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2013. gadam) 

Priekšlikums lēmumam (KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 19
6. apsvērums

6) Eiropas Komisijai jāatbild par šīs īpašās 
programmas īstenošanu un tai jābūt Eiropas 
Pētniecības padomes autonomijas un 
integritātes, kā arī darbības efektivitātes 
garantam.

6) Eiropas Komisijai pārbaudes laikā 
vēlākais līdz 2010. gadam jāatbild par šīs 
īpašās programmas īstenošanu un tai jābūt 
Eiropas Pētniecības padomes autonomijas un 
integritātes, kā arī darbības efektivitātes 
garantam.

Or. fr
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Pamatojums

ERC jāieplāno vispareizākais darbības veids, kas apvieno efektivitāti, rīcības brīvību un 
neatkarīgumu. Tas jāveic pārbaudes laikā. 

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 20
17. apsvērums

17) Komisija gādā par neatkarīga ERC
darbību novērtējuma veikšanu. Ņemot vērā 
šādu novērtējumu un ERC pieredzi 
attiecībā uz pamatprincipu ievērošanu, ne 
vēlāk kā līdz 2010. gadam var apsvērt 
iespēju pārveidot ERC par juridiski 
neatkarīgu struktūru, iespējams, saskaņā ar 
Līguma 171. pantu.

17) Pārbaudes laikā vēlākais līdz 
2010. gadam Komisija gādā par neatkarīga 
ERC darbību vērtējuma veikšanu.
Vienlaikus Komisijai saskaņā ar 
koplēmuma procedūru jāveic visi 
pasākumi, lai pārveidotu ERC par juridiski 
neatkarīgu un pašregulējošu struktūru.

Or. fr

Pamatojums

ERC jāieplāno vispareizākais darbības veids, kas apvieno efektivitāti, rīcības brīvību un 
neatkarīgumu, tādējādi nodrošinot ERC plašu pārstāvību no zinātniskajām aprindām. Tas 
jāveic pārbaudes laikā. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 21
3. 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. Projektus par embriju 
izpēti un embrionālo mātes šūnu izpēti 
nefinansē, jo tie ir aizliegti vairākās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz pamattiesību
apsvērumiem un konstitucionālajiem 
principiem.

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

Grozījums Nr. 22
3 panta 2. punkts

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādas pētniecības jomas:

2. Ētiski delikātu pētniecības projektu 
gadījumā to dalībnieki pirms projekta 
uzsākšanas saņem apstiprinājumu vai 
atļauju no valsts vai vietējās ētikas 
komitejas. Turklāt Komisija sistemātiski 
pārbauda projekta gaitu un katru gadu par 
to ziņo Parlamentam un Padomei. Īpašos 
apstākļos ētikas pārbaudi var veikt pēc 
projekta uzsākšanas. 

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku 
reproduktīviem nolūkiem,
– pētījumus, kuru mērķis ir pārveidot 
cilvēka ģenētisko mantojumu un kuru 
rezultātā šādas izmaiņas varētu būt 
pārmantojamas,
– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu 
cilvēku embrijus vienīgi zinātniskās izpētes 
nolūkos vai mātes šūnas iegūšanai, tostarp 
veicot somatiskās šūnas kodola 
pārstādīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu iesniedza apspriešanai šādā redakcijā arī Pamatprogrammā. Šo jautājumu būtu 
jāatrisina Pamatprogrammā, tomēr saskaņotības nolūkos to iesniedza apspriešanai arī 
īpašajās programmās. 

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

Grozījums Nr. 23
3. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 2. Šīs programmas ietvaros nefinansē šādas 
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šādas pētniecības jomas: pētniecības nozares:

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku 
reproduktīviem nolūkiem,

– pētījumus ar mērķi 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 mātes šūnas iegūšanai, tostarp veicot 
somatiskās šūnas kodola pārstādīšanu.

