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GROZĪJUMI Nr. 17–76

<TitreType>Atzinuma projekts</TitreType> (PE 368.076v01-00)
Umberto Pirilli
par īpašo programmu „Cilvēki”, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 
2013. gadam)

Priekšlikums lēmumam (KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 17
7. a apsvērums (jauns)

(7. a) Pieņemot darbā pētniekus no 
ārzemēm (dalībvalstīm vai trešām valstīm), 
jāveic pasākumi, lai sakārtotu 
nodarbinātības oficiālos un finansiālos 
apstākļus saskaņā ar Kopienas 
priekšrocības principu. Pētnieki no trešām 
valstīm nebūtu jāpieņem darbā ar daudz 
izdevīgākiem nosacījumiem nekā pētnieki 
no jaunajām dalībvalstīm saskaņā ar 
pagaidu noteikumiem, ar ko regulē darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos.

Or. pl

Pamatojums

Jāuzsver, ka algu un sociālās aizsardzības nodrošinājuma atšķirību samazināšanai starp 
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dalībvalstīm būs spēcīga ietekme uz pētnieku mobilitātes uzlabošanos un ieguvumiem, ko no 
tā var gūt. Mobilitātes veicināšanas centieniem nebūtu jākoncentrējas tikai uz pētniekiem 
pašiem, bet arī uz viņu ģimenēm.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 18
11. apsvērums

Ir jāveic arī attiecīgi pasākumi, lai novērstu 
pārkāpumus un krāpšanu, kā arī jāveic 
vajadzīgie pasākumi, lai atgūtu zaudētus, 
nepareizi izmaksātus vai nepareizi izlietotus 
līdzekļus atbilstīgi Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulai (EK, EURATOM) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, kas 
piemērojama Eiropas Kopienu 
kopbudžetam, Komisijas 2002. gada 
23. decembra Regulai (EK, EURATOM) 
Nr. 2342/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus Finanšu regulas ieviešanai un 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem.
Padomes 1995. gada 18. decembra Regula 
(EK, EURATOM) Nr. 2988/95 par Eiropas 
Kopienu finanšu interešu aizsardzību fn , 
Padomes 1996. gada 11. novembra Regula 
(EK, EURATOM) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizstāvētu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām fn un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula (EK) Nr. 1074/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) fn .

Ir jāveic arī attiecīgi pasākumi, lai 
pārraudzītu, pirmkārt, piešķirto subsīdiju 
efektivitāti un, otrkārt, šādu līdzekļu 
izlietojuma efektivitāti, lai novērstu 
pārkāpumus un krāpšanu, kā arī jāveic 
vajadzīgie pasākumi, lai atgūtu zaudētus, 
nepareizi izmaksātus vai nepareizi izlietotus 
līdzekļus atbilstīgi Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulai (EK, EURATOM) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, kas 
piemērojama Eiropas Kopienu 
kopbudžetam, Komisijas 2002. gada 
23. decembra Regulai (EK, EURATOM) 
Nr. 2342/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus Finanšu regulas ieviešanai un 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem.
Padomes 1995. gada 18. decembra Regula 
(EK, EURATOM) Nr. 2988/95 par Eiropas 
Kopienu finanšu interešu aizsardzību fn , 
Padomes 1996. gada 11. novembra Regula 
(EK, EURATOM) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizstāvētu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām fn un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula (EK) Nr. 1074/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) fn .

Or. fr

Pamatojums

No brīža, kad piešķir valsts finansējumu, ir jāuzrauga, vai finansējuma saņēmējs šīs 
apropriācijas ir vai nav izlietojis efektīvi.
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Grozījumu iesniedza Alyn Smith Zaļo/Efa grupas vārdā

Grozījums Nr. 19
13. apsvērums

(13) Īstenojot šo programmu, vienlīdz liela 
uzmanība jāpievērš dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanai, kā arī, cita starpā, darba 
apstākļiem, darbā pieņemšanas procesa 
pārredzamībai, to pētnieku profesionālajai 
izaugsmei, kuri pieņemti darbā projektos un 
programmās, ko finansē atbilstīgi darbībām 
šajā programmā, kuras pamatprincipu 
kopumu veido Komisijas 2005. gada 
11. marta Ieteikums par Eiropas Hartu par 
pētniekiem un Rīcības kodeksu par pētnieku 
pieņemšanu darbā.

(13) Īstenojot šo programmu, vienlīdz liela 
uzmanība jāpievērš dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanai, kā arī, cita starpā, darba 
apstākļiem, pasākumiem, kas sekmē darba 
un ģimenes dzīves līdzsvarošanu, tostarp, 
piemēram, stipendijām tiem, kas 
nodarbināti nepilnu darbalaiku, darbā 
pieņemšanas procesa pārredzamībai, to 
pētnieku profesionālajai izaugsmei, kuri 
pieņemti darbā projektos un programmās, ko 
finansē atbilstīgi darbībām šajā programmā, 
kuras pamatprincipu kopumu veido 
Komisijas 2005. gada 11. marta Ieteikums 
par Eiropas Hartu par pētniekiem un Rīcības 
kodeksu par pētnieku pieņemšanu darbā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 20
14. apsvērums

(14) Šī programma atbilst turpmākai 
cilvēkresursu integrētās stratēģijas izstrādei 
un īstenošanai Eiropas pētniecības un 
attīstības jautājumos, pamatojoties uz 
dokumentiem „Eiropas Pētniecības telpas 
(ERA) mobilitātes stratēģija” un „Pētnieki 
Eiropas Pētniecības telpā (ERA): viena 
profesija, dažādas karjeras iespējas”, kā arī 
tajā ņemti vērā Padomes 2005. gada 
18. aprīļa secinājumi par cilvēkresursiem 
pētniecības un attīstības jomā.

(14) Šī programma atbilst turpmākai 
cilvēkresursu integrētās stratēģijas izstrādei 
un īstenošanai Eiropas pētniecības un 
attīstības jautājumos, pamatojoties uz 
dokumentiem „Eiropas Pētniecības telpas 
(ERA) mobilitātes stratēģija” un „Pētnieki 
Eiropas Pētniecības telpā (ERA): viena 
profesija, dažādas karjeras iespējas”, kā arī 
tajā ņemti vērā Padomes 2005. gada 
18. aprīļa secinājumi par cilvēkresursiem 
pētniecības un attīstības jomā.

Lai izveidotu labu Eiropas pētniecības 
telpu, dalībvalstis ir aicinātas pieņemt 
Eiropas Hartu par pētniekiem un Rīcības 
kodeksu par pētnieku pieņemšanu darbā.

