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GROZĪJUMI Nr. 5–120

Ziņojuma projekts (PE 368.795v02-00)
Vittorio Prodi
Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu: „Iespējas”, ar ko īsteno Eiropas 
Kopienas Septīto pamatprogrammu (2007–2013) pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem

Priekšlikums lēmumam (KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 5
4. apsvērums

(4) Šai pamatprogrammai jāpapildina 
dalībvalstīs veiktie pasākumi, kā arī citas 
Kopienas darbības, kas ir nepieciešamas 
vispārējiem stratēģiskiem centieniem 
Lisabonā izvirzīto mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši ar papildu darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība, izglītība, 
mācības, konkurētspēja un jauninājumi, 
rūpniecība, veselības aizsardzība, patērētāju 
aizsardzība, nodarbinātība, enerģētika, 
transports un vide.

(4) Šai pamatprogrammai jāpapildina 
dalībvalstīs veiktie pasākumi un pasākumi, 
ko dalībvalstis veic, līdzdarbojoties Eiropas 
starpvaldību pētniecības organizācijās, kā 
arī citas Kopienas darbības, kas ir 
nepieciešamas vispārējiem stratēģiskiem 
centieniem Lisabonā izvirzīto mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši ar papildu darbībām 
tādās jomās kā struktūrfondi, 
lauksaimniecība, izglītība, mācības, 
konkurētspēja un jauninājumi, rūpniecība, 
veselības aizsardzība, patērētāju aizsardzība, 
nodarbinātība, enerģētika, transports un 
vide.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību priekšlikumam Septītajai pamatprogrammai un citiem 
priekšlikumiem īpašajai programmai, ir jāpiemin starpvaldību pētniecības pasākumi.  
Pētījumi, ko dalībvalstis veic, darbojoties starpvaldību organizācijās, ir Eiropas pētniecības 
spēks pasaules mērogā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 6
2. panta 1.f punkts

(f) horizontālās darbības starptautiskajā 
sadarbībā,

(f) pētniecības politikas saskaņota attīstība,

(fa) darbības starptautiskajā sadarbībā,

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt atbalstu starptautiskajai pētniecībai Eiropas mērogā.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 7
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. Nefinansē nevienu 
embriju pētniecības un embrionālo cilmes 
šūnu pētniecības projektus, jo dažās 
dalībvalstīs tie ir aizliegti ar cilvēku 
pamattiesību apsvērumiem un 
konstitucionāliem principiem saistītu 
iemeslu dēļ.

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

Grozījums Nr. 8
4. panta 2. un 3. punkts 

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādas pētniecības jomas:

2. Ētiski delikātu pētniecības projektu 
gadījumā dalībnieki pirms projekta 
sākšanas saņem pilnvaru no attiecīgās 
valsts vai vietējās ētikas komitejas. Turklāt 
Komisija sistemātiski pārbauda šos 
projektus un reizi gadā ziņo Padomei un 
Eiropas Parlamentam. Īpašos gadījumos 
ētikas pārbaudi var veikt projekta 
īstenošanas laikā.

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku 
reproduktīviem nolūkiem,
– pētījumus, kuru mērķis ir pārveidot 
cilvēka ģenētisko mantojumu un kuru 
rezultātā šādas izmaiņas varētu kļūt 
pārmantojamas,
– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu 
cilvēku embrijus vienīgi zinātniskās izpētes 
nolūkos vai cilmes šūnu iegūšanai, tostarp 
veicot somatiskās šūnas kodola 
pārstādīšanu.
3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē šādus 
pētījumus: 

3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē šādas 
pētniecības jomas:

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

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku 
embrijus,
– pētījumus, kuru mērķis ir pārveidot 
cilvēka ģenētisko mantojumu un kuru 
rezultātā šādas izmaiņas varētu kļūt 
pārmantojamas,
– pētījumus, kas paredzēti, lai radītu 
cilvēku embrijus vienīgi zinātniskās izpētes 
nolūkos vai cilmes šūnu iegūšanai, un 
pētījumus, kuros izmanto šādu embriju 
šūnas,
– pētījumus, kas tieši vai netieši izraisa 
cilvēka embriju iznīcināšanu.
Embrionālās cilmes šūnu pētījumu jomā 
izmanto Nacionālās veselības iestādes 
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(NIH) pieredzi un pētījumu finansējumu 
ierobežo līdz tām embrionālo cilmes šūnu 
joslām, ko radīja līdz 2001. gada augustam. 

Or. en

(3. punkta 2. ievilkums Parlamenta grozījumos ir identisks 2. punkta 2. ievilkumam Komisijas 
priekšlikumā)

Pamatojums

Šis grozījums ar tādu pašu formulējumu bija iesniegts pamatprogrammā. Šis jautājums būtu 
jārisina pamatprogrammā, taču saskaņotības nolūkā to iesniedza arī īpašajām programmām. 

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

Grozījums Nr. 9
4. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādas pētniecības jomas:

2. Šajā programmā nefinansē šādas 
pētniecības jomas:

– pētījumus, kuru mērķis ir klonēt cilvēku 
reproduktīviem nolūkiem,

– pētījumus, kuri ir 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 cilmes šūnu iegūšanai, tostarp veicot 
somatiskās šūnas kodola pārstādīšanu.

– pētniecību, kas paredzēta, lai radītu 
cilvēku embrijus vienīgi zinātniskās izpētes 
nolūkiem vai cilmes šūnu iegūšanai un 
pētniecību, kurā izmanto šādu embriju 
šūnas,

– pētniecību, kas iznīcina cilvēka embrijus 
vai kas izmanto cilvēka embrionālās cilmes 
šūnas. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ar tādu pašu formulējumu bija iesniegts pamatprogrammā. Šis jautājums būtu 
jāatrisina pamatprogrammā, taču saskaņotības nolūkā to iesniedza arī īpašajām 
programmām. 
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 10
4. panta 2.a punkts (jauns)

2. a) Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādus pētījumus: 
- pētniecības projektus, kas ir aizliegti 
dalībvalstīs tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti 
ar cilvēka pamattiesību apsvērumiem un 
konstitucionāliem principiem,
- pētniecības projektus, kuri apdraud 
cilvēka cieņas pamatvērtības, 
- cilvēka embriju klonēšanas metodes,
- iejaukšanos cilvēka ģenētiskās 
informācijas struktūrās,
- embriju un embrionālo cilmes šūnu 
radīšanu un izmantošanu zinātniskās 
pētniecības nolūkiem, jo mērķis ir pats 
cilvēks un cilvēka ķermenis, jo īpaši 
sievietes ķermenis, nav jāizmanto 
komerciālos nolūkos.
Nebūs tieša vai netieša finansējuma himēru 
pētniecībai.

Or. en

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

Grozījums Nr.11
4. panta 3. punkts 

3. Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
šādus pētījumus:

3. Gadījumos, kad tehnoloģija no ētiskā 
aspekta ir strīdīga (piem., pētījumi, 
izmantojot embrionālās cilmes šūnas, 
papildu embrijus, kuri iegūti no in vitro
apaugļošanas, jautājumi, kas rodas, 
izmantojot ģenētisko informāciju neesošas 
terapijas gadījumā), priekšroku dod tiem 
pētniecības projektiem, kuri paredz citu 
metožu izmantošanu nekā šīs ētiski 
strīdīgās tehnoloģijas, piem., pētījumiem, 
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kuros izmanto pieaugušo cilmes šūnas un 
nabassaites cilmes šūnas, apaugļošanās 
traucējumu ārstēšanai, neradot liekus 
embrijus, kā arī ar terapiju saistītai 
ģenētiskai testēšanai. 

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ar tādu pašu formulējumu bija iesniegts pamatprogrammā. Šis jautājums būtu 
jāatrisina pamatprogrammā, taču saskaņotības nolūkā to iesniedza arī īpašajām 
programmām. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 12
4. panta 3. punkta 1. a) ievilkums (jauns)

- embriju un embrionālo cilmes šūnu 
pētniecību, kas ir aizliegta dažās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz 
pamatapsvērumiem saistībā ar 
cilvēktiesībām un konstitucionāliem 
principiem. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 13
4. panta 3. punkta 2. ievilkums

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

- pētniecības projektus, kuri pakļauj 
briesmām subsidiaritātes principu un 
cilvēka cieņas vērtības un rada draudus 
cilvēka ķermeņa, jo īpaši sievietes ķermeņa, 
neizmantošanai komerciālos nolūkos.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 14
5. panta 3. punkts

3. Īpašās programmas IV pielikumā ir 
noteikta iniciatīva kopīgai valstu pētniecības 
programmu īstenošanai, un uz to atbilstīgi 
Līguma 169. pantam attieksies atsevišķs 
lēmums.

3. Īpašās programmas IV pielikumā ir 
noteikta iespējama iniciatīva kopīgai valstu 
pētniecības programmu īstenošanai, un uz to 
atbilstīgi Līguma 169. pantam attieksies 
atsevišķs lēmums.

Or. es

Pamatojums

Pats par sevi saprotams grozījums. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 15
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, ko veic dalībvalstis, asociētās 
valstis, kā arī Eiropas un starptautiskās 
organizācijas, un Eiropas pievienotās 
vērtības radīšanu, kā arī ietekmi uz 
rūpniecisko konkurētspēju un atbilstību 
citām Kopienas politikām. Vajadzības 
gadījumā to atjaunina.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā spēcīgo rūpniecisko konkurētspēju, jāuzsver Eiropas pievienotā vērtība un 
Kopienas politiku svarīgums.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 16
6. panta 2. punkts
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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, ko veic dalībvalstis, asociētās 
valstis, kā arī Eiropas un starptautiskās 
organizācijas nolūkā ar šādām darbībām 
palielināt sinerģiju. Vajadzības gadījumā to 
atjaunina.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu konsekventu Eiropas Pētniecības telpu (EPT) Eiropas interesēs, darba 
programmai būtu jāorientējas uz sinerģijas ar esošajām pētniecības darbībām palielināšanu, 
nevis tikai jāņem tā vērā. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 17
6. panta 3. punkts

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

3. Atbilstoši finansēšanas shēmām netiešo 
pasākumu priekšlikumus izvērtē un 
projektus izraugās, pamatojoties uz šādiem 
principiem:

- zinātniskā un/vai tehnoloģiskā izcilība;
- atbilstība īpašās programmas mērķiem;

- projekta rezultātu izstrādes, izplatīšanas 
un izmantošanas iespējamā ietekme;
- īstenošanas un vadības kvalitāte un 
efektivitāte.
Darba programmā precizē novērtējuma un 
atlases kritērijus un var precizēt papildu 
prasības, svarīguma kritērijus un 
robežlielumus.

Or. es
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Pamatojums

Lai efektīvāk īstenotu pasākumus, ko paredz īpašā programma, detalizētāk jānosaka projektu 
atlases principi.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 18
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 jākonkurē ar vienādiem nosacījumiem un vienādām iespējām. 
Tādēļ 4. punkts attiecas tikai uz tām organizācijām, kurām ir „Eiropas struktūras” raksturs, 
savukārt (b) apakšpunkts būtu jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 19
7. panta 2. punkts

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

2. Procedūru, kas noteikta 8. panta 2. punktā, 
piemēro, lai akceptētu šādu darbību 
veikšanu:

(a) šā lēmuma 6. panta 1. punktā minēto 
darba programmu

(a) šā lēmuma 6. panta 1. punktā minētās 
darba programmas izstrādāšanu un 
atjaunināšanu, tostarp to instrumentu 
izstrādāšanu un atjaunināšanu, kurus 
paredzēts izmantot prioritārā kārtā, un šo 
instrumentu turpmāku pielāgošanu to 
izmantošanai, uzaicinājumu piedāvājumu 
iesniegšanai saturu, kā arī piemērojamo 
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kritēriju novērtējumu un izvēli,
(b) šā lēmuma II pielikumā noteiktā 
paredzamā summu sadalījuma grozījumus.

(b) finansējuma apstiprinājumu šādiem 
mērķiem:
(i) pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbībām, kas ietver izcilības un integrētu 
projektu tīklus;
(ii) pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbībām šādās jomās:
- veselība; 
- pārtika, lauksaimniecība un 
biotehnoloģija;
- nanozinātnes un nanotehnoloģijas;
(b.a) pilnvaru izstrādi ārējam 
novērtējumam, ko nosaka 
pamatprogrammas 7. pants,
(b.b) šā lēmuma II pielikumā noteiktā 
paredzamā summu sadalījuma grozījumus.

Or. en

(Punkts (b.b) Parlamenta grozījumos ir identisks punktam (b) Komisijas priekšlikumā)

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 20
7. panta 2. punkts

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

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

(a) šā lēmuma 6. panta 1. punktā minēto 
darba programmu

(a) šā lēmuma 6. panta 1. punktā minēto 
darba programmu, tostarp instrumentus, ko 
izmanto prioritārā kārtā, visus turpmākos 
grozījumus, aicinājumu saturu un 
novērtējuma un atlases kritērijus, kurus 
paredzēts piemērot;

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

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

(b.a) RDT pasākumu finansējumu, ja 
paredzamais Kopienas ieguldījums šajā 
programmā ir EUR 0,6 miljoni vai vairāk;
(b.b) lēmumus par finansējumu ERA-NET
un ERA-NET PLUS;
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(b.c) Komisijas un Eiropas Investīciju 
bankas līgumu attiecībā uz riska dalīšanas 
finanšu mehānismu. 

Or. es

Pamatojums

Vadības komitejas esošās funkcijas būtu jāsaglabā, jo, lai programma gūtu panākumus, ir 
būtiski svarīgi, lai valstis justu, ka tās ir partneres un ka šie pasākumi ir atbilstīgi uzraudzīti, 
ņemot vērā to, ka daudzas valstis papildinās pasākumus, kas veikti citās valstīs.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr.21
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

Pats par sevi saprotams grozījums.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr.22
8. a pants (jauns)

8. a pants
Komisijai jānodrošina neatkarīga 
uzraudzība, novērtējums un pārskats, ko 
nosaka Lēmuma par Septīto 
pamatprogrammu 7. pants attiecībā uz 
darbībām tajās jomās, kas ietvertas īpašajā 
programmā.

Or. es
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Pamatojums

Septītajā pamatprogrammā izklāstītās pamatnostādnes būtu jāievēro, lai nodrošinātu īpašajā 
programmā paredzēto darbību uzraudzību un kontroli.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr.23
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 1. daļas 5. ievilkums

- tuvinot zinātni un sabiedrību, lai 
harmoniski integrētu zinātni un tehnoloģijas 
Eiropas sabiedrībā; un

- tuvinot zinātni un sabiedrību, lai 
harmoniski integrētu zinātni un tehnoloģijas 
Eiropas sabiedrībā. Nodrošinot to, ka esošie 
ES, valstu vai reģionālie informācijas 
palīdzības dienesti sniedz MVU, 
rūpniecības un zināšanu iestādēm visu 
informāciju par pamatprogrammu, 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programmu un struktūrfondiem; un

Or. en

Pamatojums

Esošiem informācijas palīdzības dienestiem jāsaņem ieteikumi un informācija, lai tie varētu 
sniegt pakalpojumus MVU, rūpniecības un zināšanu iestādēm un darītu to nolūkā papildināt 
fondu darbošanos.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr.24
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 1. daļas 5. un 6. ievilkums un 2. daļa

- tuvinot zinātni un sabiedrību, lai 
harmoniski integrētu zinātni un tehnoloģijas 
Eiropas sabiedrībā; un

- tuvinot zinātni un sabiedrību, lai 
harmoniski integrētu zinātni un tehnoloģijas 
Eiropas sabiedrībā; un
- atbalstot pētniecības politikas saskaņotu 
attīstību, un

- īstenojot horizontālu rīcību un pasākumus, 
lai atbalstītu starptautisku sadarbību.

- īstenojot rīcību un pasākumus, lai atbalstītu 
starptautisku sadarbību.

Šī īpašā programma arī atbalstīs 
pētniecības politikas saskaņotu attīstību.
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Or. es

Pamatojums

Uzsvaram vajadzētu būt uz pētniecības politiku, nodrošinot to saskaņotu īstenošanu. Tādēļ ir 
ierosināts iekļaut jaunu punktu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 25
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 1. daļas 6. ievilkums

- īstenojot horizontālu rīcību un pasākumus, 
lai atbalstītu starptautisku sadarbību. 

- īstenojot horizontālu rīcību un pasākumus, 
lai atbalstītu starptautisku sadarbību, tostarp 
pārrobežu un starpreģionālo sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Uz starptautisko sadarbību attiecināmais princips ir jāizmanto arī attiecībā uz pārrobežu un 
starpreģionālo sadarbību.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 26
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 4. daļa

Šajā īpašajā programmā var veikt darbības 
programmu, kas nav Kopienas programmas, 
koordinācijai, izmantojot ERA-NET shēmu 
un Kopienas līdzdalību kopīgi īstenotās 
valstu pētniecības programmās (Līguma 
169. pants), kā paredzēts sadarbības īpašajā 
programmā.

Šajā īpašajā programmā var veikt darbības 
programmu, kas nav Kopienas programmas, 
koordinācijai, izmantojot ERA-NET shēmu 
un Kopienas līdzdalību kopīgi īstenotās 
valstu pētniecības programmās (Līguma 
169. pants), kā paredzēts sadarbības īpašajā 
programmā. Darbību izmantos arī, lai 
paplašinātu savstarpēju papildināmību un 
sinerģiju starp pamatprogrammu un tām 
darbībām, ko veic starpvaldību struktūras.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis Eiropas mērogā ir izveidojušas un izmanto pasaulē vadošās infrastruktūras, 
līdzdarbojoties Eiropas starpvaldību organizācijās. Pētniecības infrastruktūras ir skaidra 
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pievienotā vērtība un labums Eiropas pētniecībai, līdz ar to tās ir jāņem vērā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 27
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” 5. a daļa (jauna)

Šī pamatprogrammas daļa ir vērsta uz to, 
lai papildus stiprinātu Eiropas 
universitātes, jo tās ir iestādes, kas ir 
visnozīmīgākās pirmšķirīgu zinātnisku 
tehnoloģisku pētījumu veikšanā, kā arī 
Eiropas Pētniecības telpas izveidē.

Or. xm

(Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 1138 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par Septīto 
pamatprogrammu)

Pamatojums

Universitāšu loma ir tik acīmredzama, ka nav vajadzības pēc tās papildu pamatojuma. 
Komisija pati to ir atkārtoti atzinusi un ir publicējusi paziņojumu (COM(2003)0058), kura 
nosaukums ir „Universitāšu nozīme zināšanu Eiropā”, kas nosaka, ka „Eiropas Savienībai 
vajadzīga veselīga un plaukstoša universitāšu pasaule” un ka „Eiropai vajadzīga tās 
universitāšu izcilība, lai optimizētu tos procesus, kas rada pamatu zināšanu sabiedrībai”.  Šis 
pats paziņojums uzsver arī vajadzību stiprināt universitāšu nozīmi ar nolūku uzlabot to 
konkurētspēju attiecībā uz visvairāk attīstītajām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Ņemot 
vērā šos apsvērumus, pamatprogrammai jāuzsver Eiropas universitāšu loma.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr.28
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” virsraksts „Pētniecības politikas saskaņota attīstība”

Pētniecības politikas saskaņota attīstība Svītrots
Šajā daļā veiktās darbības atbalstīs arī tādu 
pētniecības politikas saskaņotu izstrādi, kas 
papildina Sadarbības programmā 
paredzētās koordinācijas darbības un dod 
ieguldījumu Kopienas politikā un 
iniciatīvās (piem., tiesību aktos, ieteikumos 
un pamatnostādnēs), kuru mērķis ir 
veicināt dalībvalstu politikas saskaņotību 
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un ietekmi.

