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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā 
pētniecības centra tiešām darbībām atbilstīgi Eiropas Kopienas pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības un demonstrējumu pasākumu septītajai pamatprogrammai (2007–2013)

(KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0439)1,

– ņemot vērā EK līguma 166. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0380/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1.a apsvērums (jauns)

(1a) Jāpievērš uzmanība tam, ka valsts 
finansējums pētniecībai galvenokārt 
jāpiešķir sabiedriskām vajadzībām un 
prioritātēm, kā arī lielākas 
papildināmības sekmēšanai ar privāti 
finansētu pētniecību.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
4. apsvērums

(4) Pašreizējo īpašo programmu īsteno ar 
Kopīgā pētniecības centra (KPC) veiktajām 
tiešajām darbībām. Īstenojot šo īpašo 
programmu atbilstīgi savam uzdevumam, 
KPC jāpievērš īpaša uzmanība šādām ES 
būtiskām jomām: pārticība uz zināšanām 
balstītā sabiedrībā, solidaritāte un atbildīga 
resursu pārvaldība, drošība un brīvība, 
Eiropa kā pasaules partneris.

(4) Pašreizējo īpašo programmu īsteno ar 
Kopīgā pētniecības centra (KPC) veiktajām 
tiešajām darbībām. Īstenojot šo īpašo 
programmu atbilstīgi savam uzdevumam, 
KPC jāpievērš īpaša uzmanība šādām ES 
būtiskām jomām: pārticība un sociāla 
labklājība uz zināšanām balstītā 
sabiedrībā, solidaritāte, ilgtspējība un 
atbildīga resursu pārvaldība, drošība un 
brīvība, Eiropa kā pasaules partneris.

Grozījums Nr. 3
4.a apsvērums (jauns)

... (4a) Kopienas palīdzība netiks sniegta 
nekādām pētniecības darbībām, kas 
veicina sieviešu izmantošanu un viņu 
ķermeņu pārvēršanu precē, lai 
nodrošinātu apgādi ar olšūnām kā
„izejvielu” embriju, embrionisko mātes 
šūnu un embrionisko mātes šūnu līniju 
ražošanai. ES finansējums šajā jomā būtu 
jākoncentrē uz alternatīviem mērķiem, 
piemēram, uz somatisko mātes šūnu un 
nabas saites mātes šūnu izpēti, kas ir 
atzīta visās dalībvalstīs un jau veiksmīgi 
izmantota pacientu ārstēšanā.

Grozījums Nr. 4
4.b apsvērums (jauns)

. (4b) Eiropas Parlaments saistībā ar ANO 
Ģenerālās asamblejas 2005. gada 8. marta 
rezolūciju (A/RES/59/280), kurā skaidri 
norādīta nepieciešamība novērst veselības 
apdraudējuma risku un nepieļaut sieviešu 
ekspluatāciju, uzsver, ka ir būtiski 
nepieļaut atbalstu cilvēku klonēšanai un 
tās finansēšanu no jebkādām ES 
programmām.
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Grozījums Nr. 5
9. apsvērums

(9) Veicot pētījumus atbilstīgi šai īpašajai 
programmai, jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp ētikas pamatprincipi Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā.

(9) Veicot pētījumus atbilstīgi šai īpašajai 
programmai, jāievēro ētikas pamatprincipi, 
kas noteikti Gēteborgas Eiropadomes 
ieteikumos, tostarp  Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un Eiropas Padomes 
Konvencijā par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu atspoguļotie ētikas 
pamatprincipi, kā arī atgādināti Eiropas 
Parlamenta 2005. gada 10. marta 
rezolūcijā par tirdzniecību ar cilvēka 
olšūnām1.

____________________________

OV C 320 E, 15.12.2005., 251. lpp.

Grozījums Nr. 6
10. apsvērums

(10) KPC jāturpina rast papildu resursus ar 
pasākumiem uz konkursa pamata, tostarp ir 
dalība pamatprogrammas netiešajās 
darbībās, trešo personu darbs un mazāka
mērā — intelektuālā īpašuma izmantošana.