Or. it
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Pamatojums

Eiropas Harta par pētniekiem un Rīcības kodekss ir svarīgi instrumenti pilnīgas pētnieku 
mobilitātes veicināšanai.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 21
14. a apsvērums (jauns)

(14. a) Īpašās programmas „Cilvēki” 
mērķis ir palielināt cilvēku potenciālu 
pētniecības un attīstības jomā Eiropā gan 
kvalitātes, gan kvantitātes ziņā. Svarīgi ir, 
lai zinātnisko pētniecību atzītu un veicinātu 
profesionālās karjeras attīstībai ar 
stimuliem, kas atbilst tās jaunajam 
statusam. Tas sekmētu izcilības līmeņa 
saglabāšanu fundamentālajos pētījumos, 
tehnoloģiju pētniecības saskaņotu attīstību 
un ļautu efektīvi veicināt pētnieku 
mobilitāti, t. i., gan ārpuskopienas valstu 
pētnieku darbību Eiropā, gan Eiropas 
pētnieku darbību citviet pasaulē. Turklāt 
tas palīdzētu nodrošināt pareizos apstākļus, 
lai piesaistītu labākos ārzemju pētniekus 
veikt pētījumus Eiropā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 22
2. panta 1. punkts

Ar īpašo programmu atbalsta darbības sadaļā 
„Cilvēki”, kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprinot 
cilvēka potenciālu Eiropas pētniecības un 
tehnoloģijas jomā. Pasākumus, ar kuriem 
atbalsta mācības un profesionālo izaugsmi, 
turpmāk tekstā „Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopums”, pastiprinās, vairāk 
koncentrējot uzmanību uz galvenajiem 
prasmju un karjeras veidošanas aspektiem 
un stiprinot saites ar konkrēto valstu 
sistēmām.

Ar īpašo programmu atbalsta darbības sadaļā 
„Cilvēki”, kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprinot 
cilvēka potenciālu Eiropas pētniecības un 
tehnoloģijas jomā. Pasākumus, ar kuriem 
atbalsta mācības un profesionālo izaugsmi, 
turpmāk tekstā „Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopums”, koncentrēsies
galvenajiem prasmju un karjeras veidošanas 
aspektiem un stiprinot saites ar konkrēto 
valstu sistēmām.
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Or. es

Pamatojums

Runa nav par Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu pastiprināšanu, bet gan to 
koncentrēšanu uz kvalifikācijas un karjeras attīstību.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 23
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. Nefinansēs nevienu 
projektu par embriju izpēti un embriju 
mātes šūnu izpēti, ja tie ir aizliegti vairākās 
dalībvalstīs galveno cilvēktiesību 
apsvērumu un konstitucionālo principu dēļ.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 24
4. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādas pētniecības jomas:

2. Ja pētniecības projekti ir ētiski delikāti, 
tā dalībnieki pirms projekta sākšanas iegūst 
apstiprinājumu vai licenci no valsts vai 
vietējās ētikas komitejas. Papildus Komisija 
sistemātiski pārbauda projektu un katru 
gadu ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Īpašos gadījumos 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 kļūt 
pārmantojamas,
– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu 
cilvēku embrijus vienīgi zinātniskās izpētes 
nolūkos vai mātes šūnas iegūšanai, tostarp 
veicot somatiskās šūnas kodola 
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pārstādīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu iesniedza ar tādu pašu formulējumu kā pamatprogrammā. Šis jautājums būtu 
jārisina pamatprogrammā, taču saskaņotības labad tas ir iesniegts arī īpašajām 
programmām.

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

Grozījums Nr. 25
4. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādas pētniecības jomas:

2. Šajā programmā netiek finansētas šādas
pētniecības nozares:

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku 
reproduktīviem nolūkiem,

– pētījumus, kas paredzēti cilvēku embriju 
klonēšanai,

– 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, kas paredzēti, lai radītu cilvēku 
embrijus vienīgi zinātniskās izpētes nolūkos 
vai mātes šūnas iegūšanai un pētījumus, 
kuros izmanto šādu embriju šūnas, un
– pētījumus, kuros iznīcina cilvēku 
embrijus vai kuros izmanto cilvēku embriju 
mātes šūnas.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu iesniedza ar tādu pašu formulējumu kā pamatprogrammā. Šis jautājums būtu 
jārisina pamatprogrammā, taču saskaņotības labad tas ir iesniegts arī īpašajām 
programmām.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 26
4. panta 2. a punkts (jauns)

2. a Saskaņā ar šo programmu 
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finansējumu nepiešķir:
- pētniecības projektiem, kas ir aizliegti 
dalībvalstīs galveno cilvēktiesību 
apsvērumu un konstitucionālo principu dēļ,
- pētniecības projektiem, kas apdraud 
galvenās cilvēka cieņas vērtības,
- cilvēku embriju klonēšanas metodēm,
- iejaukšanos cilvēka ģenētiskajā struktūrā 
un
- embriju un embriju mātes šūnu 
izmantošanai un radīšanai zinātniskās 
pētniecības nolūkā, jo cilvēks ir pilnvērtīgs 
pats par sevi un cilvēka ķermenis, it īpaši 
sievietes ķermenis, nebūtu jākomercializē.
Pētījumiem par nepiepildāmām idejām 
netiks piešķirts ne tiešs, ne netiešs 
finansējums.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 27
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, kas paredzēti cilvēku embriju 
klonēšanai,

– 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 pētniecības 
nolūkos vai mātes šūnas iegūšanai un 
pētījumus, kuros izmanto šādu embriju 
šūnas, un
– pētniecības projektus, kas tieši vai netieši 
noved pie cilvēku embriju iznīcināšanas.
Embriju mātes šūnas izpētes jomā izmantos 
NIH pieredzi un pētījumu finansēšanu 



PE 374.087v01-00 8/33 AM\614623LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

ierobežos līdz embriju mātes šūnu joslām, 
kas radītas pirms 2001. gada augusta.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu iesniedza ar tādu pašu formulējumu kā pamatprogrammā. Šis jautājums būtu 
jārisina pamatprogrammā, taču saskaņotības labad tas ir iesniegts arī īpašajām 
programmām.

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

Grozījums Nr. 28
4. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādus pētījumus:

3. Ja izmantotās tehnoloģijas ir 
neviennozīmīgas no ētikas viedokļa (piem., 
pētījums ar embriju mātes šūnām, liekajiem 
embrijiem no IVF, jautājumi, kas rodas, 
izmantojot ģenētiskos datus, ja nav 
ārstējošu terapiju), ES prioritāti piešķir 
pētnieciskiem projektiem, kas rada 
alternatīvu šīm ētiski polemiskajām 
tehnoloģijām, piem., pētījumiem, kuros 
izmanto pieaugušo mātes šūnas un mātes 
šūnas no nabassaites, neauglības problēmu 
ārstēšanai, neradot liekos embrijus, 
ģenētiskai testēšanai 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 ar tādu pašu formulējumu kā pamatprogrammā. Šis jautājums būtu 
jārisina pamatprogrammā, taču saskaņotības labad tas ir iesniegts arī īpašajām 
programmām.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 29
4. panta 3. punkta 1. a ievilkums (jauns)

- pētījumus par embrijiem un embriju 
mātes šūnām, kas ir aizliegti vairākās 
dalībvalstīs galveno cilvēktiesību 
apsvērumu un konstitucionālo principu dēļ.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 30
4. panta 3. punkta 2. ievilkums

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

– pētniecības projektus, kas apdraud 
subsidiaritātes principus un cilvēka cieņas 
vērtības un rada draudus cilvēka ķermeņa, 
it īpaši sievietes ķermeņa, 
nekomercializēšanai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 31
6. panta 1. punkts

1. Komisija izstrādā darba programmu 
īpašās programmas īstenošanai, sīki izklāstot 
pielikumā noteiktos mērķus un zinātnes un 
tehnoloģiju prioritātes, finansēšanas shēmu, 
kas izmantojama attiecībā uz tēmu, par kuru
publicēts aicinājums iesniegt priekšlikumus, 
kā arī īstenošanas grafiku.