Palīdzot dalībvalstīm un Savienībai 
izstrādāt efektīvāku pētniecības un 
attīstības politiku, šīs darbības dos 
ieguldījumu Lisabonas stratēģijas 
īstenošanā, jo īpaši, lai sasniegtu tās mērķi 
– 3 % investīciju pētniecībā. Mērķis ir 
uzlabot sabiedriskos pētījumus un to saikni 
ar rūpniecību, veicināt privātas investīcijas 
pētniecībā, jo īpaši – izstrādājot atbilstošus 
pamatnosacījumus, nostiprinot sabiedrības 
atbalstu un tās ietekmi uz privātām 
investīcijām.

Šajās darbībās ietilpst: 

Ar pētniecību saistītu valsts politiku un 
rūpniecības stratēģiju pārraudzība un 
analīze
Te mērķis ir sniegt informāciju un analīzi, 
atbalstot sabiedriskās politikas 
izstrādāšanu, īstenošanu, novērtēšanu un 
starpvalstu koordināciju. Tajā ietilpst:
- informācijas un izlūkošanas dienests 
(ERAWATCH), lai atbalstītu uz faktiem 
balstītas pētniecības politikas izstrādāšanu 
un dotu ieguldījumu Eiropas Pētniecības 
telpas (ERA) izveidē, ļaujot labāk izprast 
valstu un reģionālās pētniecības politikas, 
iniciatīvu un sistēmu raksturu, sastāvdaļas 
un attīstību. Te iekļaujas regulāra analīze 
par Eiropas aspektā svarīgiem 
jautājumiem, kas saistās ar pētniecības 
politikas veidošanu, jo īpaši: faktoriem, kas 
nosaka pētniecības sistēmu attīstību un to 
ietekmi uz politikas un vadības struktūrām, 
jauniem jautājumiem vai izaicinājumiem 
un politikas izvēli, kā arī dalībvalstu 
virzības uz ERA un 3 % finansējuma mērķi
pārskatīšanai Eiropā

– rūpnieciskās pētniecības investīciju 
uzraudzības darbība, lai sniegtu viendabīgu 
un papildinošu informācijas avotu, kas 
palīdzētu vadīt sabiedrisko politiku un 
ļautu uzņēmumiem novērtēt savu 
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pētniecības un attīstības stratēģiju. Te 
ietilpst regulāri progresa ziņojumi par 
uzņēmumu un nozares investīcijām 
pētniecībā un attīstībā, privāto pētniecības 
un attīstības investīciju tendenču pārskati, 
analīze par faktoriem, kas ietekmē 
uzņēmumu pieņemtos lēmumus un praksi 
pētniecības un attīstības investīciju jomā, 
ekonomiskās ietekmes analīze un politikas 
seku novērtējums.

- pētniecības aktivitātes rādītāju izstrāde un 
analīze, kā arī tās ietekme uz saimniecību. 
Te ietilpst valsts un reģionālo zinātnes un 
tehnoloģiju pamatskaitļu un progresa 
ziņojumu gatavošana un publicēšana, 
vajadzības gadījumā izmantojot oficiālos 
statistikas rādītājus, dalībvalstu pētniecības 
un attīstības sistēmu stipro un vājo pušu 
vērtējums un analīze par ES nostāju un 
veikumu zinātnes un tehnoloģiju 
pētniecībā.

Šīs darbības veic sadarbībā ar Kopīgo 
pētniecības centru, kā arī sadarbojoties ar 
pētījumu un ekspertu grupām.
Pētniecības politikas koordinācija, ieskaitot 
valsts vai reģionālā līmeņa starpvalstu 
sadarbības iniciatīvas jautājumos, kas skar 
kopīgas intereses.
Mērķis ir nostiprināt pētniecības politikas 
koordināciju ar darbībām, kas atbalstītu: i) 
koordinācijas atklātās metodes (OMC) 
ieviešanu un ii) vairāku valstu un reģionu 
sāktās „iniciatīvas no apakšas”, vajadzības 
gadījumā piesaistot citus interesentus 
(ieskaitot rūpniecību, Eiropas organizācijas 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijas).
Šīs darbības pievērsīsies jautājumiem, kas 
skar vispārējas intereses saistībā ar 
pētniecību un citām atbilstīgām politikas 
jomām, kas jāiesaista ERA īstenošanai un 
ES 3 % pētniecības investīciju mērķa 
sasniegšanai. Tās: dos ieguldījumu 
efektīvākas valstu un reģionālās politikas 
izveidē, izmantojot savstarpēju pieredzes 
apmaiņu un novērtējumu, veicinās 
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saskaņotu vai kopīgu iniciatīvu izstrādi 
starp valstu grupām un reģioniem, kas 
ieinteresēti jomās ar izteiktu starpvalstu 
dimensiju vai kuras ir pārāk plašas, un, ja 
vajadzīgs, noteiks jautājumus, kuru 
risinājumam nepieciešama Kopienas un 
dalībvalstu papildu un savstarpēji 
pastiprinoša rīcība.
Vairāku valstu un reģionu sāktās 
iniciatīvas var ietvert tādas darbības kā, 
piemēram, valstu un reģionālās politikas 
savstarpēja salīdzinoša pārskatīšana, 
pieredzes un darbinieku apmaiņa, kopīgi 
vērtēšana un ietekmes novērtējums, kā arī 
kopīgu iniciatīvu izstrāde un īstenošana.

Or. es

Pamatojums

Šī daļa būtu jāizņem no I pielikuma ievada un jāiekļauj kā atsevišķs punkts aiz tiem sešiem 
punktiem, kuros ir sadalīts pielikums. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 29
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” virsraksta „Pētniecības politikas saskaņota attīstība” 

3. daļas 1. aizzīmes 1. daļas 2. ievilkums

– rūpnieciskās pētniecības investīciju 
uzraudzības darbība, lai sniegtu viendabīgu 
un papildinošu informācijas avotu, kas 
palīdzētu vadīt sabiedrisko politiku un ļautu 
uzņēmumiem novērtēt savu pētniecības un 
attīstības stratēģiju.  Te ietilpst regulāri 
progresa ziņojumi par uzņēmumu un nozares 
investīcijām pētniecībā un attīstībā, privāto 
pētniecības un attīstības investīciju tendenču 
pārskati, analīze par faktoriem, kas ietekmē 
uzņēmumu pieņemtos lēmumus un praksi 
pētniecības un attīstības investīciju jomā, 
ekonomiskās ietekmes analīze un politikas 
seku novērtējums.

– rūpnieciskās pētniecības investīciju 
uzraudzības darbība, lai sniegtu viendabīgu 
un papildinošu informācijas avotu, kas 
palīdzētu vadīt sabiedrisko politiku un ļautu 
uzņēmumiem ES ekonomikai 
vissvarīgākajos sektoros novērtēt savu 
pētniecības un attīstības stratēģiju.  Te 
ietilpst regulāri progresa ziņojumi par 
uzņēmumu un nozares investīcijām 
pētniecībā un attīstībā, privāto pētniecības 
un attīstības investīciju tendenču pārskati, 
analīze par faktoriem, kas ietekmē 
uzņēmumu pieņemtos lēmumus un praksi 
pētniecības un attīstības investīciju jomā, 
ekonomiskās ietekmes analīze un politikas 
seku novērtējums.
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Or. en

Pamatojums

Rūpnieciskās pētniecības investīcijas jāsekmē tajos sektoros, kuri ir vissvarīgākie ES 
ekonomikai.  

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 30
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” virsraksta „Pētniecības politikas saskaņota attīstība” 

3. daļas 2. aizzīmes 1. daļa

Mērķis ir nostiprināt pētniecības politikas 
koordināciju ar darbībām, kas atbalstītu: i) 
koordinācijas atklātās metodes (OMC) 
ieviešanu un ii) vairāku valstu un reģionu 
sāktās „iniciatīvas no apakšas”, vajadzības 
gadījumā piesaistot citus interesentus 
(ieskaitot rūpniecību, Eiropas organizācijas 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijas). 

Mērķis ir nostiprināt pētniecības politikas 
koordināciju, ja tas var nepārprotami radīt 
pievienoto vērtību pētniecības un 
jauninājumu sistēmām, ar darbībām, kas 
atbalstītu: i) koordinācijas atklātās metodes 
(OMC) ieviešanu un ii) vairāku valstu un 
reģionu sāktās „iniciatīvas no apakšas”, 
vajadzības gadījumā piesaistot citus 
interesentus (ieskaitot rūpniecību, Eiropas 
organizācijas un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas). 

Or. en

Pamatojums

Pētniecības politikas būtu jākoordinē ES līmenī tajās jomās, kurās ir skaidra pievienotā 
vērtība sadarbībai. Par katru cenu jāizvairās no dublēšanās ar dalībvalstu valsts pētniecības 
politikas veikto darbu.  

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 31
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” virsraksta „Pētniecības politikas saskaņota attīstība” 

3. daļas 2. aizzīmes 3. a daļa (jauna)

Īpašu uzmanību veltīs:
- sinerģētiskai pieejai pētniecības 
potenciāla attīstībai kopā ar 
struktūrfondiem un programmām, kas 
orientētas uz jauninājumiem; 
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- to administratīvo un fizisko kavēkļu 
samazināšanai, kuri kavē efektīvu 
pārrobežu sadarbību starp dažādu 
dalībvalstu reģioniem un kopīgas 
pētniecības un novatoriskas jaudas 
attīstību. 

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu reģionālajai politikai reģionālajā politikā ir noteiktas pazīmes un īpaša nozīme ES 
integrācijā, mēģinot pārvarēt dalībvalstu robežas. Pārāk bieži novatoriska sadarbība starp 
dalībvalstīm ir neveiksmīga. Tas notiek administratīvo un telpisko kavēkļu dēļ. Jebkāda 
palīdzība koordinēt sadarbību reģionos un dalībvalstīs, lai risinātu šīs problēmas, ir 
apsveicama. Jauninājumi neapstājas pie dalībvalsts robežas.  

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 32
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” virsraksta „Ētiskie aspekti” 1. daļa

Īstenojot šo īpašo programmu un no tās 
izrietošos pētījumus, jāievēro ētikas 
pamatprincipi.  Tie, cita starpā, ietver
principus, kas minēti ES Pamattiesību hartā, 
ieskaitot šādus:  cilvēka cieņas un cilvēka 
dzīvības aizsardzība, personas datu un 
privātās dzīves aizsardzība, kā arī dzīvnieku 
un vides aizsardzība saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem un attiecīgo starptautisko 
konvenciju, pamatnostādņu un rīcības 
kodeksu jaunākajām versijām, piemēram, 
Helsinku Deklarāciju, Eiropas Padomes 
Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu, kas parakstīta 1997. gada 4. 
aprīlī Ovjedo un tās papildu protokoliem, 
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 no tās 
izrietošos pētījumus, jāievēro ētikas 
pamatprincipi.  Tie, cita starpā, ietver 
principus, kas minēti ES Pamattiesību hartā, 
ieskaitot šādus:  cilvēka cieņas un cilvēka 
dzīvības aizsardzība, personas datu un 
privātās dzīves aizsardzība, kā arī dzīvnieku 
un vides aizsardzība saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem un attiecīgo starptautisko 
konvenciju, pamatnostādņu un rīcības 
kodeksu jaunākajām versijām, piemēram, 
Helsinku Deklarāciju, Eiropas Padomes 
Konvenciju par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu, kas parakstīta 1997. gada 4. 
aprīlī Ovjedo un tās papildu protokoliem, 
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 
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rezolūcija par tirdzniecību ar cilvēka 
olšūnām 1 un 2005. gada 26. oktobra 
rezolūciju par biotehnoloģisko 
izgudrojumu patentiem 2 un tos likumus un 
noteikumus, kas ir spēkā tajās valstīs, kurās 
veic attiecīgos pētniecības projektus.
___________

1 OV C 320 E, 15.12.2005, 251. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul 

Grozījums Nr. 33
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” virsraksta „Ētiskie aspekti” 2., 3., 4. un 5. daļa

Ņems vērā arī atzinumus, ko izteikusi 
Eiropas Padomdevēju grupa 
biotehnoloģijas ētikas jautājumos (1991.–
1997.) un Eiropas Dabaszinātņu un jauno 
tehnoloģiju ētikas grupa (no 1998. gada).
Saskaņā ar subsidiaritātes principu un Eiropā 
pastāvošo pieeju dažādību pētniecības 
projektu dalībniekiem jāievēro tiesību akti, 
noteikumi un ētikas kodeksi, kas ir spēkā 
valstīs, kurās veic pētījumus. Katrā ziņā 
piemēro valstu noteikumus un konkrētā 
dalībvalstī vai citā valstī aizliegtu pētījumu 
veikšanu neatbalsta ar Kopienas 
finansējumu ne šajā dalībvalstī, ne citā 
valstī.

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

Vajadzības gadījumā pētniekiem, kas 
piedalās pētniecības projektos, pirms 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības darbību 
uzsākšanas jāsaņem apstiprinājums no 
attiecīgās valsts vai vietējās ētikas komitejas.  
Komisijas 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 

Pētniekiem, kas veic pētniecības projektus 
vai piedalās pētniecības projektos, kuri 
saistīti ar ētiski delikātiem jautājumiem, 
tādiem kā cilvēka DNS analīzes, tādu 
personu pētniecība, kas nespēj dot 
rakstisku piekrišanu, pētniecība, kura 
saistīta ar mugurkaulnieku dzīvnieku 
ciešanām, u.c., pirms pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbību uzsākšanas 
jāsaņem apstiprinājums no attiecīgās valsts 
vai vietējās ētikas komitejas. Komisija veiks 
arī sistemātisku ētisku pārbaudi. Īpašos 
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īstenošanas laikā. gadījumos ētikas pārbaudi var veikt projekta 
īstenošanas laikā.

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

Katru gadu Komisija informēs Parlamentu 
un Padomi par to darbībām šajā jomā un 
papildus sniegs Padomei un Parlamentam 
informāciju pēc pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums vienā jautājumā ir pārāk neprecīzs, īpaši ir jāietver 
pienākums ziņot Eiropas Parlamentam.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 34
I pielikuma apakšvirsraksta „Ievads” virsraksta „Ētiskie aspekti” 2. daļa

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

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 35
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksts „Mērķis”

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

Optimizēt Eiropas labāko pētniecības 
infrastruktūru izmantojumu un pilnveidi un 
palīdzēt visās zinātnes un tehnoloģiju jomās 
radīt jaunas Eiropas nozīmes pētniecības 
infrastruktūras, kas vajadzīgas, lai saglabātu 
Eiropas zinātnisko aprindu vietu pētniecības 
attīstības priekšgalā un to spēju palīdzēt 
rūpniecības nozarei stiprināt tās zināšanu 
bāzi un tehnoloģiskās prasmes.
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Or. es

Pamatojums

Nav jābūt atšķirīgai pieejai esošajām infrastruktūrām un tām, ko nepieciešams radīt.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 36
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Metode” 1. daļa

Moderna un efektīva pētniecības 
infrastruktūra ir būtiska, lai izcīnītu vadošo 
vietu zinātnē un tehnoloģijā un lai Eiropa 
kļūtu par visā pasaulē konkurētspējīgāko un 
dinamiskāko uz zināšanām balstītu 
saimniecību.  Pētniecības infrastruktūrām ir 
svarīga loma zināšanu radīšanā un to 
izplatīšanā, kā arī pielietošanā un 
izmantošanā jauninājumu veicināšanai. 
Visās zinātnes un tehnoloģiju jomās arvien 
vairāk nepieciešama ir infrastruktūru 
pieejamība. Daudzas pētniecības 
infrastruktūras ir pārtapušas no lielām 
struktūrām, kas gandrīz pilnībā bija domātas 
vienīgi konkrētai zinātnes nozarei, par 
iekārtām, kas sniedz pakalpojumus 
visdažādākajām zinātnieku grupām. Ar 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
atbalstu jaunākās infrastruktūras koncepcijas 
arī paplašinās, iekļaujot dalītas aparatūras, 
programmatūras un satura sistēmas ar 
milzīgu uzkrāšanas vērtību, topot par 
zināšanu krātuvēm daudzās un dažādās 
zinātnes nozarēs.

Moderna un efektīva pētniecības 
infrastruktūra ir būtiska, lai izcīnītu vadošo 
vietu zinātnē un tehnoloģijā un lai Eiropa 
kļūtu par visā pasaulē konkurētspējīgāko un 
dinamiskāko uz zināšanām balstītu 
saimniecību. Pētniecības infrastruktūrām ir 
svarīga loma zināšanu radīšanā un to 
izplatīšanā, kā arī pielietošanā un 
izmantošanā jauninājumu veicināšanai. 
Visās zinātnes, tehnoloģiju jomās un uz 
pierādījumiem pamatotas politikas 
veidošanā arvien vairāk nepieciešama ir 
infrastruktūru pieejamība. Daudzas 
pētniecības infrastruktūras ir pārtapušas no 
lielām struktūrām, kas gandrīz pilnībā bija 
domātas vienīgi konkrētai zinātnes nozarei, 
par iekārtām, kas sniedz pakalpojumus 
visdažādākajām zinātnieku grupām. Ar 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
atbalstu jaunākās infrastruktūras koncepcijas 
arī paplašinās, iekļaujot dalītas aparatūras, 
programmatūras un satura sistēmas ar 
milzīgu uzkrāšanas vērtību, topot par 
zināšanu krātuvēm daudzās un dažādās 
zinātnes nozarēs un kalpojot daudziem un 
dažādiem lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Pētniecības infrastruktūrām ir izšķiroša loma pētniecības rezultātu izplatīšanā daudzām 
pētniecības nozarēm un kopienām, kas ir svarīga jauninājumu veicināšanā. 
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Informācija, ko izplata ar šīm infrastruktūrām var arī nodrošināt svarīgu atbalstu uz 
pierādījumiem pamatotas politikas veidošanai. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 37
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Metode” 2. daļa

Ierosinātā darbība ar savu atbalstu 
pētniecības infrastruktūrām, balstoties gan 
uz izcilību orientētā pieejā „no apakšas”, gan 
arī mērķtiecīgā pieejā, dos īpašu ieguldījumu 
zināšanu attīstīšanā, izmantošanā un 
saglabāšanā.  Uz informāciju un sakariem 
balstītas e-infrastruktūras stratēģiskā 
uzlabošana arī tiek uzskatīta par dzinējspēku 
pārmaiņām zinātnisko pētījumu veikšanā.