(10) KPC jāturpina rast papildu resursus ar 
pasākumiem uz konkursa pamata,
tostarp ar dalību pamatprogrammas 
netiešajās darbībās,
trešo personu darbu un – mazākā mērā –
intelektuālā īpašuma izmantošanu, 
sekmējot zināšanu izplatīšanos.

Pamatojums

Tas atbilst pašas Komisijas prasībām 2. lpp.

Grozījums Nr. 7
13. apsvērums

(13) Komisija savlaicīgi nodrošina 
neatkarīga novērtējuma veikšanu 
pasākumiem, kas īstenoti šīs programmas 
darbības jomās.

(13) Komisija savlaicīgi nodrošina 
neatkarīga novērtējuma veikšanu 
pasākumiem, kas īstenoti šīs programmas 
darbības jomās, tostarp attiecībā uz vides, 
sociālajiem, veselības un dzīvnieku 
labturības kritērijiem.
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Pamatojums

Līgumam pievienotais protokols par dzīvnieku aizsardzību prasa, lai Kopiena, formulējot un 
īstenojot savu politiku, tostarp pētniecībā, veltītu lielu uzmanību dzīvnieku labturības 
prasībām.

Grozījums Nr. 8
4. panta 2. punkts

2. Saskaņā ar šo programmu nefinansē
šādas zinātniskās izpētes jomas:

2. Saistībā ar šo programmu netiks 
finansētas šādas pētniecības jomas:

– zinātniskās izpētes pasākumu, kura
mērķis ir cilvēku klonēšana 
reproduktīviem nolūkiem,

– pētniecības darbības, kuru mērķis ir 
cilvēku klonēšana,

– zinātniskās izpētes pasākumu, kura
mērķis ir pārveidot ģenētisko mantojumu 
cilvēkiem, kam šādas izmaiņas varētu kļūt 
pārmantojamas,

– pētniecības pasākumi, kuru mērķis ir 
pārveidot ģenētisko mantojumu cilvēkiem, 
kam šādas izmaiņas varētu kļūt 
pārmantojamas,

– zinātniskās izpētes pasākumus, kas 
paredzēti, lai radītu cilvēka embrijus, kuri 
paredzēti tikai zinātniskai pētniecībai, vai 
mātes šūnas, tostarp tādas, kas tapušas, 
veicot somatisko šūnu kodola pārstādīšanu.

– pētniecības darbības, kas paredzētas, lai 
radītu cilvēka embrijus, kuri paredzēti tikai 
zinātniskai pētniecībai, vai mātes šūnas, 
tostarp tādas, kas tapušas, veicot somatisko 
šūnu kodola pārstādīšanu,.
– pētniecības darbības, kas saistītas ar 
dzīvības formu komercializāciju.

Grozījums Nr. 9
Pielikuma 2. iedaļas 2. ievilkums

- galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, 
kas svarīgi sabiedrībai, kas saistīti ar 
pētniecību un kam kopienas dimensija ir 
dominējošā,

– galveno uzmanību pievēršot 
jautājumiem, kas ir svarīgi sabiedrībai, kas 
ir saistīti ar pētniecību un kam kopienas 
dimensija ir dominējošā, īpaši uzsverot 
sadarbību starp nozarēm un dabaszinātņu 
un sociālo zinātņu ekspertu kopīgu darbu;

Grozījums Nr. 10
Pielikuma 2. iedaļas 3. ievilkums

- veidojot partnerattiecības ar pētniecības 
centriem, universitātēm, ražotājiem, valsts 
iestādēm, dalībvalstu regulatīvajām 
iestādēm, ka arī trešām valstīm un 

– veidojot partnerattiecības ar pētniecības 
centriem, universitātēm, ražotājiem, valsts 
iestādēm, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, dalībvalstu regulatīvajām 
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starptautiskām organizācijām, iestādēm, kā arī trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām;

Pamatojums

Ir svarīgi attīstīt un uzlabot partnerattiecības ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai  
padziļinātu dialogu starp zinātni un sabiedrību. 