1. Komisija izstrādā darba programmu 
īpašās programmas īstenošanai, sīki izklāstot 
pielikumā noteiktos mērķus un pasākumus, 
finansēšanas shēmu, kas izmantojama 
attiecībā uz darbībām, par kurām publicēts 
aicinājums iesniegt priekšlikumus, kā arī 
īstenošanas grafiku.

Or. es

Pamatojums

Finansējamo pasākumu un darbību veidi būtu jānosaka līdztekus to mērķiem.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 32
6. panta 1. punkts

1. Komisija izstrādā darba programmu 
īpašās programmas īstenošanai, sīki izklāstot 
pielikumā noteiktos mērķus un zinātnes un 
tehnoloģiju prioritātes, finansēšanas shēmu, 
kas izmantojama attiecībā uz tēmu, par kuru 
publicēts aicinājums iesniegt priekšlikumus, 
kā arī īstenošanas grafiku.

1. Komisija izstrādā darba programmu 
īpašās programmas īstenošanai, sīki izklāstot 
pielikumā noteiktos mērķus un zinātnes un 
tehnoloģiju prioritātes, finansēšanas shēmu, 
kas izmantojama attiecībā uz tēmu, par kuru 
publicēts aicinājums iesniegt priekšlikumus, 
kā arī īstenošanas grafiku. Šajā darba 
programmā ir arī jāmēģina vienkāršot 
piekļuves procedūras 7. pamatprogrammai 
un veicināt informācijas izplatīšanu par 
pamatprogrammā veiktajiem pasākumiem.

Or. fr

Pamatojums

Labāka informācija kopā ar vienkāršotu piekļuves procedūru 7. pētniecības un attīstības 
pamatprogrammai sekmēs vēlamā mērķa sasniegšanu.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 33
6. panta 2. punkts

2. Darba programmā ņem vērā attiecīgos 
pētījumus, ko veic dalībvalstis, asociētās 
valstis, kā arī Eiropas un starptautiskās 
organizācijas. Vajadzības gadījumā to 
atjaunina.

2. Darba programmā ņem vērā attiecīgos 
pētījumus, pētnieku apmācības un karjeras 
attīstības pasākumus, ko veic dalībvalstis, 
asociētās valstis, kā arī Eiropas un 
starptautiskās organizācijas, līdztekus 
ieguldījumam Eiropas pievienotās vērtības 
ziņā, ietekmei uz rūpniecisko 
konkurētspēju un saistībai ar citām 
Kopienas politikām. Vajadzības gadījumā to 
atjaunina.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai izceltu pētnieku apmācības un karjeras nozīmi un pievērš 
uzmanību arī sinerģiskai mijiedarbei ar Kopienas politikām.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 34
6. panta 3. punkts

3. Darba programmā norāda kritērijus, 
kurus izmanto atbilstoši finansēšanas 
shēmām izvērtējot netiešo pasākumu 
priekšlikumus, kā arī izraugoties projektus.
Saskaņā ar šiem kritērijiem novērtēs 
priekšlikumu iesniedzēju 
(pētnieku/organizāciju) kvalitāti un viņu 
turpmākas attīstības iespējas, vajadzības 
gadījumā arī viņu ideju īstenošanas spējas, 
ierosinātās darbības zinātniskā apmācībā 
un/vai zināšanu nodošanā; Kopienas 
pievienoto vērtību un piedāvātas darbības 
strukturēšanas ietekmi, ņemot vērā 
ieguldījumu īpašās programmas un darba 
programmas mērķu sasniegšanā. Šos 
kritērijus, vērtēšanu un robežlielumus 
darba programmā turpmāk var precizēt vai 
papildināt.

3. Atbilstoši finansēšanas shēmām izvērtē
netiešo pasākumu priekšlikumus, kā arī 
izraugās projektus, ņemot vērā šādus 
principus:

- zinātnisko un/vai tehnoloģisko izcilību,
- saistība ar īpašās programmas mērķiem,
- priekšlikuma iesniedzēju 
(pētnieku/organizāciju) apmēru un 
īstenošanas spējas, kā arī turpmākās 
attīstības iespējas,
- ierosinātās darbības kvalitāte zinātniskās 
apmācības un/vai zināšanu nodošanas 
mērķu ziņā.
Šajā sakarā darba programmā nosaka 
novērtējuma un atlases kritērijus un var 
noteikt papildu prasības, vērtēšanu un 
robežlielumus. 

Or. es

Pamatojums

Labāka atlases principu definīcija.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 35
6. panta 4. punkts

4. Darba programmā var norādīt: 4. Darba programmā var norādīt Eiropas 
struktūras, kas saņem dalības maksas biedru 
naudas veidā.

a) organizācijas, kas saņem dalības maksas 
biedru naudas veidā,

b) atbalsta pasākumus īpašu juridisko 
personu darbībām.

Or. es

Pamatojums

Visām organizācijām būtu jābūt vienlīdzīgām iespējām sacensties ar vienādiem 
nosacījumiem. Tādēļ a) apakšpunktam būtu jāattiecas tikai uz struktūrām, kurām ir Eiropas 
struktūru statuss, savukārt b) apakšpunkts būtu jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 36
7. panta 2. punkts

2. Procedūru, kas izklāstīta 8. panta 
2. punktā, piemēro 6. panta 1. punktā 
minētās darba programmas pieņemšanai.

2. Vadības procedūru, kas izklāstīta 8. panta 
2. punktā, piemēro 6. panta 1. punktā 
minētās darba programmas pieņemšanai.

Or. es

Pamatojums

Programmas vadību regulējošie nosacījumi ir noteikti 8. pantā. Jebkura kļūda to 
izskaidrošanā var radīt pārpratumus par programmas procedūrām.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 37
7. panta 3. punkts

3. Procedūru, kas izklāstīta 8. panta 
3. punktā piemēro, lai paredzētu tos 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 

3. Reglamentējošo procedūru, kas izklāstīta 
8. panta 3. punktā piemēro, lai paredzētu tos 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
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pasākumus, kuri ietver cilvēka embriju un 
embrionisko mātes šūnu izmantošanu.

pasākumus, kuri ietver cilvēka embriju un 
embrionisko mātes šūnu izmantošanu.

Or. es

Pamatojums

Lai izvairītos no neskaidrībām, precizē 8. pantā noteiktās dažādās procedūras.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 38
8. panta 2. punkts

2. 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.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Or. es

Pamatojums

Darbības lauks nav ierobežots ar vadības procedūru, bet noteikts, apvienojot minēto pantu 
saturu.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 39
8. panta 4. punkts

4. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā 
paredzētais laikposms ir divi mēneši.

4. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā 
un 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms 
ir divi mēneši.

Or. es

Pamatojums

Grozījums ir pamatojams, ņemot vērā faktu, ka Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 
199/468/EK nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 40
8. a pants (jauns)

8. a pants
Komisija nodrošina neatkarīgu uzraudzību, 
novērtējumu un pārskatīšanu, kas noteikta 
lēmuma, ar ko izveido pamatprogrammu 
(2007.–2013. gadam), 8. pantā attiecībā uz 
pasākumiem, kas veikti šajā īpašajā 
programmā ietvertajās jomās.

Or. es

Pamatojums

Jaunais pants ir paredzēts, lai noteiktu Komisijas lomu uzraudzības un pārskatīšanas 
nodrošināšanā.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 41
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 2. punkts

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

Eiropas Hartā par pētniekiem un Rīcības 
kodeksā par pētnieku pieņemšanu darbā 
iekļautās rekomendācijas jāņem vērā 
programmā, ko īstenos, sistemātiski veicot 
ieguldījumus cilvēkos, galvenokārt ieviešot 
konsekventu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, kas paredzēts 
pētniekiem visos profesionālās darbības 
posmos no sākotnējās pētnieku 
sagatavošanas līdz mūžizglītībai un 
profesionālai izaugsmei. Starpvalstu un 
starpnozaru mobilitāte, dažādās nozarēs un 
valstīs iegūtās pieredzes atzīšana un 
piemēroti darba apstākļi ir svarīgākie 
elementi Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumā.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 42
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 2. punkts

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

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

Lai veicinātu pētnieku mobilitāti Eiropas 
Savienībā, ir jāsāk veikt pasākumus, kas 
ļaus saskaņot nodokļu režīmus pētniekiem.

Or. it

Pamatojums

Lai notiktu virzība uz patiesu Eiropas tirgu pētniekiem un lai veicinātu viņu mobilitāti, ir 
jāievieš nosacījumu minimums. Nav pieņemams, ka uz Eiropas pētniekiem attiektos dažādi 
nodokļu režīmi. Ir laiks par šo problēmu sākt domāt nopietni un darboties, lai saskaņotu
īpašos nodokļus pētniekiem.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 43
Pielikuma ievada 2. punkts

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

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

darba apstākļi arī ir svarīgākie elementi 
Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
kopumā.

Or. es

Pamatojums

Kaut arī mobilitāte pamatprogrammā un līdzīgās programmās ir svarīga, īpašajā programmā 
„Cilvēki” tai ir vissvarīgākā nozīme.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 44
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 3. punkts

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

Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
kopums ir pieejams visās pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības jomās, kas minētas 
Līgumā. Pretendenti brīvi izvēlas 
pētniecības jomas. Tomēr īpaša uzmanība 
tiks pievērsta projektiem, kas paredzēti 
ilgtspējīgas attīstības, veselības aprūpes vai 
jauninājumu veicināšanai, un pastāv 
iespēja novirzīt dažus šīs programmas 
pasākumus, piemēram, dabaszinātņu nozares 
un tehnoloģiju jomas, reģionu iesaistīšanu, 
pētniecības organizācijas un pētnieku 
grupas, lai pielāgotos Eiropas prasībām 
pētniecības mācību, mobilitātes, 
profesionālās izaugsmes un zināšanu 
apmaiņas jomā. Pastāv iespēja veidot kopīgu 
uzaicinājumu piedalīties konkursā, ņemot 
vērā citas pamatprogrammas daļas.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir pamatots, ņemot vērā Lisabonas mērķus.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera MadurellGrozījums Nr. 45
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 3. a daļa (jauns)

Attiecībā uz pētnieku sagatavošanu, kā arī 
uz šajā programmā aprakstītajām darbībām 
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un mērķiem, agrīni informācijas pasākumi 
un pasākumi, kas veikti pirmajos piecos 
universitātes izglītības gados, arī tiks ņemti 
vērā. Lai nākamie pētnieki gūtu labumu no 
augstvērtīgas apmācības, viņiem būs 
vajadzīga informācija agrīnā izglītības 
posmā, lai viņus mudinātu virzīt karjeras 
uz pētniecību un noteiktām specifiskām 
zinātniskajām jomām, paplašinoties arī līdz 
tām jomām, kurās līdz šim brīdim trūkst 
profesionāļu informācijas trūkuma dēļ.

Or. es

Pamatojums

Nākamie pētnieki ir jāinformē par potenciālajām karjeras iespējām. Šādā veidā viņiem būs 
stimuls iesaistīties noteiktās jomās, piemēram, kodoldalīšanās procesa pētniecībā, kas šobrīd 
tiek uzskatīta par nereprezentablu un tādēļ cieš no pētnieku trūkuma.

Grozījumu iesniedza Alyn Smith Zaļo/Efa grupas vārdā

Grozījums Nr. 46
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 3. a punkts (jauns)

Marijas Kirī vārdā nosauktos pasākumus 
lielā mērā uzskata par labāko 
pamatprogrammas daļu, un tie ir ļoti 
veiksmīgi. Taču tam, ka Marijas Kirī vārdā 
nosauktajos pasākumos vēlas piedalīties 
pārāk daudz dalībnieku, ir bremzējoša 
ietekme, kas ietekmē pētniecības kopienu 
un īpaši uzņēmējdarbības kopienu.

Or. en

Pamatojums

Parlamentam būtu jāuzsver, cik veiksmīgi ir bijuši pamatprogrammā ietvertie Marijas Kirī 
vārdā nosauktie pasākumi, kā to norāda pārlieku lielais piedalīties gribētāju skaits.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 47
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 3. b punkts (jauns)
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Vienlīdz svarīgi ir, lai programmā varētu 
piedalīties dažāda lieluma izglītības un 
pētniecības iestādes, kas veic dažādu izpēti. 
Pasākumi būs paredzēti, lai veicinātu 
spēcīgas pētnieciskās vides izveidošanos, un 
tajos varēs piedalīties gan mazāku izglītības 
iestāžu, gan lielu un plašu iestāžu tīkli.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizskaidro, ka ierosinātajos pasākumos ieinteresētās puses varētu būt gan nelielu 
universitāšu ar šauru pētniecības jomu tīkli, gan lielu, monolītu universitāšu tīkli. Citādi 
pastāv risks, ka, pamatojoties uz pieņēmumu, ka lielas, tradicionālas iestādes ir īstā 
akadēmiskā daļa, tiek izslēgta liela daļa pētnieku no mazākām universitātēm, kas bieži vien ir 
aktīvas starptautiskā sadarbībā.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 48
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 3. c punkts (jauns)

Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi tiks 
plānoti tā, lai visas dalībvalstis varētu 
piedalīties vienlīdzīgi. Šajā sakarā tiks 
pārskatīts labojuma koeficients un notiks 
dialogs ar dalībvalstīm par nodokļu 
uzlikšanu pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Atsauksmes par Marijas Kirī vārdā nosauktajām stipendijām visumā ir pozitīvas, taču ir 
daudz viedokļu par labojuma koeficientu, kas nosaka stipendiju lielumu dažādās dalībvalstīs, 
un par valstu nodokļu noteikumiem, kā rezultātā Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
noteikumi dalībvalstīs ļoti atšķiras, un tas ietekmē prasmīgu pētnieku piesaistīšanas iespējas.
Kaut arī jautājums par nodokļu noteikumiem nav Eiropas Savienības kompetencē, Komisijai 
par to būtu jāapspriežas ar dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 49
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 3. d punkts (jauns)
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Atbalstu var nodrošināt arī 
pēcdoktorantūras štata vietas pētniekiem no 
jaunajām dalībvalstīm, lai viņi varētu 
piedalīties izveidotās pētniecības grupās 
citās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Integrācijas pasākumi, lai atbalstītu pilnīgu jauno dalībvalstu līdzdalību visās Eiropas 
Savienības nozarēs, protams, būtu jāattiecina arī uz pētniecību.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 50
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 4. punkts

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

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

Or. fr

Pamatojums

Sadarbība starp uzņēmumiem arī var būt pozitīvs faktors saistībā ar pētniecisko darbu.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 51
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 4. punkts

Aktīvu uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu, līdzdalību uzskata par ļoti 
nozīmīgu šīs programmas pievienoto 
vērtību. Rūpniecības un akadēmisko aprindu 

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

(rūpniecība plašākā nozīmē, iekļaujot, 
piemēram, pakalpojumus un zināšanu 
veidotājas kompānijas) sadarbības 
uzlabošanu pētniecības mācību, 
profesionālās izaugsmes un zināšanu 
apmaiņas jomā veicina Marijas Kirī vārdā 
nosaukto pasākumu kopums, turpretim īpaši 
pasākumi ir paredzēti rūpniecības un 
akadēmisko aprindu integrācijai un 
partnerībai.

Or. en

Pamatojums

Programmas interpretācijā termins „rūpniecība” var būt maldinošs. Izaugsmi nākotnē var 
gaidīt lielākoties citās nozarēs, nevis tradicionālajā rūpniecībā. Tam arī būtu jāatspoguļojas 
programmas formulējumā, un būtiski ir, lai visiem uzņēmumiem, kam vajadzīga spēcīga 
sadarbība pētniecības jomā, tiktu dota iespēja piedalīties ar vienādiem nosacījumiem.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 52
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 6. punkts

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

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas 
attīstības un dzimumu līdztiesības principi.
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos 
un salīdzinoši novērtējot dzimumu 
līdzdalību (mērķis ir vismaz 40 % sieviešu 
līdzdalības). Turklāt tiks noteikti pasākumi, 
lai nodrošinātu pētniekiem piemērotu darba
un personīgās dzīves līdzsvaru, nodrošinot 
piemērotus stimulus, lai palīdzētu viņu 
ģimenēm un atvieglotu pētniecības darbu 
atsākšanu pēc pārtraukuma. Bez tam 
gadījumos, kad tas ir būtiski, saistībā ar 
darbībām šajā īpašajā programmā tiks ņemti 
vērā apsvērumi par veicamā pētījuma un tā 
potenciālā pielietojuma ētiskajiem, 
sociālajiem, tiesiskajiem un plašākiem 
kultūras aspektiem, kā arī zinātnes un 
tehnoloģiju attīstības un paredzamās 
attīstības sociāli ekonomiskā ietekme.
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Or. it

Pamatojums

Uzsvars būtu jāliek uz sociālās aizsardzības svarīgumu pētnieku ģimenēm, kas bieži saskaras 
ar praktiskām problēmām, tādām kā veselības aprūpe un bērnu izglītība (bērnudārzi, 
pirmsskolas vecuma iestādes utt.).

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 53
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 6. punkts

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

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas 
attīstības un dzimumu līdztiesības principi.
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos 
un salīdzinoši novērtējot dzimumu 
līdzdalību (mērķis ir vismaz 40 % sieviešu 
līdzdalības). Turklāt tiks noteikti pasākumi, 
lai novērstu mobilitātes šķēršļus, lai 
nodrošinātu pētniekiem piemērotu darba un 
personīgās dzīves līdzsvaru un atvieglotu 
pētniecības darbu uzsākšanu pēc 
pārtraukuma. Bez tam gadījumos, kad tas ir 
būtiski, saistībā ar darbībām šajā īpašajā 
programmā tiks ņemti vērā apsvērumi par 
veicamā pētījuma un tā potenciālā 
pielietojuma ētiskajiem, sociālajiem, 
tiesiskajiem un plašākiem kultūras 
aspektiem, kā arī zinātnes un tehnoloģiju 
attīstības un paredzamās attīstības sociāli 
ekonomiskā ietekme.

Or. it

Pamatojums

Ar pasākumiem saskaņā ar Marijas Kirī vārdā nosaukto programmu būtu jāpārvar visi 
šķēršļi, kas sarežģī pētnieku dzīvi ārzemēs un kavē viņu darbu.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 54
Pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 7. punkts
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Lai pilnībā izmantotu Eiropas potenciālu un 
padarītu Eiropu pētniekiem pievilcīgāku, 
izmantojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, tiks radīta sinerģija ar 
citām darbībām gan Kopienas pētniecības 
politikā, gan arī citās Kopienas politikas 
jomās, piemēram, izglītībā, kohēzijā un 
nodarbinātībā. Tāpat ir iecerēts panākt šāda 
veida sinerģiju ar valsts un starptautiskiem 
pasākumiem.

Lai pilnībā izmantotu Eiropas potenciālu un 
padarītu Eiropu pētniekiem pievilcīgāku, 
izmantojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, tiks radīta sinerģija ar 
citām darbībām gan Kopienas pētniecības 
un jauninājumu politikā, gan arī citās 
Kopienas politikas jomās, piemēram, 
izglītībā, kohēzijā un nodarbinātībā, 
informācijas sabiedrībā, paplašināšanās 
politikā un Eiropas kaimiņattiecību 
politikā. Tāpat ir iecerēts panākt šāda veida 
sinerģiju ar valsts un starptautiskiem 
pasākumiem.

Or. pl

Pamatojums

Būtu jānorāda politika, kuras efektivitāte varētu īpaši uzlaboties, ja notiktu kopīga sadarbība 
ar Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu kopumu (mobilitāti un kontaktiem ar intelektuālo 
un sabiedriskās domas veidotāju eliti).