Ierosinātā darbība ar savu atbalstu
pētniecības infrastruktūrām, balstoties gan 
uz izcilību orientētā pieejā „no apakšas”, gan 
arī mērķtiecīgā pieejā, kuras pamatā ir 
pieejamie resursi un Eiropas galvenās 
prioritātes, dos īpašu ieguldījumu zināšanu 
attīstīšanā, izmantošanā un saglabāšanā.  Uz 
informāciju un sakariem balstītas e-
infrastruktūras stratēģiskā uzlabošana arī 
tiek uzskatīta par galveno dzinējspēku 
pārmaiņām zinātnisko pētījumu veikšanā, un 
to ar nozīmīgām valsts dalībnieku un 
privātā sektora investīcijām atbalsta visā 
Eiropā.

Or. en

Pamatojums

Pieejamo resursu ierobežojuma dēļ vajadzētu būt skaidrām prioritātēm attiecībā uz īpašās 
programmas „Iespējas” darbībām. 

Svarīgi ir uzsvērt dzinējspēku saistītu ar e-infrastruktūras uzlabošanu, kas pamatota uz 
informāciju un sakariem, e-Eiropas un valstu vai reģionālo e-stratēģiju interesēs. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 38
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Metode” 2. daļa

Ierosinātā darbība ar savu atbalstu 
pētniecības infrastruktūrām, balstoties gan 
uz izcilību orientētā pieejā „no apakšas”, gan 
arī mērķtiecīgā pieejā, dos īpašu ieguldījumu 
zināšanu attīstīšanā, izmantošanā un 
saglabāšanā.  Uz informāciju un sakariem 

Ierosinātā darbība ar savu atbalstu 
pētniecības infrastruktūrām, balstoties gan 
uz izcilību orientētā pieejā „no apakšas”, gan 
arī mērķtiecīgā pieejā, dos īpašu ieguldījumu 
zināšanu attīstīšanā, izmantošanā un 
saglabāšanā.  Uz informāciju un sakariem 



AM\619606LV.doc PE 374.088v02-00

24/76

LV  Ārējais tulkojums

balstītas e-infrastruktūras stratēģiskā 
uzlabošana arī tiek uzskatīta par dzinējspēku 
pārmaiņām zinātnisko pētījumu veikšanā.

balstītas e- un virtuālās infrastruktūras 
stratēģiskā uzlabošana arī tiek uzskatīta par 
dzinējspēku pārmaiņām zinātnisko pētījumu 
veikšanā. Koordinācija ar dalībvalstīm ir 
būtiska infrastruktūru attīstībai un 
finansējumam.

Or. es

Pamatojums

Šajā daļā ir lietderīgi precizēt, ka tieši dalībvalstis ir atbildīgas par pētniecības infrastruktūru 
attīstīšanu, un līdz ar to koordinācija ar tām ir būtiska. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 39
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Metode” 3. daļas 

ievaddaļa

Kopienas pētījumu un tehnoloģiju attīstības 
pamatprogrammas kontekstā termins 
„pētniecības infrastruktūras” attiecas uz 
iekārtām, resursiem vai pakalpojumiem, kas 
vajadzīgi zinātniekiem pētījumu veikšanai 
visās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Šajā 
definīcijā, ieskaitot atbilstīgos 
cilvēkresursus, ietver:

Kopienas pētījumu un tehnoloģiju attīstības 
pamatprogrammas kontekstā termins 
„pētniecības infrastruktūras” attiecas uz 
iekārtām, resursiem vai pakalpojumiem, kas 
vajadzīgi valsts, privātās un pilsoniskās 
sabiedrības zinātniekiem pētījumu veikšanai 
visās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Šajā 
definīcijā, ieskaitot atbilstīgos 
cilvēkresursus, ietver:

Or. en

Pamatojums

Gan valsts, gan privātā sektora, gan arī pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem ir tiesības uz 
pieeju iekārtām, resursiem un pakalpojumiem, ko radījušas pētniecības infrastruktūras. 

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 40
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Metode” 4. a daļa (jauna)

Veiktās darbības cita starpā ņems vērā 
faktu, ka ieguldījumi pētniecības 
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infrastruktūrās konverģences un 
attālākajos reģionos būtiski palielinās šajos 
reģionos pieejamā cilvēkpotenciāla 
izmantošanu. Tas ir īpaši svarīgi tajos 
konverģences reģionos, kuros ir vislielākās 
atšķirības starp pētniecības potenciālu un 
infrastruktūru stāvokli.

Or. pl

Pamatojums

Šis nosacījums ir pamatoti iekļauts programmā „Pētniecības potenciāls”, lai atbalstītu 
pilnīgu cilvēkpotenciāla izmantošanu konverģences un attālākajos reģionos. Šie paši 
argumenti ir pat vēl svarīgāki attiecībā uz ieguldījumu lomu pētniecības infrastruktūrās. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 41
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1. daļas 

1. ievilkums

- esošo pētniecības infrastruktūru 
izmantošanas optimizāciju un to darbības 
uzlabošanu;

- kā prioritāti esošo pētniecības 
infrastruktūru izmantošanas optimizāciju un 
to darbības uzlabošanu;

Or. en

Pamatojums

Esošo pētniecības infrastruktūru optimizācijai vajadzētu būt šīs īpašās programmas 
prioritātei, jo šis ir efektīvākais veids, kā izmantot ierobežotos līdzekļus, kas ir pieejami.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 42
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1. daļas 2. un 

3. ievilkums

- jaunu Eiropas nozīmes pētniecības 
infrastruktūru izveides (vai nozīmīgu 
uzlabojumu veikšanas esošajās struktūrās) 
veicināšanu, pamatojoties uz ESFRI
(Eiropas Pētniecības infrastruktūru 

- jaunu Eiropas nozīmes pētniecības 
infrastruktūru izveides (vai nozīmīgu 
uzlabojumu veikšanas esošajās struktūrās) 
veicināšanu, jo īpaši ietverot ESFRI (Eiropas 
Pētniecības infrastruktūru stratēģijas 
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stratēģijas komisijas) darbību komisijas) darbību
- atbalsta pasākumu veikšanu, ieskaitot 
atbalstu jaunajām vajadzībām.

- atbalsta pasākumu veikšanu, ieskaitot 
atbalstu jaunajām vajadzībām un 
tehnoloģiskās attīstības jaudām 
konverģences reģionos.

Or. es

Pamatojums

Vajadzētu izstrādāt nosacījumu attiecībā uz jaunajām vajadzībām konverģences reģionos.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 43
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.1.1. punkts

Labākajām pētniecības infrastruktūrām 
vajadzīgas milzīgas un ilgtermiņa 
cilvēkresursu un finanšu resursu investīcijas. 
Tās jālieto un jāizmanto pēc iespējas 
plašākām Eiropas zinātnieku un rūpniecības 
nozaru klientu aprindām. ES jādod savs 
ieguldījums šim nolūkam, veicinot 
starptautisko piekļuvi. Pētniecības grupām,
ieskaitot pētniecības grupas no perifērijas 
un attāliem reģioniem, tā paredz jaunu 
iespēju radīšanu piekļuvē labākajām 
pētniecības infrastruktūrām. Ārējiem 
lietotājiem piekļuvi var nodrošināt vai nu ar 
to tiešu klātbūtni („praktisku”), vai arī ar 
piemērotiem elektroniskiem saziņas 
līdzekļiem. Piekļuve var izpausties arī kā 
zinātnisko pakalpojumu sniegšana 
neklātienē. To īsteno ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus „no apakšas uz 
augšu”, kas pieejami visās zinātnes un 
tehnoloģiju nozarēs, neradot nekādas 
priekšrocības kādai no tām.

Labākajām pētniecības infrastruktūrām 
vajadzīgas milzīgas un ilgtermiņa 
cilvēkresursu un finanšu resursu investīcijas. 
Tās jālieto un jāizmanto pēc iespējas 
plašākām Eiropas zinātnieku un rūpniecības 
nozaru klientu aprindām. ES jādod savs 
ieguldījums šim nolūkam, veicinot 
starptautisko piekļuvi. Pētniecības grupām,
tai skaitā grupām no perifērijas un 
attālākajiem reģioniem, tā paredz jaunu 
iespēju radīšanu piekļuvē labākajām 
pētniecības infrastruktūrām. Ārējiem 
lietotājiem piekļuvi var nodrošināt vai nu ar 
to tiešu klātbūtni („praktisku”), vai arī ar 
piemērotiem elektroniskiem saziņas 
līdzekļiem. Piekļuve var izpausties arī kā 
zinātnisko pakalpojumu sniegšana 
neklātienē. To īsteno ar uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus „no apakšas uz 
augšu”, kas pieejami visās zinātnes un 
tehnoloģiju nozarēs, neradot nekādas 
priekšrocības kādai no tām.

Or. en

Pamatojums

Šī punkta formulējums ir mainīts lielākas skaidrības nolūkā. 
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Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 44
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.1.2. punkta 

1. daļa

ES pētniecības infrastruktūru jaudas un 
veiktspēju optimizāciju un nostiprināšanu 
pastāvīgi jāveicina un jāuzlabo, lai 
apmierinātu jaunās un pieaugošās zinātnes 
vajadzības. To vislabāk var sasniegt, 
saskaņoti stimulējot infrastruktūru lietošanu 
un attīstību, ieskaitot to uzlabošanu.

ES pētniecības infrastruktūru jaudas un 
veiktspēju optimizāciju un nostiprināšanu 
pastāvīgi jāveicina un jāuzlabo, lai 
apmierinātu jaunās un pieaugošās zinātnes 
vajadzības. To vislabāk var sasniegt, 
saskaņoti stimulējot infrastruktūru lietošanu 
un attīstību, ieskaitot to uzlabošanu. 
Integrējošajiem pasākumiem jāietver 
autonomu sistēmu pētniecības 
infrastruktūras izmantošana virknē tādu 
starpdisciplināru jomu kā vides un 
bioloģiskās dažādības uzraudzība.

Or. en

Pamatojums

Apvienotās Karalistes Kosmosa tehnoloģiju stratēģijā ir norādīta virkne apakšsektoru, 
tostarp autonomi bezpilota lidaparāti, kā risinājums Apvienotās Karalistes nākotnei. 
Rūpniecības, Reģionālās attīstības aģentūras (RDA) un Tirdzniecības un rūpniecības 
departamenta (DTI) finansētā programma ASTRAEA (Ar autonomu sistēmu tehnoloģijām 
saistīta aviācijas izvērtēšana un novērtējums) nodarbojas ar jautājumiem attiecībā uz pieeju 
gaisa telpai, izmantojot civilas bezpilotu sistēmas. Projekti saistībā ar konkrētu lietojumu šajā 
jomā būtu īpaši vērtīgi. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 45
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.1.2. punkta 

2. daļas 1. ievilkums

- ar aicinājumiem „no apakšas” sekmēt 
infrastruktūru ekspluatētāju savstarpējo 
koordināciju un resursu apvienošanu, lai 
veicinātu sadarbības kultūras veidošanos to 
starpā. Šādu darbību mērķos jāiekļauj arī 
Eiropas pētniecības infrastruktūru darbības 
labāka strukturēšana, to kopīga attīstīšana 

- ar aicinājumiem „no apakšas” sekmēt 
infrastruktūru ekspluatētāju savstarpējo 
koordināciju un resursu apvienošanu, lai 
veicinātu sadarbības kultūras veidošanos to 
starpā. Šādu darbību mērķos jāiekļauj arī 
Eiropas pētniecības infrastruktūru darbības 
labāka strukturēšana, kā arī pārredzamības 
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jaudas un darbības ziņā, kā arī to saskaņota 
un starpdisciplīnu izmantošana;

uzlabošanas potenciālajiem lietotājiem par 
to, kā šīs infrastruktūras darbojas un kādi 
ir piekļuves nosacījumi, to kopīga attīstīšana 
jaudas un darbības ziņā, kā arī to saskaņota 
un starpdisciplīnu izmantošana;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzlabot pētniecības infrastruktūru potenciālajiem lietotājiem pārredzamību, lai 
veicinātu to izmantošanu plašākā kopienu lokā visā Eiropā.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 46
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.1.3. punkta 

1. daļa

E-infrastruktūru ieviešana nodrošina 
stabilus pakalpojumus pētnieku aprindām, 
pamatojoties uz sarežģītiem procesiem, kas
izstrādāti, lai izplatīto, uz IKT balstīto 
resursu (skaitļošanas tehnikas, 
savienojamības, aprīkojuma) iespējas 
novadītu līdz virtuālajām pētnieku aprindām. 
Eiropas mēroga pieejas un attiecīgu Eiropas 
mēroga darbību pastiprināšana šajā jomā var 
ievērojami sekmēt Eiropas pētniecības 
potenciāla paaugstināšanu un tā 
izmantošanu, konsolidējot e-infrastruktūras
kā Eiropas Pētniecības telpas stūrakmeni, 
starpdisciplīnu jauninājumu „vēstnesi” un 
dzinējspēku pārmaiņām zinātnisko pētījumu 
veikšanā.  Tā var arī dot ieguldījumu, 
integrējot pētniecības grupas no perifērijas 
un attālākiem reģioniem.

E-Infrastruktūru ieviešana nodrošina 
svarīgākos pakalpojumus pētnieku 
aprindām, pamatojoties uz procesiem, kas 
izstrādāti, lai izplatīto, uz IKT balstīto 
resursu (skaitļošanas tehnikas, 
savienojamības, aprīkojuma) iespējas 
novadītu līdz virtuālajām pētnieku aprindām. 
Eiropas mēroga pieejas un attiecīgu Eiropas 
mēroga darbību pastiprināšana šajā jomā var 
ievērojami sekmēt Eiropas pētniecības 
potenciāla paaugstināšanu un tā 
izmantošanu, konsolidējot e-infrastruktūras
kā Eiropas Pētniecības telpas stūrakmeni, 
starpdisciplīnu jauninājumu „vēstnesi” un 
dzinējspēku pārmaiņām zinātnisko pētījumu 
veikšanā.  Tā ir būtiska arī, integrējot 
pētniecības grupas no perifērijas un 
attālākiem reģioniem, kas izmanto šo 
procesu.

Or. en

Pamatojums

E-infrastruktūru ieviešana ir nozīmīgs instruments, ko var izmantot, lai sekmētu Eiropas 
pētniecības potenciālu un veicinātu tā lietošanu, kā arī integrētu pētnieku grupas no 
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nomaļākiem un attālākiem reģioniem Eiropas pētniecības telpā. 

Grozījumu iesniedza Claude Turmes Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 47
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.1.3. punkta 

3. daļa

Turklāt vajadzēs saskaņoti atbalstīt digitālās 
bibliotēkas, arhīvus, datu uzglabāšanu, 
pārzināšanu Eiropas mērogā, kā arī organizēt 
datu krātuves zinātnieku aprindām un 
nākamajām zinātnieku paaudzēm. Uzmanība 
tiks pievērsta e-infrastruktūru uzticamības 
un ticamības palielināšanas aspektiem.
Ierosināto darbību mērķis ir arī jaunu 
prasību un risinājumu paredzēšana un 
sasaistīšana, lai veicinātu plaša mēroga 
izmēģinājumu stendu radīšanu, kas paredzēti 
eksperimentiem ar jaunām, revolucionārām 
tehnoloģijām un lietotāju jauno prasību 
apmierināšanai, tostarp par e-mācībām. 
eIRG (e-infrastruktūras refleksijas grupa) 
regulāri palīdzēs ar stratēģiska rakstura 
ieteikumiem.

Turklāt vajadzēs saskaņoti atbalstīt digitālās 
bibliotēkas, arhīvus, datu uzglabāšanu, 
pārzināšanu Eiropas mērogā, kā arī organizēt 
datu krātuves zinātnieku aprindām un 
nākamajām zinātnieku paaudzēm. Uzmanība 
tiks pievērsta e-infrastruktūru uzticamības 
un ticamības palielināšanas aspektiem, 
ņemot vērā to, ka nākamajām paaudzēm 
jāspēj piekļūt šiem datiem. Ierosināto 
darbību mērķis ir arī jaunu prasību un 
risinājumu paredzēšana un sasaistīšana, lai 
veicinātu plaša mēroga izmēģinājumu stendu 
radīšanu, kas paredzēti eksperimentiem ar 
jaunām, revolucionārām tehnoloģijām un 
lietotāju jauno prasību apmierināšanai, 
tostarp par e-mācībām. eIRG (e-
infrastruktūras refleksijas grupa) regulāri 
palīdzēs ar stratēģiska rakstura ieteikumiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 48
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.1.3. punkta 

3. daļa

Turklāt vajadzēs saskaņoti atbalstīt digitālās 
bibliotēkas, arhīvus, datu uzglabāšanu, 
pārzināšanu Eiropas mērogā, kā arī organizēt 
datu krātuves zinātnieku aprindām un 
nākamajām zinātnieku paaudzēm. Uzmanība 
tiks pievērsta e-infrastruktūru uzticamības 
un ticamības palielināšanas aspektiem. 
Ierosināto darbību mērķis ir arī jaunu 
prasību un risinājumu paredzēšana un 

Turklāt vajadzēs saskaņoti atbalstīt digitālās 
bibliotēkas (ar mērķi izveidot Eiropas 
digitālo bibliotēku), arhīvus, datu 
uzglabāšanu, pārzināšanu Eiropas mērogā, 
kā arī organizēt datu krātuves zinātnieku 
aprindām un nākamajām zinātnieku 
paaudzēm. Uzmanība tiks pievērsta e-
infrastruktūru uzticamības un ticamības 
palielināšanas aspektiem. Ierosināto darbību 
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sasaistīšana, lai veicinātu plaša mēroga 
izmēģinājumu stendu radīšanu, kas paredzēti 
eksperimentiem ar jaunām, revolucionārām 
tehnoloģijām un lietotāju jauno prasību 
apmierināšanai, tostarp par e-mācībām. 
eIRG (e-infrastruktūras refleksijas grupa) 
regulāri palīdzēs ar stratēģiska rakstura 
ieteikumiem. eIRG (e-infrastruktūras 
refleksijas grupa) regulāri palīdzēs ar 
stratēģiska rakstura ieteikumiem.

mērķis ir arī jaunu prasību un risinājumu 
paredzēšana un sasaistīšana, lai veicinātu 
plaša mēroga izmēģinājumu stendu radīšanu, 
kas paredzēti eksperimentiem ar jaunām, 
revolucionārām tehnoloģijām un lietotāju 
jauno prasību apmierināšanai, tostarp par e-
mācībām. eIRG (e-infrastruktūras refleksijas 
grupa) regulāri palīdzēs ar stratēģiska 
rakstura ieteikumiem. eIRG (e-
infrastruktūras refleksijas grupa) regulāri 
palīdzēs ar stratēģiska rakstura ieteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Iniciatīva Eiropas digitālās bibliotēkas izveidei, ko iesniedza Nacionālo publisko bibliotēku 
tīkls, nodrošina Eiropas zinātniskā un kultūras mantojuma bagātību un daudzveidības 
saglabāšanu un plašu izplatību, pārvēršot šī mantojuma materiālus ciparu formātā un 
padarot to pieejamu tiešsaistē. Eiropas digitālā bibliotēka ir saņēmusi Eiropas Komisijas 
atbalstu un tās izveidošana ir ārkārtīgi nozīmīgs izaicinājums Eiropas rūpniecībai .