Grozījums Nr. 11
Pielikuma 2. iedaļas 3.a ievilkums (jauns)

– padziļināt sadarbību ar citām Eiropas 
iestādēm, jo īpaši Eiropas Parlamentu; 

Pamatojums

Par šo principu vienojās 2002. gada 13. septembra Konkurētspējas Padome (skatīt Komisijas 
oficiālo deklarāciju, papildinājumu 2002. gada 13. septembrī Briselē  notikušās ES 
Konkurētspējas Padomes  2451. sanāksmes protokolam (12S23/02ADD1rev1, 21 Oct. 2002)), 
bet EP–KPC saskarsmes darba grupa atsāka savu darbu un uzsāka jaunu pastāvīgu tikšanos 
ciklu.

Grozījums Nr. 12
Pielikuma 2. iedaļas 3. ievilkums

Zināšanu izplatīšana dažādām šajā procesā 
iesaistītajām personām būs būtiskākā šādas 
pieejas īpatnība. Pasākumu mērķis būs arī 
atbalstīt tiesību aktu īstenošanu un 
pārraudzību un paraugprakses izplatīšanu 
ES 25 dalībvalstīm, kandidātvalstīm un 
kaimiņvalstīm.

Zināšanu izplatīšana dažādām šajā procesā 
iesaistītajām personām būs būtiskākā šādas 
pieejas īpatnība. Saistībā ar to tiks sekmēts 
dialogs starp zinātni un sabiedrību.
Pasākumu mērķis būs arī atbalstīt tiesību 
aktu īstenošanu un pārraudzību un 
paraugprakses izplatīšanu ES 25 
dalībvalstīm, kandidātvalstīm un 
kaimiņvalstīm.

Pamatojums

Dialogs starp zinātni un sabiedrību ir būtisks, lai cīnītos ar uzticības krīzi zinātnē un 
izvairītos no tā, ka pilsoņi nepieņem dažus produktus (skatīt, piemēram, ĢMO).
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Grozījums Nr. 13
Pielikuma 2. iedaļas 6. ievilkums

Septītās pamatprogrammas darbības laikā 
tiks izvirzītas jaunās prasības KPC ES 
ārējo attiecību un ar drošību saistīto 
politikas virzienu jomā. Šīs darbības jomas 
atbalstīs ar iekšējām un drošām 
informācijas/analīzes sistēmām, lai reaģētu 
ātri. Tāpat arī KPC darba pasaules un 
starptautiskās dimensijas turpinās attīstīties 
pašreizējas programmās.

Septītās pamatprogrammas darbības laikā 
KPC tiks izvirzītas jaunās prasības ES 
ārējo attiecību un ar drošību saistīto 
politikas virzienu jomā. Šīs darbības jomas 
atbalstīs ar iekšējām un drošām 
informācijas/analīzes sistēmām, lai reaģētu 
ātri. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
zinātnes atbalstam Eiropas 
kaimiņattiecību politikai. Tāpat turpinās 
attīstīties pasaules un starptautiskā 
dimensija KPC darbā arī pašreizējā 
programmā.

Pamatojums

KPC nodrošina ES politikas virzienu atbalstu. 

Grozījums Nr. 14
Pielikuma 2. iedaļas 8. ievilkums

Vajadzības gadījumā KPC, sniedzot 
atbalstu politikas tematiskajās jomās, 
iesaistīsies īpašos izmēģinājumos, kas ļaus 
labāk izmantot attiecīgos ES mēroga 
pētniecības rezultātus. Tādējādi KPC 
sekmēs zināšanu sabiedrības izdevīgumu.

Vajadzības gadījumā KPC, sniedzot 
atbalstu politikas tematiskajās jomās, 
iesaistīsies īpašos izmēģinājumos, kas ļaus 
labāk izplatīt un izmantot attiecīgos ES 
mēroga pētniecības rezultātus. Tādējādi 
KPC sekmēs zināšanu sabiedrības 
izdevīgumu.

Pamatojums

Zināšanām ir jāspēj izplatīties, lai tās varētu izmantot jauninājumu radīšanā.