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/Efa grupas vārdā

Grozījums Nr. 55
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” 1. punkts

Īstenojot šo īpašo programmu un tajā 
ietvertos pētījumus, jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Tajos cita starpā ir iekļauti 
ES Pamattiesību hartā esošie pamatprincipi, 
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 

Īstenojot šo īpašo programmu un tajā 
ietvertos pētījumus, jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Tajos cita starpā ir iekļauti 
ES Pamattiesību hartā esošie pamatprincipi, 
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 
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un lauksaimniecības augu ģenētiskajiem 
resursiem un Pasaules Veselības 
organizācijas (WHO) attiecīgās rezolūcijas.

un lauksaimniecības augu ģenētiskajiem 
resursiem un Pasaules Veselības 
organizācijas (WHO) attiecīgās rezolūcijas, 
Eiropas Parlamenta 2005. gada 10. maija 
rezolūcija par tirdzniecību ar cilvēku 
olšūnām un 2005. gada 26. oktobra 
rezolūcija par biotehnoloģisko izgudrojumu 
patentiem, kā arī likumi un regulas, kas ir 
spēkā valstīs, kurās veic attiecīgo 
pētniecisko projektu.
_________________
1 OV C 320 E, 30.4.2004, 251. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/Efa grupas vārdā

Grozījums Nr. 56
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” 2. punkts

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

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 57
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” 2. punkts

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. 58
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” 3. punkts

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 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

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 59
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” 4. punkts

Vajadzības gadījumā pētniekiem, kas 
piedalās pētniecības projektos, pirms PTA 
darbību uzsākšanas no attiecīgās valsts vai 
vietējās ētikas komitejas 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, kuri saistīti ar ētiski 
delikātiem jautājumiem, tādiem kā cilvēku 
DNS analīzes, pētījumi ar personām, kas 
nav spējīgas dot piekrišanu pēc 
informācijas sniegšanas, pētījumi, kas 
saistīti ar mugurkaulnieku ciešanām utt., 
pirms PTA darbību uzsākšanas no attiecīgās 
valsts vai vietējās ētikas komitejas jāsaņem 
apstiprinājums. Komisija no ētikas viedokļa 
sistemātiski veiks pārbaudes. Īpašos 
gadījumos ētikas pārbaudi var veikt projekta 
īstenošanas laikā.

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

Grozījums Nr. 60
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” 5. punkts

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

Reizi gadā Komisija informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par pasākumiem 
šajā jomā. Vajadzības gadījumā Komisija 
papildus nodrošina informāciju Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums vienā punktā ir pārāk neprecīzs, it īpaši jāiekļauj 
pienākums ziņot Parlamentam.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 61
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” 8. punkts

Ar zinātnes un tehnoloģijas attīstību saistītos 
ētikas pētījumus veiks īpašās programmas 
„Iespējas” daļā „Zinātne sabiedrībā”.

Ar zinātnes un tehnoloģijas attīstību saistītos 
ētikas pētījumus veiks šīs programmas daļā 
„Zinātne sabiedrībā”.

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 62
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas „Pētnieku 

sākotnējā apmācība” 1. a punkts (jauns)

Komisija veiks pasākumus, lai pārbaudītu 
turpmākās nodarbinātības iespējas 
pētniekiem karjeras sākumposmā (tiem, kas 
vēl nav pastāvīgi nodarbināti pētniecības 
nozarē), kuri ir pabeiguši stažēšanos 
pētniecībā, kuriem ir īstermiņa līgumi vai 
stipendijas, it īpaši Marijas Kirī vārdā 
nosauktās stipendijas.

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 63
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas „Pētnieku 

sākotnējā apmācība” 2. punkts

Pasākumu īstenos, atbalstot izvēlētus dažādu 
valstu pētniecības apmācībā iesaistīto 
komplementāro organizāciju konkurējošus 
tīklus. Tīkli ir jāveido, pamatojoties uz 
kopīgas pētniecības mācību programmu, kas 
atbilst skaidri izzinātām mācību vajadzībām 
noteiktās zinātnes vai tehnoloģiju jomās, 
ņemot vērā starpdisciplīnu un jaunās 
pārnozaru jomas. Šajās mācību programmās 
īpaša vērība tiks pievērsta jaunās paaudzes 
pētnieku pētniecības pieredzes 
pilnveidošanai un paplašināšanai. Mācībās 
galvenā uzmanība tiks pievērsta zināšanām 
zinātnes un tehnoloģiju jomā, veicot 
pētniecības darbus individuālos projektos, 
kas papildināti ar mācību moduļiem, kas 
paredzēti citām būtiskām prasmēm un 
zināšanām tādās jomās kā pētniecības 
projektu un programmu pārvaldība un 
finansēšana, intelektuālā īpašuma tiesības un 
citas pētniecības rezultātu izmantošanas 
metodes, uzņēmējdarbība, ētikas jautājumi, 
saziņa un sadarbība ar sabiedrību.

Pasākumu īstenos, atbalstot izvēlētus dažādu 
valstu vai viena pētniecības centra 
pētniecības apmācībā iesaistīto 
komplementāro organizāciju konkurējošus 
tīklus. Priekšnoteikums atbalsta 
saņemšanai būs pamatots uz pētniecības 
mācību programmu, kas atbilst skaidri 
izzinātām mācību vajadzībām noteiktās 
zinātnes vai tehnoloģiju jomās, ņemot vērā 
starpdisciplīnu un jaunās pārnozaru jomas.
Šajās mācību programmās īpaša vērība tiks 
pievērsta jaunās paaudzes pētnieku 
pētniecības pieredzes pilnveidošanai un 
paplašināšanai. Mācībās galvenā uzmanība 
tiks pievērsta zināšanām zinātnes un 
tehnoloģiju jomā, veicot pētniecības darbus 
individuālos projektos, kas papildināti ar 
mācību moduļiem, kas paredzēti citām 
būtiskām prasmēm un zināšanām tādās 
jomās kā pētniecības projektu un 
programmu pārvaldība un finansēšana, 
intelektuālā īpašuma tiesības un citas 
pētniecības rezultātu izmantošanas metodes, 
uzņēmējdarbība, ētikas jautājumi, saziņa un 
sadarbība ar sabiedrību.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsaglabā iespēja piedalīties vienam pētniecības centram ar lielu kapacitāti un spēju 
parādīt Eiropas perspektīvu savos pētījumos kā vienotam veselumam.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 64
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas „Pētnieku 

sākotnējā apmācība” 2. punkts

Pasākumu īstenos, atbalstot izvēlētus dažādu Pasākumu īstenos, atbalstot izvēlētus dažādu 
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valstu pētniecības apmācībā iesaistīto 
komplementāro organizāciju konkurējošus 
tīklus. Tīkli ir jāveido, pamatojoties uz 
kopīgas pētniecības mācību programmu, kas 
atbilst skaidri izzinātām mācību vajadzībām 
noteiktās zinātnes vai tehnoloģiju jomās, 
ņemot vērā starpdisciplīnu un jaunās 
pārnozaru jomas. Šajās mācību programmās 
īpaša vērība tiks pievērsta jaunās paaudzes 
pētnieku pētniecības pieredzes 
pilnveidošanai un paplašināšanai. Mācībās 
galvenā uzmanība tiks pievērsta zināšanām 
zinātnes un tehnoloģiju jomā, veicot 
pētniecības darbus individuālos projektos, 
kas papildināti ar mācību moduļiem, kas 
paredzēti citām būtiskām prasmēm un 
zināšanām tādās jomās kā pētniecības 
projektu un programmu pārvaldība un 
finansēšana, intelektuālā īpašuma tiesības un 
citas pētniecības rezultātu izmantošanas 
metodes, uzņēmējdarbība, ētikas jautājumi, 
saziņa un sadarbība ar sabiedrību.