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 49
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.1.3. punkta 

3. daļa

Turklāt vajadzēs saskaņoti atbalstīt digitālās 
bibliotēkas, arhīvus, datu uzglabāšanu, 
pārzināšanu Eiropas mērogā, kā arī organizēt 
datu krātuves zinātnieku aprindām un 
nākamajām zinātnieku paaudzēm. Uzmanība 
tiks pievērsta e-infrastruktūru uzticamības 
un ticamības palielināšanas aspektiem. 
Ierosināto darbību mērķis ir arī jaunu 
prasību un risinājumu paredzēšana un 
sasaistīšana, lai veicinātu plaša mēroga 
izmēģinājumu stendu radīšanu, kas paredzēti 
eksperimentiem ar jaunām, revolucionārām 
tehnoloģijām un lietotāju jauno prasību 
apmierināšanai, tostarp par e-mācībām. 
eIRG (e-infrastruktūras refleksijas grupa) 
regulāri palīdzēs ar stratēģiska rakstura 
ieteikumiem. 

Turklāt vajadzēs saskaņoti atbalstīt digitālās 
bibliotēkas, arhīvus, datu uzglabāšanu, 
pārzināšanu Eiropas mērogā, kā arī organizēt 
datu krātuves zinātnieku aprindām un 
nākamajām zinātnieku paaudzēm. Uzmanība 
tiks pievērsta e-infrastruktūru uzticamības 
un ticamības palielināšanas aspektiem. 
Ierosināto darbību mērķis ir arī jaunu 
prasību un risinājumu paredzēšana un 
sasaistīšana, lai veicinātu plaša mēroga 
izmēģinājumu stendu radīšanu, tādu kā 
kompleksā sintētiskā vide, kas paredzēti 
eksperimentiem ar jaunām, revolucionārām 
tehnoloģijām un lietotāju jauno prasību 
apmierināšanai, tostarp par e-mācībām. 
eIRG (e-infrastruktūras refleksijas grupa) 
regulāri palīdzēs ar stratēģiska rakstura 
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ieteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Sintētiskā vide padara iespējamu kompleksu variablu sistēmu modelēšanu, turklāt kā 
sintētiskā modeļa daļu var izmantot reālus elementus. Līdz ar to šis ir īpaši vērtīgs 
instruments, lai modelētu reālus kosmosa scenārijus bezpilotu sistēmām.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 50
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.2.2. punkta 

1. daļas 1.teikums

Lai sekmētu jaunu pētniecības infrastruktūru 
radīšanu, pamatojoties uz ESFRI veikto 
darbu Eiropas jauno pētniecības 
infrastruktūru plāna izstrādē.

Lai sekmētu jaunu pētniecības infrastruktūru 
radīšanu, cita starpā pamatojoties uz ESFRI
veikto darbu Eiropas jauno pētniecības 
infrastruktūru plāna izstrādē.

Or. da

Pamatojums

Rodas problēmas, ja padara Eiropas stratēģijas foruma par pētniecības infrastruktūrām 
(ESFRI) sarakstu par vienīgo kritēriju jaunu pētniecības infrastruktūru projektu izstrādei. 
Nepieciešams nodrošināt, lai tie projekti, kas nav ietverti ESFRI sarakstā, taču kas vēlāk 
varētu kļūt stratēģiski svarīgi, nav izslēgti.   

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 51
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.2.2. punkta 

1. un 2. daļas ievaddaļa

Lai sekmētu jaunu pētniecības infrastruktūru 
radīšanu, pamatojoties uz ESFRI veikto 
darbu Eiropas jauno pētniecības 
infrastruktūru plāna izstrādē. Komisija 
nosaka prioritāros projektus, kuriem 
saskaņā ar pamatprogrammu ir iespējams 
EK atbalsts.

Lai sekmētu jaunu pētniecības infrastruktūru 
radīšanu, saskaņā ar „maināmas 
ģeometrijas” principu, jo īpaši ietverot 
Eiropas stratēģijas foruma par pētniecības 
infrastruktūrām ESFRI veikto darbu Eiropas 
jauno pētniecības infrastruktūru plāna 
izstrādē. Darba programma ietver 
izraudzītos prioritāros projektus, kuriem ir 
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iespējams EK atbalsts. 

Darbības saistībā ar jaunu infrastruktūru 
veidošanu īsteno divos posmos.

Darbības saistībā ar jaunu infrastruktūru 
veidošanu īsteno divos posmos, 
pamatojoties uz Septītajā pamatprogrammā 
norādīto kritēriju sarakstu.

Or. es

Pamatojums

Maināmas ģeometrijas princips jāņem vērā, izvietojot jaunās pētniecības struktūras atbilstīgi 
šai programmai. Grozījums arī skaidri nosaka, ka atlases kritērijiem īpašās programmas 
darbībām jāatbilst tiem kritērijiem, kas norādīti Septītajā pamatprogrammā. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 52
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.2.2. a punkts 

(jauns)

1.2.2. a „Atvērto jauninājumu" centri
Lai ļautu veikt vienā atrašanās vietā lielus 
sadarbības rūpniecības pētniecības un 
izstrādes projektus ar konsorcija 
partneriem, kuri papildina savu personālu 
ar pagaidu darba vietām, un /vai nodrošina 
atvērtu pieeju pētniecības infrastruktūrām 
un pakalpojumiem saskaņā ar iekārtu 
savstarpēju izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

„Atvērtie jauninājumi” ir svarīga un jauna paradigma, lai nodrošinātu izaugsmi, pateicoties 
zināšanām. Tas attiecas uz uzņēmumu, kuri aizvien vairāk pamatojas uz iekšējiem un ārējiem 
ideju avotiem, centieniem izveidot vērtību no jauninājumiem un uzņemties kopīgu risku. 
Visticamāk, strauji attīstīsies firmas, kuras var izmantot ārējās idejas, lai sekmētu pašu 
biznesu, vienlaikus izplatot iekšējās idejas ārpus savam darbībām. Lai tas notiktu, lielām 
firmām, MVU, universitātēm un pētniecības institūtiem būs cieši jāsadarbojas ekosistēmās 
„atvērtajiem jauninājumiem”.  
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 53
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības infrastruktūra” virsraksta „Darbības” 1.2.2. a punkts 

(jauns)

1.2.2.a izveidot zinātnisko metožu serveri, 
kas dotu nozīmīgu ieguldījumu pētniecības 
metožu efektivitātē, padarot konkrētu 
pētniecības posmu rezultātus pieejamus 
saskaņā ar salīdzināmiem nosacījumiem 

Or. de

Pamatojums

Viens no secinājumiem Eiropas Parlamenta uzdotajā zinātnisko un tehnoloģisko iespēju 
novērtēšanas (STOA) pētījumā „Kā optimizēt zinātnes un pētniecības efektivitāti, progresīvo 
tehnoloģiju valstu vissvarīgākie izšķirošās veiksmes faktori – zinātnisko metožu serveri” 
(Projekts EP/IV/A/2003/07/01) ir, ka šādi metožu serveri var ievērojami palielināt 
pētniecības efektivitāti. Izmaksu samazināšanas labad pētniekiem būtu iespēja metožu serverī 
iegūt noteiktus (starpposma) rezultātus, piem., laboratorijas testus, un izmantot tos darbā.  

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 54
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Metode” 2. daļa

Īpašas darbības tiks veiktas, lai atbalstītu 
MVU vai MVU apvienības, kam vajadzīgi 
universitāšu un pētniecības centru
(„pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbību izpildītāji”) ārēji pētniecības 
pakalpojumi. Pasākumi tiks veikti visās 
zinātnes un tehnoloģiju jomās. Projekta 
priekšlikumu vērtējumā ņems vērā to 
gaidāmo ekonomisko iespaidu uz MVU. 
Finanšu līdzekļus piešķirs, izmantojot šādas 
divas shēmas: Pētniecība MVU vajadzībām 
un MVU apvienību vajadzībām. Pirmā 
virziena darbības galvenokārt ir pievērstas 
MVU zemā vai vidēji attīstītā tehnoloģiju 
līmenī, kuriem praktiski nav pētīšanas 
iespēju, vai tās ir pavisam nenozīmīgas, kā 
arī MVU ar augstu pētniecības intensitāti, 
kuriem ir vajadzīgi ārēji pētniecības 

Īpašas darbības tiks veiktas, lai atbalstītu 
MVU vai MVU apvienības, kam vajadzīgi 
„pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbību izpildītāju”, tādu kā universitātes
un pētniecības centri, un MVU ar augstu 
pētniecības intensitāti ārēji pētniecības 
pakalpojumi. Pasākumi tiks veikti visās 
zinātnes un tehnoloģiju jomās. Projekta 
priekšlikumu vērtējumā ņems vērā to 
gaidāmo ekonomisko iespaidu uz MVU. 
Finanšu līdzekļus piešķirs, izmantojot šādas 
divas shēmas: Pētniecība MVU vajadzībām 
un MVU apvienību vajadzībām. Pirmā 
virziena darbības galvenokārt ir pievērstas 
MVU zemā vai vidēji attīstītā tehnoloģiju 
līmenī, kuriem praktiski nav pētīšanas 
iespēju, vai tās ir pavisam nenozīmīgas, kā 
arī MVU ar tehnoloģiskām spējām un 
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pakalpojumi, kas papildinātu to pētniecības 
pamatiespējas. Otrajā shēmā darbības ir 
pievērstas MVU apvienībām, kas parasti 
vislabāk zina vai spēj noteikt savu 
dalībnieku kopīgās tehniskās problēmas, 
rīkoties to vārdā un veicināt pētījumu 
rezultātu efektīvu izplatīšanu un 
izmantošanu.

tradicionālos sektoros, kuriem ir vajadzīgi 
ārēji pētniecības pakalpojumi, kas 
papildinātu to tehnoloģiskās pētniecības 
pamatiespējas. Otrajā shēmā darbības ir 
pievērstas MVU apvienībām, kas parasti 
vislabāk zina vai spēj noteikt savu 
dalībnieku kopīgās tehniskās problēmas, 
rīkoties to vārdā un veicināt pētījumu 
rezultātu efektīvu izplatīšanu un 
izmantošanu.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pastiprināt MVU vadošo lomu attiecībā uz „spējām”; lai to panāktu, 
šiem uzņēmumiem jādod iespēja vieglāk piekļūt pētniecības un tehnoloģiju attīstības darbību 
izpildītājiem (tostarp šīs kategorijas MVU), tādējādi nodrošinot to, ka šie uzņēmumi 
apmierina savas tehnoloģiskās vajadzības, lai arī savu īpatnību dēļ tie ir centri ar 
ierobežotām pētniecības spējām, kā tas var būt attiecībā uz MVU tradicionālajās nozarēs.

Turklāt MVU ar augstu pētniecības intensitāti nav vajadzīga īpaša shēma, lai sekmētu to 
līdzdalību. Tieši pretēji – MVU ar tehnoloģiskām spējām vajadzīgs īpašs atbalsts, lai 
sadarbībā ar pētniecības aģentūrām attīstītu to pētniecības spējas tā, lai radītu ilgtspējīgas 
tehnoloģiskas priekšrocības.  

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 55
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Metode” 3. daļa

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

Papildus šīm īpašajām darbībām atbalstīs un 
veicinās MVU līdzdalību visas 
pamatprogrammas izpildē. Īpaši veicinās tos 
valstu instrumentus, kas atbalsta šos 
uzņēmumus priekšlikumu Septītajai 
pamatprogrammai sagatavošanā.   
Izstrādājot saturu tematiskajām jomām 
programmā „Sadarbība”, ko īsteno ar dažāda 
apjoma projektiem atkarībā no jomas un 
tematikas, ņem vērā MVU pētījumu 
vajadzības un potenciālu.

Or. pl
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Pamatojums

Daudziem MVU ir lielas grūtības sagatavot piemērotus priekšlikumus pamatprogrammai.  
Nosacījumiem, kas ietver gan praktisku, gan finansiālu palīdzību, vajadzētu ievērojami 
palielināt šo uzņēmumu līdzdalību Septītajā pamatprogrammā. Īpaši šo palīdzību varētu 
sniegt pētniecības institūti un komandas, kas, atbalstot pētniecības jomu un progresīvu 
uzņēmumu integrāciju, radītu pievienoto vērtību.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 56
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Metode” 3. daļa

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

Papildus šīm īpašajām darbībām atbalstīs, 
veicinās un nodrošinās adekvātu MVU 
līdzdalību visas pamatprogrammas izpildē, 
šim nolūkam kā mērķi nosakot vismaz 
20 % tās budžeta. 

Lai sasniegtu šo mērķi, veiks pasākumus, 
lai sekmētu MVU līdzdalību individuāli vai 
kopās tajos projektos, kas attiecas uz 
sadarbības programmas prioritārajām 
tēmām, kā arī tehnoloģiskajās platformās.
Finansējot projektus, kas ietver MVU 
līdzdalību, pieliks pūles, lai nodrošinātu 
visu Kopienas iestāžu, tostarp EIB un EIF, 
maksimāli iespējamo ieguldījumu. 

Or. es

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 57
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Metode” 4. daļa

Īstenojot Kopienas PTA pamatprogrammu, 
nodrošina savstarpēju papildināmību un 
sinerģiju ar darbībām Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammā, lai atbalstītu 
un veicinātu MVU līdzdalību Kopienas PTA 

Īstenojot Kopienas PTA pamatprogrammu, 
nodrošina savstarpēju papildināmību un 
sinerģiju ar darbībām Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammā, lai atbalstītu 
un veicinātu MVU līdzdalību Kopienas PTA 
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pamatprogrammā. pamatprogrammā. Meklēs koordināciju arī 
ar atbilstīgām valstu pētniecības 
programmām, papildinot turpmāk 
aprakstītās pētniecības darbības. Ņemot to 
vērā, var apsvērt arī iespējamu tādu 
tehnoloģiskās attīstības programmu kopēju 
īstenošanu, kas atbilstīgi EUREKA
programmai paredzētas MVU, lai atbalstītu 
progresīvus projektus, kuri pielāgoti tirgus 
prasībām. 

Or. es

Pamatojums

Sniedz konkrētus piemērus tam, kā papildināmības un sinerģijas izmantošana var būt īpaši 
svarīga MVU.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 58
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Metode” 4. daļa

Īstenojot Kopienas PTA pamatprogrammu, 
nodrošina savstarpēju papildināmību un 
sinerģiju ar darbībām Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammā, lai atbalstītu 
un veicinātu MVU līdzdalību Kopienas PTA 
pamatprogrammā.

Īstenojot Kopienas PTA pamatprogrammu, 
nodrošina savstarpēju papildināmību un 
sinerģiju ar darbībām Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammā, lai atbalstītu 
un veicinātu MVU līdzdalību Kopienas PTA 
pamatprogrammā ar šādiem uzdevumiem:
- veicināt MVU dalību pamatprogrammā 

un atvieglot MVU pieeju 
pamatprogrammai; un
- nodrošināt, ka MVU pilnībā izmanto 
finansējuma iespējas, ko piedāvā 
pamatprogramma. 
Ieviesīs projektus ar vienkāršām, īsām, 
ātrām procedūrām bez sarežģītiem 
finansējuma principiem un nevajadzīgiem 
ziņojumiem. Kur iespējams, piemēros 
kopīgu piemērošanu un līguma principus 
gan pamatprogrammai, gan 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programmai (CIP).
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Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 59
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Metode” 4. a daļa 

(jauna)

Ieviesīs arī mehānismus sadarbībai ar 
valstu un reģionālajām pētniecības un 
attīstības atbalsta programmām, kuras 
paredzētas MVU un kuru mērķis ir 
nodrošināt lielākā mērā vietējus 
pakalpojumus, kas pielāgoti to vajadzībām 
un stiprina dažādo valstu atbalsta shēmu 
kritisko masu un Eiropas dimensiju. 

Or. es

Pamatojums

MVU veikto pētniecības un attīstības darbību atbalstam būtu jāizmanto valstu un reģionālās 
programmas un infrastruktūras, lai veiktu šajā programmā paredzētās pētniecības darbības 
par labu MVU. Programmas ne tikai būs efektīvākas, tām būs lielāka vietējā klātbūtne un 
lielāka atbilstība MVU īpašajām vajadzībām, bet tās dos arī ieguldījumu valstu politiku un 
atbalsta shēmu koordinēšanā un saskaņošanā. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 60
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Darbības” 1. daļas 

1. punkts

Ar šo shēmu atbalsta nelielas progresīvu 
MVU grupas, lai risinātu kopīgas vai līdzīga 
rakstura tehnoloģiskas problēmas.  
Salīdzinoši īsam laikposmam paredzētus 
projektus jākoncentrē uz jauninājumu 
vajadzībām tādiem MVU, kuri pētniecībā 
iesaista ārējus pētniecības un tehnoloģiju 
darbību izpildītājus, parādot, ka attiecīgiem 
MVU ir izteikts pētījumu izmantošanas 
potenciāls.

Ar šo shēmu atbalsta nelielu progresīvu
MVU grupu izveidi un darbību, lai risinātu 
kopīgas vai līdzīga rakstura tehnoloģiskas 
problēmas.  Salīdzinoši īsam laikposmam 
paredzētus projektus jākoncentrē uz 
jauninājumu vajadzībām tādiem MVU, kuri 
pētniecībā iesaista ārējus pētniecības un 
tehnoloģiju darbību izpildītājus, parādot, ka 
attiecīgiem MVU ir izteikts pētījumu 
izmantošanas potenciāls.
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Or. en

Pamatojums

MVU atbalsta pasākumiem būtu jāietver pieaugoši centieni sekmēt to, lai MVU darbotos 
kopīgi, veidojot grupas ar līdzīgām pētniecības un jauninājumu interesēm.  

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 61
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Darbības” 1. daļas 

2. aizzīme

Ar šo shēmu atbalsta nelielas progresīvu 
MVU grupas, lai risinātu kopīgas vai līdzīga 
rakstura tehnoloģiskas problēmas.  
Salīdzinoši īsam laikposmam paredzētus 
projektus jākoncentrē uz jauninājumu 
vajadzībām tādiem MVU, kuri pētniecībā 
iesaista ārējus pētniecības un tehnoloģiju 
darbību izpildītājus, parādot, ka attiecīgiem 
MVU ir izteikts pētījumu izmantošanas 
potenciāls. 

Ar šo shēmu atbalsta nelielas progresīvu 
MVU grupas un amatniecības uzņēmumus, 
lai risinātu kopīgas vai līdzīga rakstura 
tehnoloģiskas problēmas.  Salīdzinoši īsam 
laikposmam paredzētus projektus 
jākoncentrē uz jauninājumu vajadzībām 
tādiem MVU, kuri pētniecībā iesaista ārējus 
pētniecības un tehnoloģiju darbību 
izpildītājus, parādot, ka attiecīgiem MVU ir 
izteikts pētījumu izmantošanas potenciāls.