– pētījumus, kuru rezultātā iet bojā cilvēku 
embriji vai kuros izmanto cilvēku embriju 
mātes šūnas.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu iesniedza apspriešanai šādā redakcijā arī Pamatprogrammā. Šo jautājumu būtu 
jāatrisina Pamatprogrammā, tomēr saskaņotības nolūkos to iesniedza apspriešanai arī 
īpašajās programmās. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 24
3. panta 2. a punkts (jauns)

2.a Saskaņā ar šo programmu nefinansē:
- pētniecības projektus, kas ir aizliegti 
dalībvalstīs, ievērojot pamattiesību 
apsvērumus un konstitucionālos principus,  
- pētniecības projektus, kas apdraud cilvēka 
cieņu kā pamatvērtību,  
- cilvēku embriju klonēšanas metodes,
- iejaukšanos cilvēka organisma mikrovidē, 
- embriju un embriju mātes šūnu 
izmantošanu vai radīšanu pētnieciskos 
nolūkos, jo cilvēks pats par sevi ir pilnība
un cilvēka ķermeni nevar izmantot 
tirdzniecības nolūkos.  
Nav paredzēts tiešs vai netiešs finansējums 
pētījumiem ar himerām (ģenētiski 
modificētiem organismiem).

Or. en
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Christian 
Ehler, Paul Rübig

Grozījums Nr. 25
3. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādus pētījumus:

3. Tajos gadījumos, kad tehnoloģija ir 
uzskatāma par pretrunīgu no ētikas 
viedokļa (piemēram, pētījumi ar embriju 
cilmes šūnām, daudzaugļu embrijiem, kas 
iegūti mākslīgās apaugļošanas ceļā, 
jautājumi saistībā ar ģenētisko datu 
izmantošanu nenoskaidrotas terapijas 
gadījumā), ES kā prioritāte jāvirza 
pētījumi, kas paredz alternatīvu ētiski 
pretrunīgām tehnoloģijām, piemēram, 
pētījumus ar pieaugušu cilvēku cilmes 
šūnām un nabassaites cilmes šūnām, 
neauglības ārstēšanu bez daudzaugļu 
embriju radīšanas, ģenētiskās pārbaudes 
saistībā ar terapiju.

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

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu iesniedza apspriešanai šādā redakcijā arī Pamatprogrammā. Šo jautājumu būtu 
jāatrisina Pamatprogrammā, tomēr saskaņotības nolūkos to iesniedza apspriešanai arī 
īpašajās programmās. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 26
3. panta 3. punkta 1. a ievilkums (jauns) 

- pētījumus ar embrijiem un embriju mātes 
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šūnām, kuri ir aizliegti vairākās 
dalībvalstīs, ievērojot pamatapsvērumus 
saistībā ar cilvēktiesībām un 
konstitucionālajiem principiem, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 27
3. panta 3. punkta 2. ievilkums

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

– pētniecības projektus, kas apdraud 
subsidiaritātes principu un cilvēka cieņas 
pamatvērtību un rada draudus cilvēka 
ķermeņa, jo īpaši sievietes ķermeņa, 
nekomercializēšanai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Grozījums Nr. 28
3. 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 
nolūkos, un pētījumus, kuros izmanto šo 
embriju šūnas, kā arī
- pētniecības projektus, kas tieši vai netieši 
paredz cilvēku embriju iznīcināšanu.
Embriju mātes šūnu pētniecības jomā 
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izmantos NIH pieredzi un pētījumā piešķirs 
finansējumu tikai līdz 2001. gada augustam 
radīto embriju mātes šūnu izpētei.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu iesniedza apspriešanai šādā redakcijā arī Pamatprogrammā. Šo jautājumu būtu 
jāatrisina Pamatprogrammā, tomēr saskaņotības nolūkos to iesniedza apspriešanai arī 
īpašajās programmās. 

