūrisma jomā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 320
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 5.a apakšievilkums (jauns)

– IKT risinājumu pārvade, lai izvērstu 
ekonomikas potenciālu kultūras jomā 
(tostarp, kultūras mantojumā, reģionālā 
attīstībā, tūrismā), kā arī veicinātu 
nodarbinātību šajās jomās; jāņem vērā 
partnerība starp valsts organizācijām 
(vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī) un 
privātām organizācijām (jo īpaši MVU).

Or. en
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(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 680 Jerzy Buzek sagatavotajam ziņojuma projektam par 
Septīto pamatprogrammu).

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 321
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1.a ievilkums (jauns)

– Jauni IKT uzņēmējdarbības modeļi. 
Iecerēt un definēt jaunus IKT 
uzņēmējdarbības modeļus, strādājot kopā 
ar tām nozarēm, kurās IKT būs 
fundamentāla nozīme attieksmes maiņā 
pret ražošanu un pakalpojumiem 
(piemēram, transports, veselība, enerģētika, 
vide). [Šajā kopīgajā pētniecībā izstrādātie 
projekti jāpārbauda īpašās situācijās. 
Jāsniedz atbalsts šiem kopīgajiem 
centieniem ar 1. pielikumā minētās 
starpdisciplinārās pieejas palīdzību.]

Or. it

Pamatojums

IKT paveras jaunas iespējas saistībā ar sociāli ekonomisko un vides problēmu saasinājumu. 
Paplašinoties IK tehnoloģiju lietojumam, īpašu labumu var gūt transporta, veselības un 
enerģētikas nozare. Lai šie jaunie lietojumi būtu iespējami, jādefinē jauni uzņēmējdarbības 
modeļi un vērtību ķēdes, iedrošinot ieguldījumus ar tiem saistītajās jauninājumu iniciatīvās.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 322
I pielikums, daļa „Tēmas”, apakšvirsraksts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 2. ievilkums, 1. apakšievilkums

– Jauni mijiedarbīga, nelineāra un 
pašadaptīva satura veidi; jaunrade un 
bagātināta lietotāju pieredze; satura 
pielāgošana un nodošana plašsaziņas 
līdzekļu starpā; digitāla satura radīšanas un 
pārvaldības apvienošana ar jaunām 
semantiskām tehnoloģijām; uz lietotāju 

– Jauni mijiedarbīga, nelineāra un 
pašadaptīva satura veidi, tostarp izklaidei un 
projektēšanai; jaunrade un bagātināta 
lietotāju pieredze; satura pielāgošana un 
nodošana plašsaziņas līdzekļu starpā; 
digitāla satura radīšanas un pārvaldības 
apvienošana ar jaunām semantiskām 
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orientēta satura radīšana, pieejamība un 
izmantošana.

tehnoloģijām; uz lietotāju orientēta satura 
radīšana, pieejamība un izmantošana.

Or. en