Or. de

Pamatojums

Eiropas amatniecības uzņēmumiem ir izšķiroša loma darba radīšanā, un tiem ir jāpalielina 
konkurētspēja ar pētniecības palīdzību. Amatniecības tehnoloģiju plašās daudzveidības 
saglabāšana un modernizēšana radīs unikālu Eiropas vērtību globālajā konkurencē, un tai 
būs galvenā loma Lisabonas procesa īstenošanā. Tādas programmas kā CRAFT šajā sakarā 
var dot nozīmīgu ieguldījumu. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 62
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Darbības” 1. daļas 

2. aizzīme

Ar šo shēmu sniedz atbalstu MVU 
apvienībām, lai problēmām, kas ir kopīgas 
daudziem MVU konkrētās rūpniecības 
nozarēs vai vērtību veidošanās posmos, 

Ar šo shēmu sniedz atbalstu MVU
apvienību izveidei un darbībai, lai 
problēmām, kas ir kopīgas daudziem MVU 
konkrētās rūpniecības nozarēs vai vērtību 
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izstrādātu tehniskus risinājumus ar 
pētījumiem, kuri ir vajadzīgi, piemēram, 
nosakot Eiropas normas un standartus vai 
panākot atbilstību tām un izpildot 
reglamentējošas prasības tādās jomās kā 
veselības, drošības un vides aizsardzība. 
Projekti, kuru ilgums var būt vairāki gadi, 
jāvada MVU apvienībām, kuras savu 
dalībnieku labā pētniecībā iesaista ārējus 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības darbību 
izpildītājus un kurām pētniecībā jāiesaista 
arī daudzi atsevišķi MVU.

veidošanās posmos, izstrādātu tehniskus 
risinājumus ar pētījumiem, kuri ir vajadzīgi, 
piemēram, nosakot Eiropas normas un 
standartus vai panākot atbilstību tām un 
izpildot reglamentējošas prasības tādās 
jomās kā veselības, drošības un vides 
aizsardzība, kā arī, lai atbalstītu ieiešanu 
jaunā tirgū, piemēram, 
komercpiedāvājumos autonomām bezpilotu 
sistēmām. Projekti, kuru ilgums var būt 
vairāki gadi, jāvada MVU apvienībām, kuras 
savu dalībnieku labā pētniecībā iesaista 
ārējus pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbību izpildītājus un kurām pētniecībā 
jāiesaista arī daudzi atsevišķi MVU.

Or. en

Pamatojums

MVU atbalsta pasākumiem jāietver pieaugoši centieni sekmēt to, lai MVU darbotos kopīgi, 
veidojot grupas ar līdzīgām pētniecības un jauninājumu interesēm. 

Patiesais bezpilota sistēmu ekonomiskais potenciāls ir civilajā, nevis militārajā lietojumā.  
Lai gan daudzas iespējas ir plaši pieminētas, esošais bezpilotu sistēmu izmantojums civilajā 
tirgū ir ļoti mazs. Daļēji pie tā ir vainojams apzināšanās, izpratnes vai pārliecības trūkums 
attiecībā uz tādām civilā tirgus sfērām kā naftas un gāzes rūpniecība vai vides aizsardzība.  
Otrs iemesls ir bezpilota sistēmu ražotāju/operatoru izpratnes trūkums attiecībā uz šo civilā 
tirgus sektoru tehnoloģijām un operatīvajām vajadzībām. Patiesais bezpilota sistēmu 
ekonomiskais potenciāls ir civilajā, nevis militārajā pielietojumā. Lai gan daudzas iespējas ir 
plaši pieminētas, esošais bezpilotu sistēmu izmantojums civilajā tirgū ir ļoti mazs. Daļēji pie 
tā ir vainojams apzināšanās, izpratnes vai pārliecības trūkums attiecībā uz tādām civilā 
tirgus sfērām kā naftas un gāzes rūpniecība vai vides aizsardzība. Otrs iemesls ir bezpilota 
sistēmu ražotāju/operatoru izpratnes trūkums attiecībā uz šo civilā tirgus sektoru 
tehnoloģijām un operatīvajām vajadzībām. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 63
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Darbības” 

apakšvirsraksta „Shēmu kopīgās iezīmes 3. a ievilkums (jauns)

- Atbalstīs arī valstu un reģionālās 
programmas, kas nodrošina finansējumu 
MVU līdzdalībai šajā darbībā.
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Or. es

Pamatojums

Darbību decentralizēšana MVU labā ar valstu un reģionālo programmu palīdzību padarīs tās 
efektīvākas, tuvākas mājām un vairāk pielāgotas šo uzņēmumu īpašajām vajadzībām. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 64
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Darbības” 

apakšvirsraksta „Shēmu kopīgās iezīmes 3. b ievilkums (jauns)

- Lai stimulētu pētniecību un attīstību tajos 
MVU ar ilgtspējīgu augstu izaugsmes 
potenciālu, kuri veic pētniecību, Komisija var 
arī ierosināt priekšlikumu 169. panta iniciatīvai 
sadarbībā ar EUREKA 1.

___________
1 Piem., „Eurostars” iniciatīva. 

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā Septītās pamatprogrammas īpašajai programmai „Iespējas – Pētniecība MVU 
vajadzībām” nav atsauces uz sadarbību starp Komisiju, dalībvalstīm un Eureka programmu, 
lai uzlabotu strauji augošo MVU pieeju pētniecībai. Pašlaik minētie MVU īpašie instrumenti 
neatbilst šo pētniecību veicošo MVU vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 65
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Darbības” 

apakšvirsraksta „Shēmu kopīgās iezīmes 3. c ievilkums (jauns)

- Pētniecība mazām MVU grupām. Lai 
palīdzētu nelielām progresīvu MVU 
grupām risināt kopējas vai līdzīgas 
tehnoloģiska rakstura problēmas ar 
pamatprogrammu un/vai starpvaldību 
finansējuma shēmām, piemēram, 
Komisijas, Eiropas Investīciju bankas, 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
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bankas, Eiropas vienoto resursu 
finansēšanas shēmas sīkajiem līdz vidējiem 
uzņēmumiem (JEREMIE) un Kopējo 
palīdzības projektu sagatavošanai Eiropas 
reģionos (JASPER) iniciatīvām. 

Or. en

Pamatojums

JEREMIE un JASPER ir Komisijas, Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības bankas iniciatīvas, kas ir īpaši orientētas uz MVU atbalstu visās dalībvalstīs. 
Dalībvalstis var izvēlēties, vai iesaistīties šajā programmā. Finansējuma objektam būtu jābūt 
pieejai finansēm, kas ir pētniecības attīstības nepieciešamība MVU. Ņemot vērā Komisijas 
stratēģiskās pamatnostādnes reģionālo jauninājumu politikā, svarīga ir JEERMIE / JASPER
savstarpējā papildināmība.

Kādā veidā EUREKA ir iesaistīta: šī ir starptautiska sadarbība starp dalībvalstīm un 
Komisiju, un tā nodrošina atbalstu tiem MVU, kas izmanto progresīvās tehnoloģijas.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 66
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecība MVU vajadzībām” virsraksta „Darbības” 

apakšvirsraksta „Shēmu kopīgās iezīmes 1. a daļa (jauna)

Zināšanas un zinātība, ko var tieši
pārveidot novatoriskos komerciālos 
produktos, var piedāvāt MVU par brīvu, 
izmantojot dalībvalstu vai reģionālās 
„zināšanu kuponu” sistēmas MVU, 
tādējādi uzlabojot MVU spēju ieviest 
jauninājumus. Lai atbalstītu zināšanu 
izplatību, noderīgs instruments var 
izrādīties dalībvalstu līmenī finansētas 
„zināšanu kuponu” sistēmas piemērošana 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
„Zināšanu kuponi” var gūt peļņu no ES 
finansējuma saskaņā ar 
pamatpgrogrammu un strukturālajiem 
fondiem („reģionā konkurētspēja un 
nodarbinātība”).

Or. en
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Pamatojums

„Zināšanu kuponu” sistēma maziem un vidējiem uzņēmumiem ievieš jaunu mehānismu MVU 
atbalstam, izmantojot jau esošās zināšanas un iestrādājot tās novatoriskā piemērošanā, 
tādējādi samazinot „zināšanu plaisu” ES rūpniecībā un biznesā. Tas var izrādīties ļoti 
noderīgs mehānisms, ko finansēs no tādiem finanšu instrumentiem kā 
Septītā pamatprogramma vai strukturālie fondi, tādējādi papildinot Konkurētspējas un 
jauninājumu programmu (CIP).

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 67
I pielikuma apakšvirsraksta „Zināšanu reģioni” virsraksta „Metode” 3. daļa

„Zināšanu reģionos” paredz atbalstu 
optimālas politikas un stratēģijas noteikšanai 
un īstenošanai ar pētniecību un attīstību 
saistītu kopu veidošanā. Šī programma jo 
īpaši palielina reģionālo pētniecības plānu 
atbilstību un efektivitāti, izmantojot 
savstarpēju apmācību, kopu sadarbības 
attīstīšanu un nostiprināšanu, nostiprina uz 
pētniecību un attīstību vērsto esošo PAT 
noturīgu attīstību, kā arī veicina jaunu kopu 
veidošanos. Īpaši atbalstīs pieprasījuma 
radītus un problēmu risināšanai paredzētus 
projektus, kas saistīti ar īpašām tehnoloģiju 
jomām vai nozarēm.

„Zināšanu reģionos” paredz atbalstu 
optimālas politikas un stratēģijas noteikšanai 
un īstenošanai ar pētniecību un attīstību 
saistītu kopu veidošanā. Šī programma jo 
īpaši palielina reģionālo pētniecības plānu 
atbilstību un efektivitāti, izmantojot 
savstarpēju apmācību, kopu sadarbības 
attīstīšanu un nostiprināšanu, nostiprina uz 
pētniecību un attīstību vērsto esošo PAT 
noturīgu attīstību, kā arī veicina jaunu kopu 
veidošanos. Īpaši atbalstīs pieprasījuma 
radītus un problēmu risināšanai paredzētus 
projektus, kas saistīti ar īpašām tehnoloģiju 
jomām vai nozarēm, jo īpaši tos, kas jau 
tagad pierāda integrāciju starp 
reģionālajām iestādēm, attīstības 
aģentūrām, universitātēm, pētniecības 
centriem un rūpniecību.

Or. en

Pamatojums

Reālas ražīgas sadarbības izveide starp reģionālajām aģentūrām, varas iestādēm, 
universitātēm un rūpniecību ir ārkārtīgi sarežģīts un laikietilpīgs process. Ir vairāki piemēri 
tam, kā šī sadarbība ir panākta smaga darba vairāku gadu garumā rezultātā. Zināmu 
finansējumu šajā sektorā varētu prioritārā kārtā piešķirt tiem pieteikumiem, kuri jau uzrāda 
šādu ražīgu sadarbību, lai nodrošinātu to, ka finansējums ir orientēts uz ekonomisku mērķu 
sasniegšanu.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 68
I pielikuma apakšvirsraksta „Zināšanu reģioni” virsraksta „Metode” 4. daļa

Šī darbība attiecas uz visiem reģioniem, 
ieskaitot „Konverģences” sadaļā minētos.

Šī darbība attiecas uz visiem reģioniem, 
pienācīgi ņemot vērā to pētnieku un 
pētniecībā ieinteresēto personu vajadzības, 
kas darbojas „Konverģences” sadaļā
minētajos reģionos.

Or. en

Pamatojums

Konverģences reģioniem bieži ir nozīmīgi pētniecībā iesaistīti cilvēkresursi, kā arī liels skaits 
vietējo dalībnieku, kuri, iespējams, varētu būt ieinteresēti ieguldīt pētniecībā un attīstībā, taču 
vienlaikus ir liela vajadzība izstrādāt saskaņotas reģionālās pētniecības stratēģijas, 
pamatojoties uz augstāk attīstītu reģionu pieredzi, lai celtu apzināšanās līmeni un labāk 
koordinētu vietējās pētniecībā ieinteresētās personas. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 69
I pielikuma apakšvirsraksta „Zināšanu reģioni” virsraksta „Metode” 4. a daļa (jauna)

Jāpievērš uzmanība īpašajai sadarbības 
situācijai starp blakus esošajiem reģioniem, 
ko atdala robežas starp dalībvalstīm. 
Saskaņā ar Interreg III programmām 
Eiropas Savienībā un pamatojoties uz 
teritoriālo mērķi, ko izvirza struktūrfondi, 
programmai „Zināšanu reģioni” jāietver 
arī risinājumi pārrrobežu kavēkļu 
novēršanai un mehānismi, lai sekmētu 
pārrobežu reģionālo sadarbību pētniecības 
jomā neatkarīgi no tā, vai tas ir 
konverģences vai reģionālās 
konkurētspējas mērķis.  

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu reģionālajai politikai reģionālajā politikā ir noteiktas pazīmes un īpaša nozīme ES 
integrācijā, mēģinot pārvarēt dalībvalstu robežas. Pārāk bieži sadarbība jauninājumu jomā 
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pār dalībvalstu robežām ir nesekmīga administratīvu un telpisku kavēkļu dēļ. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 70
I pielikuma apakšvirsraksta „Zināšanu reģioni” virsraksta „Darbības” 1. daļas 1. aizzīme

reģionālo kopu pētījumu programmu 
analīze, pilnveidošana un ieviešana, kā arī 
sadarbība starp kopām. Te iekļauj kā analīzi, 
tā arī ieviešanas plānu, pievēršot uzmanību 
pētniecības un attīstības iespējām un 
prioritātēm. Projektos izmantos prognožu, 
salīdzinošās novērtēšanas vai citas metodes, 
parādot gaidāmās priekšrocības, piemēram, 
saikņu nostiprināšanos starp attiecīgajām 
kopām, optimizētu iesaistīšanos Eiropas 
pētniecības projektos un lielāku ietekmi uz 
reģiona attīstību.

reģionālo kopu pētījumu programmu 
analīze, pilnveidošana un ieviešana, kā arī 
sadarbība starp kopām. Te iekļauj kā analīzi, 
tā arī ieviešanas plānu, pievēršot uzmanību 
pētniecības un attīstības iespējām un 
prioritātēm. Projektos izmantos prognožu, 
salīdzinošās novērtēšanas vai citas metodes, 
parādot gaidāmās priekšrocības, piemēram, 
saikņu nostiprināšanos starp attiecīgajām 
kopām, optimizētu iesaistīšanos Eiropas 
pētniecības projektos un lielāku ietekmi uz 
reģiona attīstību. Projektus var izstrādāt arī 
starpreģionāliem izmēģinājuma 
pasākumiem. Šie projekti būs paredzēti 
tam, lai būtiski sekmētu un uzlabotu 
reģionālo līdzekļu un citu Kopienas 
līdzekļu savstarpējo papildināmību.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir ne tikai izmantot tās pieredzes priekšrocības, ko piedāvā starpreģionālie pasākumi, 
bet arī izpētīt reģionālo līdzekļu un cita veida valsts atbalsta iespējamo papildināmību. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 71
I pielikuma apakšvirsraksta „Zināšanu reģioni” virsraksta „Darbības” 1. daļas 2. aizzīme

Augsti attīstītu reģionu „šefība” pār 
reģioniem ar mazāk izteiktu pētniecības 
novirzienu, veidojot uz pētniecību un 
attīstību orientētas kopas. Starptautiski 
reģionāli konsorciji mobilizēs un piesaistīs 
zinātniskās izpētes dalībniekus no 

Augsti attīstītu reģionu „šefība” pār 
reģioniem ar mazāk izteiktu pētniecības 
novirzienu, veidojot uz pētniecību un 
attīstību orientētas kopas vai labāk 
integrējot esošās kopas globālajā tirgū. 
Starptautiski reģionāli konsorciji mobilizēs 
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akadēmiskajām aprindām, rūpniecības un 
valdībām, lai tie piedāvātu „ievirzes” 
risinājumus tehnoloģiski mazāk attīstītiem 
reģioniem.

un piesaistīs zinātniskās izpētes dalībniekus 
no akadēmiskajām aprindām, rūpniecības un 
valdībām, lai tie piedāvātu „ievirzes” 
risinājumus tehnoloģiski mazāk attīstītiem 
reģioniem.

Or. en

Pamatojums

Esošās kopas ir tālāk jāattīsta, veidojot sadarbību ar organizācijām, kas veic līdzīgu 
pētniecību reģionālā, valsts vai starptautiskā mērogā. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 72
I pielikuma apakšvirsraksta „Zināšanu reģioni” virsraksta „Darbības” 1. daļas 3. aizzīme

iniciatīvas, lai ar pētniecības dalībnieku un 
institūciju starpniecību uzlabotu integrāciju 
reģiona saimniecībā, izmantojot savu 
sadarbību kopu līmenī.  Tajās iekļauj 
starptautiskas darbības, lai nostiprinātu 
saites starp pētniecībā ieinteresētajām 
personām un vietējām uzņēmēju kopienām, 
kā arī atbilstīgās darbības starp kopām.

iniciatīvas, lai ar pētniecības dalībnieku un 
institūciju starpniecību uzlabotu integrāciju 
reģiona saimniecībā, izmantojot savu 
sadarbību kopu līmenī.  Tajās iekļauj 
starptautiskas darbības, lai nostiprinātu 
saites starp pētniecībā ieinteresētajām 
personām un vietējām uzņēmēju kopienām, 
kā arī atbilstīgās darbības starp kopām. Šīs 
darbības varētu palīdzēt noteikt RDT
papildināmību ar mērķi uzskatāmi parādīt 
integrācijas priekšrocības.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir noteikt sinerģijas tā, lai uzsvērtu papildināmības ieguvumus.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 73
I pielikuma apakšvirsraksta „Zināšanu reģioni” virsraksta „Darbības” 1. daļas 3. aizzīme

Iniciatīvas, lai ar pētniecības dalībnieku un 
institūciju starpniecību uzlabotu integrāciju 
reģiona saimniecībā, izmantojot savu 

Iniciatīvas, lai ar pētniecības dalībnieku un 
institūciju starpniecību uzlabotu integrāciju 
reģiona saimniecībā, izmantojot savu 
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sadarbību kopu līmenī.  Tajās iekļauj 
starptautiskas darbības, lai nostiprinātu 
saites starp pētniecībā ieinteresētajām 
personām un vietējām uzņēmēju kopienām, 
kā arī atbilstīgās darbības starp kopām.

sadarbību kopu līmenī.  Tajās iekļauj 
starptautiskas darbības, lai nostiprinātu 
saites starp pētniecībā ieinteresētajām 
personām un vietējām uzņēmēju kopienām, 
kā arī atbilstīgās darbības starp kopām, tādas 
kā to tehnoloģiju izstrāde, kuras nodrošina 
maza mēroga attālinātos sensorus 
starpdisciplināram lietojumam. 