valstu pētniecības apmācībā iesaistīto 
komplementāro organizāciju konkurējošus 
tīklus, tostarp starptautiskus pēcdiploma un 
doktorantūras tīklus. Tīkli ir jāveido, 
pamatojoties uz kopīgas pētniecības mācību 
programmu, kas atbilst skaidri izzinātām 
mācību vajadzībām noteiktās zinātnes vai 
tehnoloģiju jomās, ņemot vērā 
starpdisciplīnu un jaunās pārnozaru jomas.
Šajās mācību programmās īpaša vērība tiks 
pievērsta jaunās paaudzes pētnieku 
pētniecības pieredzes pilnveidošanai un 
paplašināšanai. Mācībās galvenā uzmanība 
tiks pievērsta zināšanām zinātnes un 
tehnoloģiju jomā, veicot pētniecības darbus 
individuālos projektos, kas papildināti ar 
mācību moduļiem, kas paredzēti citām 
būtiskām prasmēm un zināšanām tādās 
jomās kā pētniecības projektu un 
programmu pārvaldība un finansēšana, 
intelektuālā īpašuma tiesības un citas 
pētniecības rezultātu izmantošanas metodes, 
uzņēmējdarbība, ētikas jautājumi, saziņa un 
sadarbība ar sabiedrību.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 65
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas „Pētnieku 

sākotnējā apmācība” 5. punkta 2. a apakšpunkts (jauns)

- iespēja izveidot universitātēs štata vietas 
uz noteiktu laiku pētniekiem, kas strādā 
uzņēmumos ar mērķi stiprināt sadarbību 
starp augstākām mācību iestādēm un 
uzņēmējdarbību un nodot zināšanas;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paaugstinātu pētnieku mobilitāti starp rūpniecību/uzņēmējdarbību un 
augstākajām mācību iestādēm, kā arī uzlabotu zināšanu apmaiņu starp akadēmisko un 
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rūpniecisko pētniecību.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 66
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Mūžizglītība un profesionālā izaugsme” 1. punkts

Šis pasākums ir paredzēts pieredzējušiem
pētniekiem dažādos viņu karjeras posmos, 
palielinot viņu individuālo zināšanu 
dažādību, apgūstot daudzdisciplināras un 
starpdisciplināras pētniecības prasmes vai 
gūstot starpnozaru pieredzi. Ir jāpalīdz 
pētniekiem iegūt un/vai nostiprināt vadošu 
neatkarīgu amatu, piemēram, galvenais 
pētnieks, profesors vai cits svarīgs amats 
izglītības jomā vai uzņēmumā. Ar šo 
pasākumu varēs palīdzēt pētniekiem atsākt 
pētniecisko darbību pēc pārtraukuma, vai 
iesaistīt pētniekus pētnieciskajā darbībā 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs, ieskaitot 
viņu izcelsmes valsti, pēc tam, kad ir gūta 
mobilitātes pieredze.

Šis pasākums ir paredzēts pētniekiem 
dažādos viņu karjeras posmos, palielinot 
viņu individuālo zināšanu dažādību, 
apgūstot daudzdisciplināras un 
starpdisciplināras pētniecības prasmes vai 
gūstot starpnozaru pieredzi. Ir jāpalīdz 
pētniekiem iegūt un/vai nostiprināt vadošu 
neatkarīgu amatu, piemēram, galvenais 
pētnieks, profesors vai cits svarīgs amats 
izglītības jomā vai uzņēmumā. Ar šo 
pasākumu varēs palīdzēt pētniekiem atsākt 
pētniecisko darbību pēc pārtraukuma, vai 
iesaistīt pētniekus pētnieciskajā darbībā 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs, ieskaitot 
viņu izcelsmes valsti, pēc tam, kad ir gūta 
mobilitātes pieredze.

Or. en

Pamatojums

Pārāk specifiskas prasības rada risku, ka tiek izslēgti jauni prasmīgi pētnieki, kas savu 
karjeru turpina pēc tam, kad ir pabeigtas pēcdoktorantūras studijas. Prasme un pieredze 
atklāsies atlases procesā, samazinot vajadzību pēc kodifikācijas. Nav arī jānosaka dalībai 
vajadzīgais pieredzes ilgums gados, ja pietiek ar to, ka tiek noskaidrots, ka pēcdoktorantūras 
studijas būtu jābeidz.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 67
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Mūžizglītība un profesionālā izaugsme” 2. punkts

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis pasākums, 
ir jābūt vismaz četru gadu pilna laika 
pētnieka darba pieredzei, jo šis pasākums ir 
paredzēts mūžizglītībai un profesionālajai 
izaugsmei, tomēr tiek pieņemts, ka parasti 

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis pasākums, 
ir jābūt beigušiem pēcdoktorantūras 
apmācību.
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pētniekiem ir ilgāka pieredze.

Or. en

Pamatojums

Pārāk specifiskas prasības rada risku, ka tiek izslēgti jauni prasmīgi pētnieki, kas savu 
karjeru turpina pēc tam, kad ir pabeigtas pēcdoktorantūras studijas. Prasme un pieredze 
atklāsies atlases procesā, samazinot vajadzību pēc kodifikācijas. Nav arī jānosaka dalībai 
vajadzīgais pieredzes ilgums gados, ja pietiek ar to, ka tiek noskaidrots, ka pēcdoktorantūras 
studijas būtu jābeidz.

Grozījumu iesniedza Alyn Smith Zaļo/Efa grupas vārdā

Grozījums Nr. 68
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Mūžizglītība un profesionālā izaugsme” 2. punkts

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis pasākums, 
ir jābūt vismaz četru gadu pilna laika 
pētnieka darba pieredzei, jo šis pasākums ir 
paredzēts mūžizglītībai un profesionālajai 
izaugsmei, tomēr tiek pieņemts, ka parasti 
pētniekiem ir ilgāka pieredze.

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis pasākums, 
ir jābūt vismaz četru gadu pilna laika vai 
līdzvērtīgai pētnieka darba pieredzei vai 
doktora grādam, jo šis pasākums ir 
paredzēts mūžizglītībai un profesionālajai 
izaugsmei, tomēr tiek pieņemts, ka parasti 
pētniekiem ir ilgāka pieredze.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 69
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Mūžizglītība un profesionālā izaugsme” 4. punkta 2. apakšpunkts

- citas valsts vai privātas iestādes, tostarp 
lielas pētniecības organizācijas, kas finansē 
vai pārvalda stipendiju programmas vai nu 
valsts pilnvarojumā, vai tādēļ, ka valsts 
iestādes tās ir atzinušas, piemēram, 
aģentūras, kuras valsts ir dibinājusi saskaņā 
ar privāttiesībām un kuras veic publisko 
pasūtījumu, labdarības iestādes utt.;

- citas valsts vai privātas iestādes, tostarp 
lielas pētniecības organizācijas, kas finansē 
vai pārvalda stipendiju programmas vai nu 
valsts pilnvarojumā, vai tādēļ, ka valsts 
iestādes tās ir atzinušas, piemēram, 
aģentūras, kuras valsts ir dibinājusi saskaņā 
ar privāttiesībām un kuras veic publisko 
pasūtījumu, labdarības iestādes, uzņēmumi, 
kas sadarbojas ar valsts iestādēm utt.;