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 29
4. panta 1. punkts

1. Par īpašās programmas īstenošanu atbild 
Komisija.

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 30
4. panta 3. punkts

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

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

Or. en
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Pamatojums

Padomdevējas grupas izveidošana radīs nozīmīgu saikni starp ERC, Eiropas iestādēm, 
zinātnieku kopienu un sabiedrību.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 31
4. panta 3. a punkts (jauns) 

3.a Eiropas Pētniecības padome gādā, lai
īpašās programmas īstenošana būtu 
saskaņā ar darba programmu un 4. panta 
3. punktā izklāstītajiem principiem, kā arī 
ar zinātniskās padomes noteiktajām 
metodēm un nostāju atbilstoši 5. panta 
3. punkta a) apakšpunktā un 5. panta 
3. punkta b) apakšpunktā definētajam. 
ERC gādā, lai īpaši izveidotā īstenošanas 
struktūra stingri un efektīvi un ar vajadzīgo 
elastību ievērotu šīs īpašās programmas 
mērķus un prasības.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 32
4. panta 4. punkts

4. Komisija darbojas kā Eiropas 
Pētniecības padomes autonomijas un 
integritātes garants un nodrošina tai 
uzticēto uzdevumu atbilstošu izpildi. 

4. Komisija darbojas kā Eiropas Pētniecības 
padomes autonomijas un integritātes garants.

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 33
5. panta 1. punkts

1. Zinātnisko padomes sastāvā strādā 
augstākās raudzes zinātnieki, inženieri, 
pētnieki, kurus ieceļ Komisija, kuri darbojas 
kā privātpersonas un nepārstāv svešas 
intereses.

1. Zinātniskās padomes sastāvā strādā 
augstākās raudzes zinātnieki, inženieri, 
pētnieki, kurus ieceļ Eiropas Pētniecības 
padome, kuri darbojas kā privātpersonas un 
nepārstāv svešas intereses.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 34
5. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Zinātniskās padomes locekļu amata 
pilnvaru laiks ir tikai trīs gadi ar iespēju tos 
divreiz ievēlēt atkārtoti. Padomes locekļus 
ievēl rotācijas kārtībā, ar kuru saskaņā 
katrās vēlēšanās viena trešdaļa locekļu tiek 
ievēlēta no jauna.

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 35
5. panta 4.a punkts (jauns) 

4. a Eiropas Pētniecības padome pieņem 
darba programmu īpašās programmas 
īstenošanai, sīkāk aprakstot mērķus un 
zinātniskās un tehnoloģiskās prioritātes, 
kas izklāstītas I pielikumā, kā arī saistīto 
finansējumu un īstenošanas grafiku.

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 36
5. panta 4.b punkts (jauns)

4.b Darba programmā ņem vērā zinātnes 
un tehnoloģiju stāvokli Eiropā un paredz 
iespējamo attīstību. Vajadzības gadījumā 
programmu atjaunina.

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 37
5. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) darba programma īpašās programmas 
īstenošanai, kas jāpieņem atbilstoši 6. panta 
1. punktam;

a) darba programma īpašās programmas 
īstenošanai, kas jāpieņem atbilstoši 6. panta 
1. punktam, ierosinājumu novērtēšanas 
principi saskaņā ar finansējuma grafiku un 
kritērijiem projektu izvēlē. Attiecībā uz 
individuālajiem projektiem piemēro vienīgi 
izcilības kritēriju. Attiecībā uz sadarbības 
un atbalsta darbībām var piemērot ar 
projektu saistītus kritērijus. 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 38
5. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) speciālistu veiktas salīdzinošas 
pārskatīšanas metodes, priekšlikumu 
novērtēšanu, uz kuru pamatojoties izrauga 
atbalstāmos projektus;

b) speciālistu veiktas salīdzinošas 
pārskatīšanas metodes un principi, 
priekšlikumu novērtēšanu, uz kuru 
pamatojoties izrauga atbalstāmos projektus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 39
5. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Komisija ieceļ zinātniskās padomes 
locekļus to identifikācijai neatkarīgā un 
pārskatāmā procedūrā.
Padomes locekļi darbojas amatā uz 
pilnvaru laiku, kas nepārsniedz četrus 
gadus, un var tikt iecelti atkārtoti tikai uz 
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vienu pilnvaru termiņu.