Or. en

Pamatojums

Viena no pētniecības jomām, kas vajadzīga civilajām bezpilota sistēmām, ir izstrādāt 
vajadzīgos attālinātos sensorus tādā izmērā, apjomā (un izmaksās), ko var iemontēt 
konkrētam uzdevumam paredzētā bezpilota transporta līdzeklī. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 74
I pielikuma apakšvirsraksta „Zināšanu reģioni” virsraksta „Darbības” 2. daļa

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

Tiks atbalstītas arī darbības sistemātiskas 
savstarpējās informācijas apmaiņas 
veicināšanai, kā arī mijiedarbība starp 
līdzīgiem projektiem, un, vajadzības 
gadījumā, arī darbības citās atbilstošajās 
kopienas programmās (piemēram, analīzes 
un sintēzes semināri, apaļā galda apspriedes, 
publikācijas) un trešo valstu iesaistīšana, ja 
tas ir būtiski, lai sasniegtu projekta mērķus.

Or. en

Pamatojums

Trešās valstis var dot nozīmīgu ieguldījumu šefības un labākās pieredzes apmaiņas procesā.  

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 75
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības potenciāls” virsraksts „Mērķis”
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Stimulēt paplašinātās ES zinātniskās 
pētniecības potenciāla pilnīgu apzināšanu un 
izmantošanu, apgūstot un attīstot zinātnisko 
potenciālu ES konverģences reģionos un 
attālākajos reģionos, un palīdzot stiprināt 
zinātnieku iespējas veiksmīgi piedalīties 
pētniecības darbībās ES līmenī.

Stimulēt paplašinātās ES zinātniskās 
pētniecības potenciāla pilnīgu apzināšanu un 
izmantošanu esošajai vai jaunai izcilībai, 
apgūstot un attīstot zinātnisko potenciālu ES 
konverģences reģionos un attālākajos 
reģionos, un palīdzot stiprināt zinātnieku 
iespējas veiksmīgi piedalīties pētniecības 
darbībās ES līmenī.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir ne tikai sekmēt esošo potenciālu, bet arī atbalstīt jaunos izcilos pētniekus.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 76
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības potenciāls” virsraksta „Metode” 2. daļa

Pievēršot uzmanību šādu pētniecības grupu 
sadarbības nostiprināšanai un paplašināšanai 
ar pētniecības centriem citās ES dalībvalstīs, 
tiks dots ievērojams ieguldījums šo grupu 
potenciāla izvēršanai un tādējādi – to 
noturīgai attīstībai. Šo pētniecības grupu 
ietekme un līdzdalība Eiropas Pētniecības 
telpā palielināsies, optimizējot to 
starptautisko atpazīstamību, vadības 
potenciālu un zinātnieku kvalitāti.

Pievēršot uzmanību šādu pētniecības grupu 
sadarbības nostiprināšanai un paplašināšanai 
ar pētniecības centriem citās ES dalībvalstīs, 
tiks dots ievērojams ieguldījums šo grupu 
potenciāla izvēršanai un tādējādi – to 
noturīgai attīstībai. Šo pētniecības centru 
vidū var būt akadēmiski un uz rūpniecību 
orientēti pētniecības centri un kopas, 
piemēram, izcilības centri tādās konkrētās 
disciplīnās kā bezpilota sistēmas. Šo 
pētniecības grupu ietekme un līdzdalība 
Eiropas Pētniecības telpā palielināsies, 
optimizējot to starptautisko atpazīstamību, 
vadības potenciālu un zinātnieku kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai šīs darbības būtu pietiekami plaša rakstura un atzītu dažādu pētniecības centru 
loku, neaprobežojoties tikai ar universitāšu pētniecības centriem. Būtu jāņem vērā arī 
universitāšu/rūpniecības sadarbības centri un pētniecības kopas.  
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 77
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības potenciāls” virsraksta „Darbības” 1. daļas 2. aizzīme

citu valstu pieredzējušu pētnieku 
pieņemšana darbā izraudzītos pētniecības 
centros ar mērķi nodot zināšanas un/vai 
apmācīt pētniecības personālu, tādējādi radot 
pamudinājumu atgriezties no valsts 
aizbraukušajiem zinātniekiem

citu valstu pieredzējušu pētnieku 
pieņemšana darbā izraudzītos esošas vai 
jaunas izcilības pētniecības centros ar mērķi 
nodot zināšanas un/vai apmācīt pētniecības 
personālu, tādējādi radot pamudinājumu 
atgriezties no valsts aizbraukušajiem 
zinātniekiem

Or. es

Pamatojums

Potenciālu, kurš jāstimulē, nevajadzētu aprobežot ar jau esošo; tieši pretēji – izciliem 
pētniekiem tāpat vajadzīgs atbalsts, kad viņu talants sāk izpausties. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 78
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības potenciāls” virsraksta „Darbības” 1. daļas 3. aizzīme

konkrētu pētniecības iekārtu iegāde 
izraudzītajiem centriem un šo iekārtu 
pilnveidošana

konkrētu pētniecības iekārtu iegāde 
izraudzītajiem esošajiem vai jaunajiem 
izcilības centriem un šo iekārtu
pilnveidošana, un fiziskas vides radīšana 
šajos centros, lai palīdzētu atbalstīt 
stratēģiskās partnerības pētniecības 
programmas 

Or. es

Pamatojums

Katras pētnieciskās darbības materiālās vajadzības bieži paliek neievērotas vai pārāk zemu 
novērtētas, tomēr tās ir jāapmierina, ja darbības mērķi ir jāsasniedz.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 79
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības potenciāls” virsraksta „Darbības” 1. daļas 3. aizzīme
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konkrētu pētniecības iekārtu iegāde 
izraudzītajiem centriem un šo iekārtu 
pilnveidošana;

konkrētu pētniecības iekārtu iegāde 
izraudzītajiem centriem un šo iekārtu 
pilnveidošana:

1. Pētniecības iekārtu tieša iegāde vai 
modernizācija (līdz EUR 1 miljona 
apmērā). Individuālas pētniecības grupas 
no konverģences reģioniem un Eiropas 
Izcilības centriem (izraudzītiem Piektās 
pamatprogrammas darbības laikā) var 
iesniegt pieteikumus finansējumam, lai 
iegādātos vai modernizētu pētniecības 
iekārtas. Finansējuma piešķiršana būs 
atkarīga no pieteikuma iesniedzējas grupas 
novērtējuma, iekārtu izmantošanas plāniem 
un Eiropas pievienotās vērtības radīšanas. 
Prioritāti piešķirs priekšlikumiem, kas 
saistīti ar struktūrfondiem. Finansējumu 
piešķirs mērķfinansējuma formā.
2. Pētniecības iekārtu iegāde vai 
modernizācija saistībā ar Septītās 
pamatprogrammas projektiem (līdz EUR 1 
miljona apmērā). Grupas no konverģences 
reģioniem vienlaikus ar pieteikumiem 
Septītās pamatprogrammas pētniecības 
projektu finansējumam, kas iesniegti kopīgi 
ar konsorciju, var individuāli iesniegt 
pieteikumus finansējumam pētniecības 
iekārtu iegādei vai modernizācijai.  
Konsorcija koordinatoram jāapstiprina šis 
pieteikums.  Atsevišķa finansējuma
piešķiršana iekārtām būs atkarīga no 
finansējuma izlietojuma projektā kopumā.  
Finansējumu piešķirs mērķfinansējuma 
formā.

3. Principa, ka pilnīga pētniecības iekārtu 
amortizācija ir iespējama mērķfinansējuma 
laikā, t.i., trīs gadu laikā piecu gadu vietā, 
kā tas bija iepriekš, pieņemšana 
konverģences reģionos. 

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 80
I pielikuma apakšvirsraksta „Pētniecības potenciāls” virsraksta „Darbības” 1. daļas 4. aizzīme

Semināru un konferenču organizēšana, kurā 
iesaistīti izraudzīto centru zinātniskie 
darbinieki un uzaicināti pētnieki no citām 
valstīm, lai veicinātu valsts un starptautiskā 
mēroga zināšanu nodošanu šo centru 
starptautisko mācību iespēju un reputācijas 
veicināšanai; šīs shēmas ietvaros izraudzīto 
centru pētniecības personāla piedalīšanās 
starptautiskās konferencēs vai īstermiņa 
mācību pasākumos, lai apmainītos 
zināšanām, veidotu kontaktus un iekļautu tos 
plašākā starptautiskā pētniecības vidē;

Semināru un konferenču organizēšana, kurā 
iesaistīti izraudzīto centru zinātniskie 
darbinieki un uzaicināti pētnieki no citām 
valstīm, lai veicinātu valsts, reģionālā un 
starptautiskā mēroga zināšanu nodošanu šo 
centru starptautisko mācību iespēju un 
reputācijas veicināšanai; šīs shēmas ietvaros 
izraudzīto centru pētniecības personāla 
piedalīšanās starptautiskās konferencēs vai 
īstermiņa mācību pasākumos, lai apmainītos 
zināšanām, veidotu kontaktus un iekļautu tos 
plašākā starptautiskā pētniecības vidē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 81
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 2. daļa

Eiropas sabiedrības attīstība lielā mērā ir 
atkarīga no tās spējām radīt, izmantot un 
izplatīt zināšanas un rezultātā nepārtraukti 
ieviest jauninājumus. Šajā ziņā svarīga 
nozīme ir zinātniskai pētniecībai, un tai arī 
turpmāk jābūt vienam no izaugsmes, 
labklājības un noturīgas attīstības 
virzītājspēkiem.

Eiropas sabiedrības attīstība lielā mērā ir 
atkarīga no tās spējām radīt, izmantot un 
izplatīt zināšanas un rezultātā nepārtraukti 
ieviest jauninājumus. Jaunas zināšanas 
rodas sabiedrībā kā vienotā veselumā, taču 
galvenā loma to radīšanā ir pētniecības-
izglītības-jauninājumu „zināšanu 
trijstūrim”.  Šajā ziņā svarīga nozīme ir 
zinātniskai pētniecībai, un tai arī turpmāk 
jābūt vienam no izaugsmes, labklājības un 
noturīgas attīstības virzītājspēkiem.

Or. pl

Pamatojums

Būtu jāuzsver, ka zināšanu radīšanas process noris sabiedrībā un, lai gan pētniecība un 
pētniecības organizācijas ir vissvarīgākie šī procesa elementi, izšķiroša loma ir arī saitēm 
starp pētniecību, izglītību un jauninājumiem.
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Grozījumu iesniedza Claude Turmes Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 82
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 3. daļa

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

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

Or. en

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras nosaka Eiropas Komisija (sk. Eiropas 
Komisijas CONNEX datu bāzi,) vajadzētu dot iespēju slēgt līgumattiecības pētniecības
projektu veikšanai, lai apmierinātu to vajadzības zinātnes jomā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 83
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 3. daļa

Šā mērķa sasniegšanai ir obligāti radīt tādu 
sociālo un kultūras vidi, kas sekmē 
veiksmīgus un pielietojamus pētījumus. Tas 
nozīmē, ka vērā ņem pamatotas sabiedrības 
bažas un vajadzības, kas saistās ar 
paplašinātām demokrātiskām debatēm ar 
vairāk ieinteresētu un labāk informētu 
sabiedrību un labākiem nosacījumiem 
kolektīvai izvēlei ar zinātni saistītos 
jautājumos. Tam arī jāiedibina labvēlīgs 

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

klimats zinātniskās profesijas izvēlei, 
jāpanāk jaunu investīciju pieplūdums 
pētniecībā un tam sekojoša to zināšanu 
izplatīšana, uz kurām balstās Lisabonas 
stratēģija. Šīs darbības mērķis būs arī 
panākt sieviešu pilnīgu integrāciju zinātnes 
pasaulē.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas, pamatprogrammas un ar to 
saistīto programmu mērķim cita starpā jābūt sieviešu līdzdalības palielināšanai zinātniskajās 
un tehnoloģiskajās aprindās, jo tā ir nepieciešamība Eiropas Savienībā.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 84
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 5. daļa

Pirmām kārtām jāpievēršas ar zinātni 
saistītas robežšķirtnes veidošanās draudiem 
mūsu sabiedrības iekšienē. Šāda 
robežšķirtne nošķir tos, kuriem nav 
piekļuves attiecīgām zināšanām, no tiem 
retajiem, kam tāda ir; tos, kuriem nav 
iespējas ietekmēt pētniecības politikas 
veidošanu, no tiem, kam šāda iespēja ir. Tas 
pilsoņos izraisa nenoteiktu attieksmi pret 
zinātnes un tehnoloģiju sniegtajiem 
potenciālajiem labumiem un to pakļaušanu 
efektīvai sabiedrības uzraudzībai. No vienas 
puses, pilsoņi labprāt piekrīt pētījumu 
paplašināšanai, lai risinātu šodienas 
svarīgākās problēmas (slimības, vides 
piesārņojumu, epidēmijas, bezdarbu u. c.) un 
lai labāk prognozētu to iespējamo iespaidu 
nākotnē. No otras puses, pilsoņi nevar 
nepaust neticību par atsevišķiem zinātnes 
pielietojumiem un par savtīgu interešu 
izpausmēm lēmumu pieņemšanas gaitā.

Pirmām kārtām jāpievēršas ar zinātni 
saistītas robežšķirtnes veidošanās draudiem 
mūsu sabiedrības iekšienē. Šāda 
robežšķirtne nošķir tos, kuriem nav 
piekļuves attiecīgām zināšanām, no tiem 
retajiem, kam tāda ir; tos, kuriem nav 
iespējas ietekmēt pētniecības politikas 
veidošanu, no tiem, kam šāda iespēja ir. Tas 
pilsoņos izraisa nenoteiktu attieksmi pret 
zinātnes un tehnoloģiju sniegtajiem 
potenciālajiem labumiem un to pakļaušanu 
efektīvai sabiedrības uzraudzībai. No vienas 
puses, pilsoņi labprāt piekrīt pētījumu 
paplašināšanai, lai risinātu šodienas 
svarīgākās problēmas (slimības, vides 
piesārņojumu, epidēmijas, bezdarbu u. c.) un 
lai labāk prognozētu to iespējamo iespaidu 
nākotnē. No otras puses, pilsoņi nevar 
nepaust neticību par atsevišķiem zinātnes 
pielietojumiem un par savtīgu interešu 
izpausmēm lēmumu pieņemšanas gaitā. 
Pētniecība būs sekmīga tikai tad, ja pilsoņi 
būs pārliecināti par to, ka viņu bažas ir 
ņemtas vērā, kā arī netiek pārkāptas viņiem 
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pieņemamās ētiskās robežas.  

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums rada iespaidu, ka galvenā problēma ir sabiedrības pārliecināšana. No 
otras puses, ir ļoti svarīgi, lai zinātnieki ieklausītos sabiedrības bažās un ievērotu robežas.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 85
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 6. daļas 3. aizzīme

šķietamā zinātnes pasaules izolācija no 
saimnieciskās un sabiedriskās dzīves 
ikdienas realitātēm

šķietamā zinātnes pasaules izolācija no 
saimnieciskās un sabiedriskās dzīves 
ikdienas realitātēm un šķietami pieaugošā 
zinātnieku pakļaušanās dažādu interešu 
grupu pārmērīgai ietekmei, 

Or. en

Pamatojums

Viena no problēmām, kas saistīta ar to, kā sabiedrība kopumā uztver zinātni, ir tās 
pieaugošais skepticisms attiecībā uz zinātnieku godīgumu un objektivitāti daudzajos plaši 
reklamētajās materiālos (piem., medicīniskajā pētniecībā un biotehnoloģijās) tajās jomās, 
kurās ir augstas likmes. ES var rīkoties, lai ieviestu lielāku pārredzamību finansējuma avotos 
un grūtībās, kas ietekmē zinātniskās pētniecības gaitu, tādējādi radot labvēlīgāku klimatu 
zinātnes uzplaukumam.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 86
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 6. daļas 4. a un 

4. b aizzīme (jauna)

nenoteiktība zinātniskajās aprindās par 
zinātniskā eksperta lomas un pilsoņa lomas 
apvienošanu, lai šī pilsoņa loma būtu 
vienlīdzīga ar pārējiem pilsoņiem
šaubas par pētnieku neatkarību no 

ekonomiskām un cita veida savtīgām 
interesēm 
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Or. da

Pamatojums

Atklātu diskusiju trūkums par atsevišķu pētnieku un pētniecības institūtu ekonomiskajām vai 
cita veida (likumīgām) interesēm var būt ievērojams šķērslis sabiedrības ticībai pētniecībai 
un tās rezultātiem. Šie jautājumi ir aktualizējušies, pateicoties izmaiņām sabiedrībā, kas liek 
pieaugošu uzsvaru uz pētījumu lietojumu, vienlaikus pētniecības ārējais finansējums ir 
pieaudzis, tādējādi ietekmējot ne tikai tās jomas, kurās veic pētniecību, bet arī to, kā 
pētniecība tiek veikta. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 87
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 6. daļas 4. c aizzīme 

(jauna)

nepareizi norādīta zinātniskā informācija, 
kas pieejama sabiedrībai

Or. es

Pamatojums

Viens no faktoriem, kas varētu paplašināt plaisu starp zinātni un sabiedrību, ir zinātniskās 
informācijas raksturs, kura, lai arī publiski pieejama, ir formulēta tik sarežģītos terminos, ka 
būtībā tā paliek nepieejama. Sniegtajai informācijai jābūt tādai, lai sabiedrība to var saprast 
un lietderīgi izmantot.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 88
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 7. daļas 4. ievilkums

- samazināt plaisu starp zinātnisko izglītību 
ieguvušajiem un neizglītotajiem, veicināt 
zinātniskās kultūras izpratni tiešā visu 
pilsoņu tuvumā (iesaistot pilsētas, reģionus, 
fondus, zinātniskos centrus u. c.)

- samazināt plaisu starp zinātnisko izglītību 
ieguvušajiem un neizglītotajiem, veicināt 
zinātniskās kultūras izpratni tiešā visu 
pilsoņu tuvumā (iesaistot pilsētas, reģionus, 
fondus, zinātniskos centrus, muzejus, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas u.c.)