Or. en
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Pamatojums

Nebūtu jāizslēdz uzņēmumi, kuriem ir resursi un vēlme piedalīties šādā līdzfinansēšanas 
shēmā, arī tad, ja tiem nevar būt izšķirošā ietekme uz programmu kā tādu.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 70
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Mūžizglītība un profesionālā izaugsme” 4. punkta 3. a apakšpunkts (jauns)

Atgriešanās stipendija: atbalsts, kas 
paredzēts pētniekiem to neatkarīga pētnieka 
karjeras sākumposmā, lai pētnieks varētu 
kļūt par vadošo pētnieku savas izcelsmes 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 71
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Rūpniecības un augstskolu partnerība un sadarbības ceļi” 1. punkts

Šī pasākuma mērķis ir atklāt un stiprināt 
valsts pētniecības iestāžu un 
privātuzņēmumu, tostarp jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu, dinamiskus sadarbības 
ceļus, kuru pamatā būtu ilgtermiņa 
sadarbības programmas, kuras piedāvā lielas 
iespējas palielināt abu sektoru pārstāvju 
zināšanu apmaiņu un dažādo kultūru 
savstarpējo saprašanos un kvalitātes 
prasības.

Šī pasākuma mērķis ir atklāt un stiprināt 
valsts pētniecības iestāžu un 
privātuzņēmumu, tostarp jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu, dinamiskus sadarbības 
ceļus, kuru pamatā būtu ilgtermiņa 
sadarbības programmas, kuras piedāvā lielas 
iespējas palielināt abu sektoru pārstāvju 
zināšanu apmaiņu un dažādo kultūru 
savstarpējo saprašanos un kvalitātes 
prasības. Šis pasākums būs paredzēts, lai 
neierobežotu iesaistīto pētnieku mobilitāti, 
t. i., ar pētījumu rezultātu publicēšanas 
ierobežojumiem vai uzņemoties darbu 
noteiktās organizācijās.

Or. en

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma jautājumi pirmām kārtām ir jāatrisina, palielinot rūpniecības un 
augstāko mācību iestāžu sadarbību. ES līdzekļi ir jāizlieto, lai stiprinātu Eiropas Savienību 
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kopumā, tādēļ būtu jāizskaidro, ka nolīgumiem par sadarbību nebūtu jāierobežo mobilitāte, 
piemēram, „karantīnas” periodi, pieņemot nākotnes štata vietas vai publicējot pētījuma 
rezultātus.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 72
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Rūpniecības un augstskolu partnerība un sadarbības ceļi” 2. punkts

Pasākumu īstenos elastīgi, izmantojot abu 
sektoru vismaz divu dalībvalstu vai asociēto 
valstu organizāciju sadarbības programmas 
un atbalstot cilvēkresursu mijiedarbi 
minētajā programmā. Kopienas palīdzība 
tiks sniegta vienā vai vairākos turpmāk 
norādītajos veidos:

Pasākumu īstenos elastīgi, pamatojoties uz 
pieredzi, kas iegūta no esošās rūpniecības 
un augstāko mācību iestāžu sadarbības visā 
Eiropas Savienībā, izmantojot abu sektoru 
vismaz divu dalībvalstu vai asociēto valstu 
organizāciju sadarbības programmas un 
atbalstot cilvēkresursu mijiedarbi minētajā 
programmā. Kopienas palīdzība tiks sniegta 
vienā vai vairākos turpmāk norādītajos 
veidos:

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa universitāšu jau ir nodibinājušas partnerattiecības ar rūpniecību un 
uzņēmējdarbību. Šī pieredze, t. i. vajadzība pēc noteiktām iespējām un intelektuālā īpašuma 
tiesību regulām, būtu jāizmanto par platformu turpmākajiem pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 73
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas „Rūpniecības 

un augstskolu partnerība un sadarbības ceļi” 2. punkta 3. a apakšpunkts (jauns)

- darbības reģionālo pētniecības kopu 
attīstības stiprināšanai;

Or. en

Pamatojums

Pētniecības un attīstības stiprināšanai MVU ir svarīgi veikt apzinātus pasākumus reģionos, 
kur reģionālās kopas ir atrodamas tuvu universitātēm. Stratēģijas, kas paredzētas kopām, 
bieži vien būs daudz veiksmīgākas nekā tradicionālā pieeja, kas pamatota uz sadarbību ar 
atsevišķiem maziem uzņēmumiem. 
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Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 74
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Starptautiskā dimensija” 1. punkts

Atzīstot starptautisko dimensiju par Eiropas 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomas 
cilvēkresursu galveno sastāvdaļu, šo 
dimensiju ieviesīs ar mērķtiecīgām darbībām 
gan attiecībā uz Eiropas pētnieku 
profesionālo izaugsmi, gan stiprinot 
pētnieku starptautisko sadarbību.

Atzīstot starptautisko dimensiju par Eiropas 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomas 
cilvēkresursu galveno sastāvdaļu, šo 
dimensiju ieviesīs ar mērķtiecīgām darbībām 
gan attiecībā uz Eiropas pētnieku 
profesionālo izaugsmi, gan stiprinot 
pētnieku starptautisko sadarbību valstu vai 
reģionālā līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Mobilitātes programmu līdzfinansējuma piedāvājumam var būt stimulējošs efekts, atļaujot 
ņemt vērā dažādas pētnieku, kas uzsāk karjeru un kas ir pieredzes bagātāki, vajadzības.
Reģioniem ir galvenā nozīme pētnieku mobilitātē, un tādēļ tie būtu jāpiemin šajā sakarā.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 75
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Starptautiskā dimensija” 2. punkta i) apakšpunkts

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

i) starptautiskas stipendijas, kuras piešķirs, 
obligāti pieprasot atgriešanos Eiropas 
Savienībā, pieredzējušiem pētniekiem 
saistībā ar mūžizglītību un zināšanu 
dažādošanu, lai iegūtu jaunas prasmes un 
zināšanas; Pētniekiem, kas nevar doties uz 
savu sākotnējo iestādi, var piešķirt atbalstu 
vienas gada algas apmērā;

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu iestāžu interesi par programmu, prasībām jābūt reālistiskām. Nav attaisnojami 
prasīt, lai universitātes algo pētniekus, kas ilgu laiku ir bijuši ārvalstīs, pat ja viņi ir 
piedalījušies stipendiju programmā. Svarīgākais ir, lai pētnieki ar savām prasmēm atgrieztos 
Eiropā, un šis nodoms būtu realizēts arī tad, ja viņi atgrieztos strādāt citā iestādē.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 76
Pielikuma apakšvirsraksta „Ētiskie aspekti” pozīcijas „Darbības” apakšpozīcijas 

„Starptautiskā dimensija” 2. punkta i) apakšpunkts

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

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

Or. it

Pamatojums

Pētniekiem nevajadzētu uzlikt par pienākumu atgriezties savā valstī, bet gan ļaut turpināt 
strādāt citā Eiropas Savienības dalībvalstī, pirms viņi atgriežas mājās.