Or. fr

Pamatojums

Zinātniskās padomes locekļi jāieceļ atbilstīgi neatkarīguma un pārskatāmības principiem. 

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 40
6. panta 1. punkts

1. Komisija pieņem darba programmu 
īpašās programmas īstenošanai, sīkāk 
aprakstot mērķus un zinātniskās un 
tehnoloģiskās prioritātes, kas izklāstītas I 
pielikumā, kā arī saistīto finansējumu un 
īstenošanas grafiku.

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 41
6. panta 2. punkts

2. Darba programmā ņem vērā 
zinātnes un tehnoloģiju stāvokli Eiropā un 
paredz iespējamo attīstību. Vajadzības 
gadījumā programmu atjaunina.

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 42
6. panta 3. punkts
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3. Darba programmā norāda 
kritērijus, pēc kuriem vadās, atbilstoši 
finansēšanas shēmām izvērtējot netiešo 
pasākumu priekšlikumus, kā arī izraugoties 
projektus. Atsevišķiem projektiem vienīgais 
piemērojamais kritērijs ir to izcilība. 
Koordinēšanas un atbalsta darbībām var 
piemērot ar projektu saistītus kritērijus.

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 43
6. panta 4. punkts

4. Komisija gādā, lai īpašās 
programmas īstenošana būtu saskaņā ar 
darba programmu un 3. panta 4. punktā 
izklāstītajiem principiem, kā arī ar 
Zinātniskās padomes noteiktajām metodēm 
un nostāju atbilstoši 5. panta 3. punkta a)
apakšpunktā un 5. panta 3. punkta b)
apakšpunktā definētajam. Komisija gādā, 
lai speciālā īstenošanas struktūra stingri un 
efektīvi un ar vajadzīgo elastību ievērotu 
vienīgi šīs īpašās programmas mērķus un 
prasības.

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 44
8. pants

8. pants
1. Komisijai palīdz komiteja.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, saskaņā 
ar Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 3. 

svītrots
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punktu piemēro konsultatīvo procedūru, 
kas noteikta minētā lēmuma 3. pantā.
3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
vadības procedūru, kas noteikta Lēmuma 
1999/468/EK 4. pantā saskaņā ar minētā 
lēmuma 7. panta 3. punktu.
4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. panta 
regulatīvo procedūru.
5. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 
3. punktā un 5. panta 6. punktā paredzētais 
laikposms ir divi mēneši.
6. Komisija regulāri informē komiteju 
par šīs īpašās programmas īstenošanu.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 45
I pielikuma apakšpunkta ,,Darbības” 1. a punkts (jauns)

Daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu 
pētniecību var veicināt, pirmkārt, 
izmantojot vienotu aprīkojumu, kas 
paredzēts vairāk nekā vienā pētāmajā 
tehnoloģiju un zinātnes jomā. 
Starpdisciplinārais aspekts palīdzēs izpētīt 
problēmas ar daudzdimensionālu raksturu,
tai skaitā problēmas svarīgākajās jomās, 
kuru lielākās daļas risināšana ar 
viendisciplīnas pieeja nevar panākt būtisku 
zinātnes attīstību un neļaus iegūt 
rezultātus, kas būtu noderīgi iekļaušanai 
sabiedrības, vides vai ekonomikas attīstībā. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības Pētniecības padomdevēja grupa savā dokumentā ,,Starpdisciplīnu 
pētniecība” (EURAB 04.009, 2004. gada aprīlis) norāda, ka starpdisciplīnu princips ,,ir 
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svarīgs tādēļ, lai varētu izvirzīt Eiropu priekšplānā zinātnisko un tehnoloģiju pētniecības 
jomā. Starpdisciplīnu pētniecība ir svarīgs progresa rādītājs zinātnisko pētījumu attīstībā” un 
paredz pastiprināt Eiropas pētījumu starpdisciplināro raksturu. 

Septītā pamatprogramma nevar ignorēt šo problēmu, par ko šodien diskutē zinātnes un 
tehnoloģiju aprindās, un ar īpašiem pasākumiem ir jāstiprina programmu un projektu 
starpdisciplinārais un daudzdisciplinārais aspekts.

Ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 1065 Jerzy Buzek ziņojuma projektā par Septīto 
pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 46
I pielikuma apakšpunkts ,,Programmas īstenošana” 

Šīs īpašās programmas īstenošanai Komisija 
iesākumā izveidos divas galvenās ERC 
struktūras daļas- neatkarīgu Zinātnisko 
padomi un speciālu īstenošanas struktūru.

Šīs īpašās programmas īstenošanai Komisija 
iesākumā izveidos Eiropas Pētniecības 
padomi, kas iecels neatkarīgu zinātnisko
padomi un speciālu īstenošanas struktūru.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 47
I pielikuma apakšpunkta ,,Zinātniskā padome” 1. punkts

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas 
darbosies kā privātpersonas un būs 
neatkarīgi no svešām interesēm. Tās 
locekļus iecels Komisija, ievērojot objektīvu 
izvēles procedūru.

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas 
darbosies kā privātpersonas un būs 
neatkarīgi no svešām interesēm. Tās 
locekļus iecels Eiropas Pētniecības padome, 
ievērojot objektīvu izvēles procedūru.

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 48
I pielikuma apakšpunkta ,,Zinātniskā padome” 1. punkts

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas 
darbosies kā privātpersonas un būs 
neatkarīgi no svešām interesēm. Tās 
locekļus iecels Komisija, ievērojot objektīvu 
izvēles procedūru.

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas 
darbosies kā privātpersonas un būs 
neatkarīgi no svešām interesēm.

Tās locekļus izvirzīs zinātniskā sabiedrība,
pamatojoties uz tādiem vispārējiem 
kritērijiem kā izcilība, daudzpusīgas 
zināšanas, potenciālais ieguldījums un 
neatkarīgums, kurus nosaka Eiropas 
likumdevēja vara saskaņā ar koplēmuma 
procedūru, un tos iecels Komisija.

Zinātniskās padomes locekļiem jābūt augsti 
novērtētiem ekspertu vidū, un tie nedrīkst 
būt iesaistīti interešu konfliktā. 
Zinātniskās padomes un to locekļu 
atbildībai jāpamatojas uz rīcības kodeksu. 
Zinātniskās padomes locekļi darbosies 
amatā uz pilnvaru laiku, kas nepārsniedz 
četrus gadus, ar iespēju tikt atkārtoti 
ieceltiem tikai uz vienu papildu pilnvaru 
termiņu. Ik pēc diviem gadiem nomainīs 
pusi no zinātniskās padomes locekļu 
sastāva; pusi no atbrīvotajiem locekļiem 
var iecelt atkārtoti, tā nodrošinot 
nepārtrauktību ERC darbā.

Zinātniskās padome būs jo īpaši atbildīga 
par visiem lēmumiem, kurus jāpieņem 
attiecībā uz finansējamo pētījumu veidu, kā 
arī nodrošinās darbības zinātnisko 
kvalitāti. Tās uzdevumos cita starpā ietilps 
ikgadējās darba programmas izstrāde, 
speciālistu veiktu pārskatīšanas procedūru 
ieviešana un uzraudzība, kā arī vispārēja 
kvalitātes kontrole un programmu 
īstenošana no zinātniskā viedokļa.

Or. fr
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Pamatojums

Zinātniskās padomes locekļiem jāievēro rīcības kodekss, nodrošinot savu neatkarīgumu. 
Padomes locekļu nomaiņa rotācijas kārtībā garantēs darbības nepārtrauktību.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 49
I pielikuma apakšpunkts ,,Speciālā īstenošanas struktūra”

Speciālās īstenošanas struktūras 
kompetencē būs visi programmas 
īstenošanas administratīvie aspekti un 
programmas izpilde atbilstīgi ikgadējai 
darba programmai. Jo īpaši tā ieviesīs 
vērtēšanas procedūras, speciālistu veiktas 
salīdzinošas pārskatīšanas un atlases 
procedūru atbilstīgi zinātniskās padomes 
noteiktiem principiem, kā arī nodrošinās 
dotāciju finansiālo un zinātnisko 
pārvaldību.