Or. es
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Pamatojums

Iepriekš minētajā nolūkā muzeji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas būtu jāpielīdzina 
zinātniskajiem centriem.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 89
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 7. daļas 4. a ievilkums 

(jauns)

- veicināt apspriešanos un diskusijas 
zinātnieku aprindās par pētniecības 
sociālajiem aspektiem 

Or. da

Pamatojums

Viens no lielākajiem šķēršļiem, kas kavē zinātnieku un pārējās sabiedrības savstarpējo 
saprašanos, ir diskusiju trūkums zinātnieku aprindās par pētniecības sociālajiem aspektiem, 
tādiem kā ētiskie aspekti vai jaunu tehnoloģiju radītās sekas.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 90
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 7. daļas 4. b ievilkums 

(jauns)

- izpētīt instrumentus, lai uzlabotu Eiropas 
pētniecības un jauninājumu sistēmas 
pārvaldību

Or. es

Pamatojums

Pētniecībā un attīstībā svarīga ir arī pārvaldība.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 91
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 7. daļas 6. ievilkums

- radīt visiem, jo īpaši jauniešiem, jēgpilnu 
zinātnes un pētnieku tēlu

- radīt visiem, jo īpaši jauniešiem, uzticības 
cienīgu un jēgpilnu zinātnes un pētnieku 
tēlu

Or. en

Pamatojums

Sabiedrība aizvien skeptiskāk raugās uz zinātniskās pētniecības, jo īpaši progresīvajās 
jomās, rezultātiem, apšaubot to, vai tie ir uzticības cienīgi, un uzskatot, ka daudzus 
zinātniekus pārāk lielā mērā vada savtīgums vai karjerisms. ES var rīkoties, lai apkarotu 
panikas celšanu un atjaunotu sabiedrības ticību Eiropas zinātnei.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 92
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 7. daļas 7. ievilkums

- palīdzēt sievietēm turpināt izaugsmi 
zinātniskajā karjerā un labāk izmantot to 
zinātniskās spējas vispārības labā

- stiprina sieviešu izaugsmi zinātniskajā 
karjerā un labāk izmanto to zinātniskās 
spējas vispārības labā

Or. es

Pamatojums

Šajā sakarā „palīdzēšanas” vietā labāk būtu runāt par „stiprināšanu”. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 93
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” 7. daļas 8. a ievilkums 

(jauns)

- sadarboties ar bezpeļņas zāļu izstrādes 
iniciatīvām.

Or. en
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Pamatojums

Pētniecībai, kas nav orientēta uz peļņu, ir jābūt valsts līdzekļu piešķiršanas prioritātei. 

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 94
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksts 
„Pirmais darbības virziens: dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

1. aizzīmes 1. ievilkums
- zinātnisko un ekspertu ieteikumu 
izmantošanas un ietekmes uzraudzības 
uzlabošanu politikas noteikšanā Eiropā, kā 
arī praktisku instrumentu un shēmu 
(piemēram, elektroniskos tīklu) izstrādi

- palīdzību to profesionāļu un amatpersonu 
apmācības turpināšanā un kvalifikācijas 
celšanā, kas vada atbalsta un pētniecības 
programmas dalībvalstīs un reģionos ar 
mērķi ieviest vienotas metodes un sekmēt 
izpratni par labāko praksi 

Or. es

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 95
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Pirmais darbības virziens: „Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

1. aizzīmes 2. ievilkums

- uzticības un pašregulācijas veicināšanu 
zinātnieku aprindās

- uzticības, demokrātiskas pārskatatbildības 
un pašregulācijas veicināšanu zinātnieku 
aprindās

Or. en

Pamatojums

Viena no problēmām, kas saistīta ar to, kā sabiedrība kopumā uztver zinātni, ir tās 
pieaugošais skepticisms attiecībā uz zinātnieku godīgumu un objektivitāti daudzajos plaši 
reklamētajās materiālos (piem., medicīniskajā pētniecībā un biotehnoloģijās) tajās jomās, 
kurās ir augstas likmes. ES var rīkoties, lai ieviestu lielāku pārredzamību finansējuma avotos 
un grūtībās, kas ietekmē zinātniskās pētniecības gaitu, tādējādi radot labvēlīgāku klimatu 
zinātnes uzplaukumam.
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Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 96
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Pirmais darbības virziens: „Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

1. punkta 2. ievilkums

- uzticības un pašregulācijas veicināšanu 
zinātnieku aprindās

- uzticības un pašregulācijas veicināšanu 
zinātnieku aprindās, no jauna definējot un 
izplatot pamatkritērijus garantijām zinātnes 
jomā

Or. es

Grozījumu iesniedza Claude Turmes Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 97
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Pirmais darbības virziens: „Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

1. aizzīmes 3. ievilkums

- veicināt diskusiju par informācijas 
izplatīšanu, tostarp par piekļuvi pētījumu 
rezultātu un zinātnisko publikāciju nākotni.

- veicināt diskusiju par informācijas 
izplatīšanu, tostarp par piekļuvi pētījumu 
rezultātu un zinātnisko publikāciju nākotni, 
un izveidojot Eiropas Zināšanu banku.

Or. en

Pamatojums

Eiropas pētniecība būtu daudz efektīvāka, ja iepriekš veikto pētījumu rezultātus padarītu 
plašāk pieejamus. Eiropas Zināšanu banka nodrošinātu pētījumu rezultātu bibliotēku ar 
atklātu pieeju pēc tam, kad būs beidzies no projekta oficiālā slēgšanas datuma noteiktais 
embargo periods, izņemot tos gadījumus, kad konkrētam projektam būs ļoti pamatoti iemesli 
to nedarīt. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 98
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Pirmais darbības virziens: „Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

2. aizzīmes ievaddaļa

Sabiedrības bažas un ētikas pamatprincipus Sabiedrības bažas un ētikas pamatprincipus 
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labāk jāintegrē visā pētniecības procesā, 
radot drošāku un konstruktīvāku vidi 
pētniekiem un sabiedrībai kopumā. Te 
jāievēro divi jautājumi:

labāk jāintegrē visā pētniecības procesā, 
radot drošāku un konstruktīvāku vidi 
pētniekiem un sabiedrībai kopumā, un 
nosakot ētiski pamatotas pētniecības 
robežas, ņemot vērā pamattiesības. Te 
jāievēro divi jautājumi:

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir ieviest atsauci uz ētiskām robežām zinātnē un tajā šīs programmas 
daļā, kura attiecas uz sabiedrību. 

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 99
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Pirmais darbības virziens: „Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

2. aizzīmes 2. a ievilkums (jauns)

- lielāks uzsvars uz diskusijām pētnieku 
aprindās par pētniecības sociālajiem 
aspektiem

Or. da

Pamatojums

Viens ļoti nozīmīgs šķērslis, kas kavē zinātnieku un pārējās sabiedrības savstarpējo 
saprašanos, ir diskusiju trūkums zinātnieku aprindās par pētniecības sociālajiem aspektiem, 
tādiem kā ētiskie aspekti vai jaunu tehnoloģiju radītās sekas. To var novērst ar pieeju, kas 
orientēta uz to, lai pētniecības aprindas pašas izprastu pētniecības sociālos aspektus.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 100
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Pirmais darbības virziens: „Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

3. aizzīme

Lai ar pamatotas politikas starpniecību 
pievērstos attiecībām starp zinātni un 
sabiedrību, Eiropā ir jāpaplašina, jāapvieno 

Lai ar pamatotas politikas starpniecību 
pievērstos attiecībām starp zinātni un 
sabiedrību, Eiropā ir jāpaplašina, jāapvieno 
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un jāizplata vēsturē, socioloģijā un zinātnes 
filozofijā uzkrātās zināšanas. Šim nolūkam 
šo nozaru zinātniekiem jāveido tīkli, 
strukturējot pētniecību un debates, kas spēj 
atklāt zinātnes patieso ieguldījumu Eiropas 
sabiedrības un identitātes veidošanā, īpaši 
uzsverot: 

un jāizplata visā vēstures gaitā, zinātniskajā 
un tehnoloģiskajā mantojumā un 
socioloģijā un zinātnes filozofijā uzkrātās 
zināšanas. Šim nolūkam šo nozaru 
zinātniekiem jāveido tīkli, strukturējot 
pētniecību un debates, kas spēj atklāt 
zinātnes patieso ieguldījumu Eiropas 
sabiedrības un identitātes veidošanā, īpaši 
uzsverot: 

- attiecības starp zinātni, demokrātiju un 
tiesiskumu

- attiecības starp zinātni, demokrātiju un 
tiesiskumu

- pētījumus par ētiku zinātnē un tehnoloģijās - pētījumus par ētiku zinātnē un tehnoloģijās
- zinātnes un kultūras savstarpējo ietekmi - zinātnes un kultūras savstarpējo ietekmi

- zinātnieku lomu un tēlu. - vīriešu un sieviešu zinātnē lomu un tēlu.
- veidus, kā zinātni padarīt saprotamāku 
sabiedrībai un veicināt publiskās 
diskusijas.

Or. es

Pamatojums

Zinātniskais un tehnoloģiskais mantojums ir plašāks par vēsturi, kas kalpo kā līdzeklis šī 
mantojuma nodošanai. Turklāt zināšanām nebūtu jāpaliek tikai zinātniskās elites ziņā, kas tās 
saprot un izmanto; jāatrod veidi, kā tuvināt zinātni sabiedrībai, padarot to par vairāk 
aptveramu zināšanu jomu.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 101
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Pirmais darbības virziens: „Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

3. aizzīmes ievaddaļa

Lai ar pamatotas politikas starpniecību
pievērstos attiecībām starp zinātni un 
sabiedrību, Eiropā ir jāpaplašina, jāapvieno 
un jāizplata vēsturē, socioloģijā un zinātnes 
filozofijā uzkrātās zināšanas. Šim nolūkam 
šo nozaru zinātniekiem jāveido tīkli, 
strukturējot pētniecību un debates, kas spēj
atklāt zinātnes patieso ieguldījumu Eiropas 
sabiedrības un identitātes veidošanā, īpaši 

Lai ar pamatotas politikas starpniecību 
pievērstos attiecībām starp zinātni un 
sabiedrību, Eiropā ir jāpaplašina, jāapvieno 
un jāizplata vēsturē, socioloģijā un zinātnes 
filozofijā uzkrātās zināšanas. Šim nolūkam 
šo nozaru zinātniekiem jāveido tīkli, 
strukturējot pētniecību un debates, kas spēj 
atklāt zinātnes patieso ieguldījumu Eiropas 
sabiedrības un identitātes veidošanā un 
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uzsverot: sekmēt debates saistībā ar šo jautājumu, 
īpaši uzsverot: 

Or. da

Pamatojums

Uzsver, ka arī dialogs ar sabiedrību kopumā ir iespēja, ko var izmantot iekšējās debatēs, kā 
arī, lai ņemtu vērā jaunus uzskatus gan sabiedrībā kopumā, gan zinātniskajās aprindās.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 102
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Pirmais darbības virziens: „Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 

4. aizzīmes 3. a ievilkums (jauns)

- debates par to, kādā veidā universitātes 
var apvienot komerciālo pētniecību ar 
neatkarīgas zināšanu ražotājas tradicionālo 
lomu, lai visa sabiedrības to varētu 
izmantot.

Or. da

Pamatojums

Ir izšķiroši svarīgi saglabāt ticību universitātēm kā neatkarīgām zināšanu, ko var izmantot 
visa sabiedrība, ražotājām. Dilemmas, ar ko nākas saskarties universitātēm palielinās 
atbilstīgi komercializācijas pieaugumam. Universitātes visā Eiropā arvien vairāk ir spiestas 
pievērsties šīm dilemmām un tās dokumentēt.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 103
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 

„Trešais darbības virziens: Zinātnes un sabiedrības saziņa” 1. ievilkums

- ticamas un laicīgas informācijas sniegšanu 
zinātniskajiem preses izdevumiem, tostarp 
atbalstu Eiropas zinātnisko preses 
izdevumu resursiem

- ticamas un laicīgas zinātniskas 
informācijas sniegšanu preses izdevumiem 
un citiem plašsaziņas līdzekļiem

Or. es
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Pamatojums

Eiropas zinātnisko preses izdevumu resursu izveide nešķiet visai laba doma.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 104
I pielikuma apakšvirsraksta „Zinātne sabiedrībā” virsraksta „Metode” apakšvirsraksta 
„Trešais darbības virziens: Zinātnes un sabiedrības saziņa” 6. a un b ievilkums (jauns)

- uzlabots veids, kā zinātniskās aprindas 
informē gan politisko lēmumu pieņēmējus, 
gan sabiedrību par pētījumu rezultātiem un 
ar pētniecību saistītām problēmām ar mērķi 
dot kvalificētu ieguldījumu debatēs par 
zinātnes politiku 
- mudinājums tiem pētniekiem, kas izplata 
informāciju sabiedrībai kopumā, būt 
atklātiem attiecībā uz pamatpieņēmumiem 
un vērtībām, neskaidrībām un iespējamām 
ekonomiskām interesēm pētījumos.

Or. da

Pamatojums

1: līdz ar Zināšanu sabiedrības palielināšanos un pētniecības arvien pieaugošo nozīmi 
sociālajā attīstībā vēl jo vairāk nepieciešams, lai pētnieki uzlabotu veidu, kā tie informē ārējo 
pasauli par savu pētījumu rezultātiem. Tas ir priekšnoteikums, lai Eiropa spētu izmantot savu 
potenciālu uz zinātnes atziņām pamatotā ekonomikā;

2: īpaši medicīnas zinātnēs pēdējos gados ir izveidotas sistēmas paziņošanai par 
ieinteresētību, un ir arvien pieaugoša vajadzība tās paplašināt, ietverot citas jomas; tas arī 
norāda vajadzību noteikt un izstrādāt principus.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 105
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Mērķis” 1. daļa

Lai kļūtu konkurētspējīga un ieņemtu 
vadošo pozīciju pasaulē, Eiropas Kopienai 
vajadzīga spēcīga un saskaņota starptautiska 
zinātnes un tehnoloģiju politika.

Lai kļūtu konkurētspējīga un ieņemtu 
vadošo pozīciju pasaulē, Eiropas Kopienai 
vajadzīga spēcīga un saskaņota starptautiska 
zinātnes un tehnoloģiju politika. Tiks 
izstrādāta vispārēja stratēģija starptautiskai 
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sadarbībai, ietverot visas starptautiskās 
darbības, ko veic atbilstīgi 
pamatprogrammas dažādajām īpašajām 
programmām.

Or. en

Pamatojums

Starptautiska sadarbība interesē arī progresīvo jomu pētniecībai.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 106
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Mērķis” 2. daļas 

1. ievilkums

- Lai atbalstītu Eiropas konkurētspēju, 
veidojot stratēģiskas partnerattiecības ar 
trešām valstīm izraudzītās zinātnes jomās 
un iesaistot labākos trešo valstu zinātniekus 
darbā Eiropā un sadarbībā ar to;

- Lai atbalstītu Eiropas konkurētspēju, 
pastiprinot zināšanu radīšanu Eiropā, 
piesaistot universitātes, pētniecības 
institūcijas un Eiropas kompānijas ar 
zināšanām un cilvēkresursiem no ārvalstīm 
un sekmējot to tirgu, kuri atrodas attīstībā 
un rodas jauni, atvēršanu Eiropas 
rūpniecībai;

Or. en

Pamatojums

Nevajag jaukt mērķus ar līdzekļiem.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 107
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Mērķis” 2. daļas 

2. ievilkums

- risināt specifiskas trešām valstīm aktuālas 
vai globāla rakstura problēmas, pamatojoties 
uz abpusēju interesi un abpusēju 
izdevīgumu.

- risināt specifiskas trešām valstīm aktuālas
vai globāla rakstura problēmas, pamatojoties 
uz abpusēju interesi un abpusēju 
izdevīgumu, jo īpaši pievēršot uzmanību 
jautājumiem, kas saistīti ar pētniecību, 
kura ir orientēta uz attīstību.
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Or. es

Pamatojums

Pētniecībai, kas paātrina attīstību trešās valstīs, ir pavairojošs potenciāls.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes un Caroline Lucas Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 108
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Metode” 1. daļa

Lai noskaidrotu un noteiktu abām pusēm 
interesantas, savstarpēji izdevīgas 
pētniecības prioritārās jomas ar noteiktām 
trešām valstīm (starptautiskās sadarbības 
partnervalstis) īpašām sadarbības 
programmas darbībām, tiks paplašināti 
esošie politikas dialogi un partnerības tīkli ar 
dažādiem trešo valstu reģioniem ar mērķi 
sniegt ieguldījumu šo darbību īstenošanā. 
Valstu darbību saskanību starptautiskā 
zinātniskā sadarbībā palielinās, atbalstot 
valstu (dalībvalstu, kandidātvalstu un 
asociēto valstu) programmu koordināciju ar 
valstu pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
politikas un darbību daudzpusēju 
koordināciju. Sadarbība ar trešām valstīm 
pamatprogrammā jo īpaši būs vērsta uz 
šādām valstu grupām:

Lai noskaidrotu un noteiktu abām pusēm 
interesantas, savstarpēji izdevīgas 
pētniecības prioritārās jomas ar noteiktām 
trešām valstīm (starptautiskās sadarbības 
partnervalstis) īpašām sadarbības 
programmas darbībām, tiks paplašināti 
esošie politikas dialogi un partnerības tīkli ar 
dažādiem trešo valstu reģioniem ar mērķi 
sniegt ieguldījumu šo darbību īstenošanā. 
Valstu darbību saskanību starptautiskā 
zinātniskā sadarbībā palielinās, atbalstot 
valstu (dalībvalstu, kandidātvalstu un 
asociēto valstu) programmu koordināciju ar
valstu pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
politikas un darbību daudzpusēju 
koordināciju. Sadarbība ar trešām valstīm 
pamatprogrammā jo īpaši būs vērsta uz 
šādām valstu grupām, ar nosacījumu, ka šīs 
valstis nepārkāpj ES likumus vai ANO 
konvencijas par cilvēktiesībām:

Or. en

Pamatojums

Būtu nevietā izmantot ES pētniecības līdzekļus, lai sniegtu tehnisku un zinātnisku atbalstu 
valstīm, kuras pārkāpj cilvēktiesības. Zinātnieki un pētnieki vairākās dalībvalstīs ir atkārtoti 
prasījuši, lai ES uzņemtos šādas saistības.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 109
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Metode” 1. daļa
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Lai noskaidrotu un noteiktu abām pusēm 
interesantas, savstarpēji izdevīgas 
pētniecības prioritārās jomas ar noteiktām 
trešām valstīm (starptautiskās sadarbības 
partnervalstis) īpašām sadarbības 
programmas darbībām, tiks paplašināti 
esošie politikas dialogi un partnerības tīkli ar 
dažādiem trešo valstu reģioniem ar mērķi 
sniegt ieguldījumu šo darbību īstenošanā.  
Valstu darbību saskanību starptautiskā 
zinātniskā sadarbībā palielinās, atbalstot 
valstu (dalībvalstu, kandidātvalstu un 
asociēto valstu) programmu koordināciju ar 
valstu pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
politikas un darbību daudzpusēju 
koordināciju. Sadarbība ar trešām valstīm 
pamatprogrammā jo īpaši būs vērsta uz 
šādām valstu grupām:

Lai noskaidrotu un noteiktu abām pusēm 
interesantas, savstarpēji izdevīgas 
pētniecības prioritārās jomas ar noteiktām 
trešām valstīm (starptautiskās sadarbības 
partnervalstis) īpašām sadarbības 
programmas darbībām, tiks paplašināti 
esošie politikas dialogi un partnerības tīkli ar 
dažādiem trešo valstu reģioniem ar mērķi 
sniegt ieguldījumu šo darbību īstenošanā, un
tiks radīti apstākļi koordinācijai ar 
dalībvalstu starptautiskajām darbībām tā, 
lai panāktu sinerģiju. Valstu darbību 
saskanību starptautiskā zinātniskā sadarbībā 
palielinās, atbalstot valstu (dalībvalstu, 
kandidātvalstu un asociēto valstu) 
programmu koordināciju ar valstu 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības politikas 
un darbību daudzpusēju koordināciju. 
Sadarbība ar trešām valstīm 
pamatprogrammā jo īpaši būs vērsta uz 
šādām valstu grupām:

Or. es

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 110
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Metode” 1. daļas 3. un 

4. ievilkums

- jaunattīstības valstis – Latīņamerika
- jaunās ekonomikas valstis. – jaunattīstības valstis un jaunās 

ekonomikas valstis.

Or. es

Pamatojums

Eiropai ne mazāk kā dažām dalībvalstīm ir vēsturiska ieinteresētība Latīņamerikā, kam līdz 
ar to jābūt skaidri norādītai kā piemērotam reģionam.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 111
I pielikuma: apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Metode” 2. daļa

Tematiski orientētos starptautiskās 
sadarbības pasākumus veic programmas 
„Sadarbība” īpašās programmas ietvaros. 
Starptautiskās sadarbības pasākumus 
cilvēkpotenciāla jomā veic programmas 
„Cilvēki” īpašās programmas ietvaros. Šajā 
programmā aprakstītas starptautiskās 
sadarbības horizontālā atbalsta darbības.  
Tiks nodrošināta dažādajās programmās 
paredzēto starptautiskās sadarbības 
pasākumu vispārēja koordinācija.

Tematiski orientētos starptautiskās 
sadarbības pasākumus veic programmas 
„Sadarbība” īpašās programmas ietvaros. 
Starptautiskās sadarbības pasākumus 
cilvēkpotenciāla jomā veic programmas 
„Cilvēki” īpašās programmas ietvaros. 
Horizontālā atbalsta rīcību un pasākumus, 
kas orientēti uz īpašu tematisku jomu vai 
starpdisciplināru jomu īpašajā programmā 
„Sadarbība”, īstenos un ierobežota skaita 
gadījumos tos var atbalstīt, veicot īpašus 
savstarpējas ieinteresētības sadarbības 
pasākumus. Dažādajās programmās 
paredzēto starptautiskās sadarbības 
pasākumu vispārēja koordinācija tiks 
pastiprināta ar nolūku izveidot saskaņotu 
pieeju un panākt rezultātus, kas rada 
sinerģiju ar citiem Kopienas pasākumiem 
(piem., Eiropas kaimiņattiecību politiku, 
projektiem attīstības atbalstam u.c.).
Īpašās darbības nodrošina finansējumu 
pasākumiem, kas izriet no bireģionāliem un
divpusējiem dialogiem savstarpējas 
intereses un izdevīguma pētījumu jomās.  
Vismaz 5 % no līdzekļiem, kas pieejami 
Septītajā pamatprogrammā, piešķirs 
starptautiskajai sadarbībai, bet 2 % novirzīs 
šajā īpašajā programmā paredzētajām 
darbībām. Apropriācijas, ko neizmantos 
programmu „Sadarbība” un „Cilvēki” 
īpašajām programmām, novirzīs tam, lai 
pastiprinātu darbības, kuras paredzētas 
programmas „Iespējas” īpašajā 
programmā.
Komisija koordinēs starptautisko sadarbību 
Septītajā pamatprogrammā kopumā, 
tostarp dialoga politiku ar asociētajām 
valstīm un reģioniem, un starptautiskajiem 
forumiem.
Pētniecības un attīstības darbības, kas ir 
starptautiskās sadarbības pamatā, un to 
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reģionālais konteksts būs jānosaka, 
plānojot pamatprogrammas sākuma 
posmus. 

Or. es

Pamatojums

Ļoti skaidri ir jānorāda sinerģijas procesi un starpdisciplinārā pārklāšanās starp 
programmām. Komisijas lomai ir jābūt – koordinēt visas tās darbības, ko atbalsta Septītā 
pamatprogramma un īpašās programmas.

Turklāt jāiekļauj nosacījums attiecībā uz īpašām darbībām, kas paredzētas konkrētām 
attiecīgo ģeogrāfisko rajonu vajadzībām un vērstas uz ES sadarbības politikas mērķu 
īstenošanu.

Jānosaka arī minimālais budžeta mērķis starptautiskajai sadarbībai Septītajā 
pamatprogrammā. Ņemot vērā, ka Sestajā pamatprogrammā šim nolūkam bija asignēti 
aptuveni 3,5 % līdzekļu, tagad tiek ierosināti 5 %, tostarp 2 % īpaša ģeogrāfiska rakstura un 
horizontāla atbalsta darbībām.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 112
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Metode” 2. daļa

Tematiski orientētos starptautiskās 
sadarbības pasākumus veic īpašās 
programmas „Sadarbība” ietvaros. 
Starptautiskās sadarbības pasākumus 
cilvēkpotenciāla jomā veic īpašās 
programmas „Cilvēki” ietvaros. Šajā 
programmā aprakstītas starptautiskās 
sadarbības horizontālā atbalsta darbības. 
Tiks nodrošināta dažādajās programmās 
paredzēto starptautiskās sadarbības 
pasākumu vispārēja koordinācija.

Tematiski orientētos starptautiskās 
sadarbības pasākumus veic programmas 
„Sadarbība” ietvaros. Starptautiskās 
sadarbības pasākumus cilvēkpotenciāla un 
progresīvās pētniecības jomā veic atbilstīgi 
programmu „Cilvēki” un „Idejas” ietvaros. 
Šajā programmā aprakstītas starptautiskās 
sadarbības darbības, tostarp pasākumi, lai 
atbalstītu Eiropas stratēģijas starptautiskai 
sadarbībai zinātnes jomā ieviešanu. Tiks 
nodrošināta dažādajās programmās 
paredzēto starptautiskās sadarbības 
pasākumu vispārēja koordinācija.

Or. en

Pamatojums

Pētniecībai progresīvajās jomās jābūt atvērtai attiecībā uz starptautisku sadarbību un, kā 
minēts grozījumā Nr. 1, tās darbības abu pušu interesēs, kuras nevar uzskatīt par 
„horizontālām” un kuras nefinansēs citas īpašās programmas, būtu jāveic saskaņā ar šo 
virsrakstu. Turklāt būtu nelietderīgi noteikt vispārēju stratēģiju, nenodrošinot finanšu 
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līdzekļus tās īstenošanai. Šie līdzekļi jāpiešķir atbilstīgi sadaļai „Starptautiskā sadarbība” un 
būtu jāizmanto, lai izvairītos no sadrumstalotības starp tematiskajām prioritātēm un īpašajām 
programmām un lai attīstītu sinerģiju ar citām politikām, tādām kā palīdzības politika 
attīstībai. 

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 113
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Metode” 2. daļa

Tematiski orientētos starptautiskās 
sadarbības pasākumus veic programmas 
„Sadarbība” īpašās programmas ietvaros. 
Starptautiskās sadarbības pasākumus 
cilvēkpotenciāla jomā veic programmas 
„Cilvēki” īpašās programmas ietvaros. Šajā 
programmā aprakstītas starptautiskās 
sadarbības horizontālā atbalsta darbības.  
Tiks nodrošināta dažādajās programmās 
paredzēto starptautiskās sadarbības 
pasākumu vispārēja koordinācija.

Tematiski orientētos starptautiskās 
sadarbības pasākumus veic programmas 
„Sadarbība” īpašās programmas ietvaros. 
Starptautiskās sadarbības pasākumus 
cilvēkpotenciāla jomā veic programmas 
„Cilvēki” īpašās programmas ietvaros. Šajā 
programmā aprakstītas starptautiskās 
sadarbības horizontālā atbalsta darbības un 
īpašas darbības sadarbības jomā. Tiks 
nodrošināta dažādajās programmās 
paredzēto starptautiskās sadarbības 
pasākumu vispārēja koordinācija.

Or. fr

Pamatojums

Šo programmas daļu nedrīkst ierobežot tikai līdz horizontālās koordinācijas darbībām, bet 
šeit arī jānodrošina finansējums projektiem, kas nav obligāti saistīti ar programmas 
„Sadarbība” īpašās programmas prioritārajām tēmām. 

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 114
I pielikuma apakšvirsraksta „Starptautiskā sadarbība” virsraksta „Darbības” 1. aizzīmes 

1. daļa

Prioritāšu noteikšana ES sadarbībai zinātnes 
un tehnoloģiju jomā balstīsies uz plašu 
politisku dialogu ar partnervalstīm un 
reģioniem, atzīstot to sociālos un kultūras 
apstākļus un pētniecības iespējas.  Zinātnes 
un tehnoloģiju sadarbības dialogu veic 
dažādos līmeņos, piemēram, starptautiskajos 

Prioritāšu noteikšana ES sadarbībai zinātnes 
un tehnoloģiju jomā balstīsies uz plašu 
politisku dialogu ar partnervalstīm un 
reģioniem, atzīstot to sociālos un kultūras 
apstākļus un pētniecības iespējas, iespējams, 
pamatojoties uz INCO-NET pieredzes.
Zinātnes un tehnoloģiju sadarbības dialogu 
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forumos (dažādās ANO konvencijas), 
institucionalizētos divu reģionu dialogos, 
ieskaitot: Āzijas un Eiropas sanāksmes 
(ASEM), Latīņamerikas, Karību reģiona un 
ES sanāksmes (ALCUE), Vidusjūras un 
Rietumbalkānu partnerattiecības, ES un ACP
(Āfrikas, Karību reģiona un Klusā okeāna 
valstu) sadarbība ar Austrumeiropas, 
Kaukāza un Vidusāzijas valstīm, un 
divpusējos un daudzpusējos nolīgumus, kā 
arī neformālas zinātnieku un citu sabiedrības 
partneru pārreģionālas sanāksmes. 

veic dažādos līmeņos, piemēram, 
starptautiskajos forumos (dažādās ANO 
konvencijas), institucionalizētos divu 
reģionu dialogos, ieskaitot: Āzijas un 
Eiropas sanāksmes (ASEM), Latīņamerikas, 
Karību reģiona un ES sanāksmes (ALCUE), 
Vidusjūras un Rietumbalkānu 
partnerattiecības, ES un ACP (Āfrikas, 
Karību reģiona un Klusā okeāna valstu) 
sadarbība ar Austrumeiropas, Kaukāza un 
Vidusāzijas valstīm, un divpusējos un 
daudzpusējos nolīgumus, kā arī neformālas 
zinātnieku un citu sabiedrības partneru 
pārreģionālas sanāksmes. 

Or. es

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir uzskatāmi parādīt, ka sadarbība ar asociētajām valstīm, neatkarīgi no 
tā, vai tās pamatā ir kaimiņattiecības, kas orientētas uz attīstību, vai arī kāds citu attiecību 
veids, jāveido saskaņā ar iepriekšējo – Sesto pamatprogrammu, un jāveic, piemērojot 
starptautiskās sadarbības (INCO) veida darbības (ko atzinusi starptautiskā sabiedrība).

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 115
III pielikuma 1. daļa

Saskaņā ar II pielikumu Kopiena atvēlēs 
piešķīrumu (Koordinācijas un atbalsta 
pasākums) Eiropas Investīciju bankai (EIB). 
Šis piešķīrums palīdzēs īstenot Kopienas 
mērķi, proti, sekmēt privātā sektora 
ieguldījumu pētniecībā, palielinot bankas 
risku pārvaldības iespējas, tādējādi 
nodrošinot i) lielāku EIB aizdevumu apjomu 
zināmam riska līmenim un ii) riskantāku 
Eiropas PTA pasākumu finansēšanu, nekā 
tas būtu iespējams bez Kopienas atbalsta.

Saskaņā ar II pielikumu Kopiena atvēlēs 
piešķīrumu (Koordinācijas un atbalsta 
pasākums) Eiropas Investīciju bankai (EIB), 
kas būs kopīgā riska partneris. Šis 
piešķīrums palīdzēs īstenot Kopienas mērķi, 
proti, sekmēt privātā sektora ieguldījumu 
pētniecībā, tehnoloģiskajā attīstībā un 
demonstrācijās, palielinot bankas risku 
pārvaldības iespējas, tādējādi nodrošinot i) 
lielāku EIB aizdevumu apjomu un 
garantijas zināmam riska līmenim un ii) 
riskantāku Eiropas PTA pasākumu 
finansēšanu, nekā tas būtu iespējams bez 
Kopienas atbalsta.

Or. es
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Pamatojums

Grozījums vajadzīgs, lai paskaidrotu EIB nozīmi.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 116
III pielikuma 2. daļa

EIB aizdos līdzekļus, kas iegūti 
starptautiskos finanšu tirgos, saskaņā ar tās 
standarta priekšrakstiem, noteikumiem un 
kārtību. Kopā ar pašas līdzekļiem tā 
izmantos minēto piešķīrumu 
nodrošinājumam un kapitāla sadalei bankā, 
lai segtu daļu no riskiem, kas saistīti ar 
bankas aizdevumiem lielām piemērotām 
PTA darbībām Eiropā.

EIB aizdos līdzekļus, kas iegūti 
starptautiskos finanšu tirgos, saskaņā ar tās 
standarta priekšrakstiem, noteikumiem un 
kārtību. Kopā ar pašas līdzekļiem tā 
izmantos minēto piešķīrumu 
nodrošinājumam un kapitāla sadalei bankā, 
lai segtu daļu no riskiem, kas saistīti ar 
bankas aizdevumiem piemērotām PTA 
darbībām Eiropā.

Or. es

Pamatojums

Nav iemesla jebkādā veidā ierobežot piekļuvi EIB; aizdevumi nav jāierobežo, piešķirot tos 
tikai „lielām” darbībām.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 117
III pielikuma 5. daļas 2. punkts

Lielas PTA darbības Eiropā, kas var 
pretendēt uz aizdevumu. Kopienas finansētā 
pētniecības infrastruktūru pilnveidošana ir 
automātiski pieejama šās īpašās programmas 
ietvaros. Tāpat iespējams izskatīt arī citas 
pētniecības infrastruktūras. Saskaņā ar 
noteikumu, kas pieņemts atbilstīgi Līguma 
167. pantam, piešķīruma nolīgumā noteiks 
arī procedūras kārtību un garantēs Kopienai 
iespēju noteiktos apstākļos uzlikt veto 
piešķīruma izmantošanai, lai nodrošinātu 
EIB ierosinātu aizdevumu.

PTA darbības Eiropā, kas var pretendēt uz 
aizdevumu. Kopienas finansētā pētniecības 
infrastruktūru pilnveidošana ir automātiski 
pieejama šās īpašās programmas ietvaros. 
Tāpat iespējams izskatīt arī citas pētniecības 
infrastruktūras. Neatkarīgi no to lieluma, 
pieteikumu iesniedzēji (tostarp MVU) var 
izmantot šo instrumentu, lai saņemtu 
finansējumu savām darbībām. Saskaņā ar 
noteikumu, kas pieņemts atbilstīgi Līguma 
167. pantam, piešķīruma nolīgumā noteiks 
arī procedūras kārtību un garantēs Kopienai 
iespēju noteiktos apstākļos uzlikt veto 
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piešķīruma izmantošanai, lai nodrošinātu 
EIB ierosinātu aizdevumu.

Or. es

Pamatojums

Nosakot tiesības pretendēt uz EIB aizdevumu atkarībā no pieteikuma iesniedzēja lieluma, 
MVU būtu nostādīti nepārprotami neizdevīgā stāvoklī, un tas būtu pretrunā ar šīs īpašās 
programmas garu.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 118
IV pielikuma virsraksts un 1. daļa

Ārpuskopienas pētniecības programmu 
koordinācija

Ārpuskopienas pētniecības programmu 
kopīga īstenošana

Turpinājumā ir norādīta viena iniciatīva 
kopīgai valstu pētniecības programmu 
īstenošanai, un uz to atbilstīgi Līguma 169. 
pantam attieksies atsevišķs lēmums.
Turpmākas iniciatīvas var noteikt un 
ierosināt Septītās pamatprogrammas 
īstenošanas laikā.

Turpinājumā ir norādīta viena iniciatīva, kas 
būs kā orientieris kopīgai valstu pētniecības 
programmu īstenošanai, un uz to atbilstīgi 
Līguma 169. pantam var attiekties atsevišķs 
lēmums.  Turpmākas iniciatīvas var noteikt 
un ierosināt Septītās pamatprogrammas 
īstenošanas laikā.

Or. es

Pamatojums

Grozījums iesniegts skaidrības labad, jo programmas nevis vienkārši koordinē, bet kopīgi 
„īsteno”.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 119
IV pielikuma 2. daļa

Katra lēmuma pieņemšanai tiks izveidota 
speciāla īstenošanas struktūra, tāpat arī 
organizatoriskā struktūra un piemērotas 
vadības iestādes, kas nepieciešamas darbības 
īstenošanai. Saskaņā ar II pielikumu 
Kopiena nodrošinās iniciatīvu finansiālu 

Katra lēmuma pieņemšanai var izveidot 
speciālu īstenošanas struktūru, tāpat arī 
organizatoriskā struktūra un piemērotas 
vadības iestādes, kas nepieciešamas darbības 
īstenošanai. Saskaņā ar II pielikumu 
Kopiena var nodrošināt iniciatīvu finansiālu 
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atbalstu un aktīvi piedalīsies to īstenošanā, 
izmantojot darbībai vai rīcībai 
vispiemērotākos līdzekļus.

atbalstu un var aktīvi piedalīties to 
īstenošanā, izmantojot darbībai vai rīcībai 
vispiemērotākos līdzekļus.

Or. es

Pamatojums

Pats par sevi saprotams grozījums.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 120
IV pielikuma 1. daļas apakšvirsraksts un 1. daļa

Līguma 169. panta iniciatīva pētniecībā
iesaistīto MVU jomā

Līguma 169. panta iniciatīva tehnoloģiskajā 
attīstībā iesaistīto MVU jomā

Iniciatīvas mērķis ir uzsākt un īstenot kopīgu 
pētniecības un attīstības programmu ar 
pētniecību saistīto MVU vajadzībām, lai 
sekmētu to pētniecības un jauninājumu 
ieviešanas spējas.  Izmantojot EUREKA
iespējas, tā stimulēs un atbalstīs 
starptautiskus pētniecības un attīstības 
projektus, ko vada tādi MVU. Iniciatīva 
papildina citas MVU vajadzībām paredzētas 
darbības, ko veic 7. pamatprogrammas 
sakarā.

Iniciatīvas mērķis ir uzsākt un īstenot kopīgu 
pētniecības un attīstības programmu ar 
tehnoloģisko attīstību saistīto MVU 
vajadzībām, lai sekmētu to pētniecības un 
jauninājumu ieviešanas spējas.  Izmantojot 
EUREKA iespējas, tā stimulēs projektus, kas 
orientēti uz progresīvu tirgu, un atbalstīs 
starptautiskus pētniecības un attīstības 
projektus, ko vada tādi MVU. Iniciatīva 
papildina citas MVU vajadzībām paredzētas 
darbības, ko veic 7. pamatprogrammas 
sakarā.

Or. es

Pamatojums

Blakus pētniecībai ievieš tehnoloģisko attīstību un jauninājumus.