Zinātnisko padomi atbalstīs pagaidu 
zinātniskā grupa, ko pārskatāmas un 
publiskas procedūras gaitā izvirzīs 
zinātniskās padomes locekļi.

ERC vadīs personāls, kurš vai nu izveidots 
šim nolūkam, vai norīkots no ES iestādēm, 
un tas risinās tikai administratīvus
jautājumus, lai nodrošinātu efektīvai 
pārvaldei nepieciešamo stabilitāti un 
nepārtrauktību. 

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai zinātniskā padome izvirzītu savus darbiniekus pārskatāmas un publiskas 
procedūras gaitā.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 50
I pielikuma apakšpunkta ,,Īpaši izveidotā īstenošanas struktūra” 1.a punkts (jauns)

Īpaši izveidotā īstenošanas struktūra 
regulāri sniegs ziņojumus zinātniskajai 
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padomei.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 51
I pielikuma apakšpunkts ,,Padomdevēja grupa” (jauns) (pēc ,,Īpaši izveidotā īstenošanas 

struktūra”)

Padomdevēja grupa
Padomdevējas grupas sastāvā darbojas
Eiropas zinātnieku kopienas biedri, jo īpaši 
tie, kuri devuši ieguldījumu ERC–
Identifikācijas komitejas darbā, daļa 
pārstāvju no Eiropas Komisijas, Eiropas 
Padomes un Eiropas Parlamenta, kā arī 
sieviešu interešu pārstāvis zinātnē un 
pētniecībā. Padomdevēja grupa atbalsta 
zinātniskās padomes darbu un publiski 
pārstāv ERC intereses. Tā tiekas ar 
zinātnisko padomi ne retāk kā reizi gadā, 
lai iegūtu informāciju par ERC darbību. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību ERC darba vadības principiem, ir nepieciešams izveidot 
padomdevēju grupu, kuras sastāvā ir Eiropas zinātnieku kopienas biedri, jo īpaši tie, kuri 
devuši ieguldījumu ERC–Identifikācijas komitejas darbā, un daļa pārstāvju no Padomes, 
Komisijas un Parlamenta. Tā veidos nozīmīgu saikni starp ERC, Eiropas iestādēm, zinātnieku
kopienu un sabiedrību.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 52
I pielikuma apakšpunkts ,,Eiropas Komisijas loma”

Eiropas Komisija garantēs pilnīgu ERC
autonomiju un integritāti. Tās atbildība
programmas īstenošanā būs saistīta ar to, 
lai nodrošinātu programmas īstenošanu 

Eiropas Komisija garantēs pilnīgu ERC 
autonomiju un integritāti. Tās atbildība būs 
saistīta ar to, lai pārraudzītu ERC darbības
vienīgi saistībā ar to atbilstību Eiropas
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atbilstīgi minētajiem zinātniskajiem 
mērķiem un zinātniskās izcilības prasībām, 
kā pilnīgi neatkarīgi noteikusi Zinātniskā 
padome. Komisija jo īpaši:

Savienības tiesību aktiem un standartiem. 
Ja tā atklāj, ka darba programma neatbilst 
Kopienā noteiktajām prasībām, Komisija 
publiski norāda uz šādas neatbilstības 
iemesliem. 

• nodrošinās, lai tiktu izveidota 
speciāla īstenošanas struktūra un tai tiktu 
deleģēti uzdevumi un pienākumi;
• pieņems darba programme un 
pozīcijas attiecībā uz metodoloģijas 
īstenošanu, kā noteikusi zinātniskā 
padome;
• nodrošinās, lai tiktu saglabāti 
priekšlikumi un finansētie projekti, 
pamatojoties vienīgi uz speciālistu veiktas 
salīdzinošās pārskatīšanas rezultātiem, 
turklāt šajā pārskatā noteikto sakārtojuma 
kārtību var mainīt tikai ar zinātniskās 
padomes atļauju;
• regulāri informēs programmas 
komiteju par programmas īstenošanu;
• sniegs Padomei un Parlamentam 
gada pārskatu par ERC darbībām.

Komisija sniegs Padomei un Parlamentam 
gada pārskatu par ERC darbībām.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 53
I pielikuma apakšpunkta ,,Eiropas Komisijas loma” 5. a aizzīme (jauns)

• Uz vienošanās pamata ar zinātnisko 
padomi iecels īpaši izveidotās īstenošanas 
struktūras direktoru un vadošo personālu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 54
I pielikuma punkta ,,Ētiskie aspekti” 1. daļa
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Īstenojot šo īpašo programme un ar to 
saistītos pētījumus, jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Cita starpā, minētie aspekti 
ietver Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
noteiktos principus, ieskaitot šādus 
principus: 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 kodeksiem, 
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 (WHO) rezolūcijas.

Īstenojot šo īpašo programmu un ar to 
saistītos pētījumus, jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Cita starpā, minētie aspekti 
ietver Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
noteiktos principus, ieskaitot šādus 
principus: 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 kodeksiem, 
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 (WHO) rezolūcijas, Eiropas 
Parlamenta 2005. gada 10. marta 
rezolūcija par cilvēku olšūnu izmantošanu 
tirdzniecības nolūkos1 un 2005. gada 26. 
oktobra rezolūcija par biotehnoloģiju 
izgudrojumu patentiem2, kā arī likumi un 
noteikumi, kas darbojas valstīs, kur tiek 
veikti apstrīdami izpētes projekti. 
________________ 
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0074.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 55
I pielikuma punkta ,,Ētiskie aspekti” 2. daļa

Tiks ņemti vērā atzinumi, ko izteikusi 
Eiropas Padomdevēju grupa 
biotehnoloģijas ētikas jautājumos (1991-
1997) un Eiropas Dabaszinātņu un jauno 

svītrots
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tehnoloģiju ētikas grupa (no 1998. gada).

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 56
I pielikuma punkta ,,Ētiskie aspekti” 2. daļa

Tiks ņemti vērā atzinumi, 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 ierosinātā redakcija nav pietiekami precīzi izteikta vienā punktā, jo īpaši svarīgi ir 
iekļaut pienākumu sniegt ziņojumus Parlamentam.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 57
I pielikuma punkta ,,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. Jebkurā 
gadījumā piemēro valstu noteikumus un 
konkrētā dalībvalstī vai citā valstī aizliegtu 
pētījumu veikšanai 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
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā redakcija nav pietiekami precīzi izteikta vienā punktā, jo īpaši svarīgi ir 
iekļaut pienākumu sniegt ziņojumus Parlamentam.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 58
I pielikuma punkta ,,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.

Pētniekiem, kas veic vai piedalās pētniecības 
projektos, kas saistīti ar ētiski delikātiem 
jautājumiem, kā cilvēku DNS analīzes,
pētījumi ar cilvēkiem, kuri nespēj dot
saskaņotu piekrišanu, pētījumi, kuru 
rezultātā cieš mugurkaulnieki, utt., no 
attiecīgās valsts vai vietējās ētikas komitejas 
pirms pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbību uzsākšanas jāsaņem apstiprinājums. 
Komisija sistemātiski veiks arī ētikas 
pārbaudi. Īpašos gadījumos ētikas pārbaudi 
var veikt projekta īstenošanas laikā. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā redakcija nav pietiekami precīzi izteikta vienā punktā, jo īpaši svarīgi ir 
iekļaut pienākumu sniegt ziņojumus Parlamentam.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 59
I pielikuma punkta ,,Ētiskie aspekti” 5. daļa

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

Komisija katru gadu informēs Parlamentu 
un Padomi par savām darbībām šajā jomā.
Turklāt Komisija pēc pieprasījuma sniegs 
informāciju Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā redakcija nav pietiekami precīzi izteikta vienā punktā, jo īpaši svarīgi ir 
iekļaut pienākumu sniegt ziņojumus Parlamentam.