Grozījums Nr. 15
Pielikuma 3. iedaļas 3.1. punkta virsraksts

Politikas 1. tematiskā joma. Pārticība uz 
zināšanām balstītā sabiedrībā

Politikas 1. tematiskā joma: Pārticība un
labklājība uz zināšanām balstītā sabiedrībā

Grozījums Nr. 16
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.1. punkta 6. daļa

Lisabonas programma izaugsmes un Lisabonas programma izaugsmes un 
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darbvietu nodrošināšanai tiks atbalstīta ar 
tiešu kvantitatīvu sociālekonomisku analīzi 
— arī attiecība uz labāka regulējuma 
principu — vairākās tādās politikas jomās 
kā makroekonomiskā stabilitāte un 
izaugsme, finansiālie pakalpojumi, 
konkurētspējas aspekti, mūžizglītība un 
Lisabonas stratēģijas cilvēku kapitāla 
dimensija, lauksaimniecība, klimata 
pārmaiņa, ilgtspējīgas enerģijas un 
transporta sistēmas. KPC veicinās labāku 
izpratni par saistību starp izglītības 
nodrošināšanu un zināšanu sabiedrības 
vajadzībām, par faktoriem, kas ietekmē 
pašu kapitālu izglītībā un to, cik efektīvu 
izglītības resursu izmantojumu var panākt.

darbvietu nodrošināšanai tiks atbalstīta ar 
tiešu kvantitatīvu sociālekonomisku analīzi 
— arī attiecībā uz labāka regulējuma 
principu — vairākās tādās politikas jomās 
kā makroekonomiskā stabilitāte un 
izaugsme, finansiālie pakalpojumi, 
konkurētspējas aspekti, mūžizglītība un 
Lisabonas stratēģijas cilvēkkapitāla
dimensija, lauksaimniecība, klimata 
pārmaiņa, ilgtspējīgas enerģijas un 
transporta sistēmas. KPC veicinās labāku 
izpratni par saistību starp izglītības 
nodrošināšanu un zināšanu sabiedrības 
vajadzībām, par zināšanu apriti, par 
faktoriem, kas ietekmē pašu kapitālu 
izglītībā un to, cik efektīvu izglītības 
resursu izmantojumu var panākt, cita 
starpā saistībā ar atklātā pirmkoda 
programmatūru.

Pamatojums

Zināšanu globalizācija padara īpaši svarīgu izpratni par zināšanu izplatīšanas mehānismiem. 

Grozījums Nr. 17
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.3. punkta 1. daļas 1. ievilkums

- nodrošināt ilgtspējīgu enerģētikas 
referenču sistēmu, kas apmierinātu ES 
politikas vajadzības pēc kompetences 
zinātnes un tehnoloģiju jomā par 
tehnoloģiju jauninājumiem un attīstību 
(visiem enerģijas avotiem),

– nodrošināt ilgtspējīgu enerģētikas 
referenču sistēmu, kas apmierinātu ES 
politikas vajadzības pēc kompetences 
zinātnes un tehnoloģiju jomā par 
tehnoloģiju jauninājumiem un attīstību 
(visiem enerģijas avotiem un 
energoefektivitāti);

Grozījums Nr. 18
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.3. punkta 1. daļas 3. ievilkums

- sniegt Eiropai informāciju par 
energoapgādes uzticamību.

– sniegt Eiropai informāciju par 
energoapgādes uzticamību un atjaunīgās 
enerģijas avotu pieejamību.
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Grozījums Nr. 19
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.3. punkta 2. daļas 3. ievilkums

sociālajai dimensijai un pasākumiem, kas 
ietver telpisko plānošanu, ietekmei uz 
veselību un izpratnes padziļināšanai. Būs 
arī centieni saistībā ar gaisa, zemes un 
jūras transporta drošību un drošumu.

– sociālajai dimensijai un pasākumiem, kas 
ietver telpisko, arhitektūras un pilsētu
plānošanu, ietekmei uz veselību un 
izpratnes padziļināšanai. Būs arī centieni 
saistībā ar gaisa, zemes un jūras transporta 
ilgtspējību, drošību un drošumu.

Grozījums Nr. 20
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.4. punkts

KPC atbalstīs informācijas sabiedrības 
tehnoloģiju politikas virzienu un 
instrumentu izstrādāšanu, veicinot 
konkurētspējīgas, uz zinātnes atziņām 
balstītas Eiropas sabiedrības izveidošanu,
izstrādājot iespējamu analīzi un stratēģijas, 
kas saistītas ar zināšanu sabiedrību. 
Uzmanība tiks pievērsta izaugsmei, 
solidaritātei, integrācijai un ilgtspējai. KPC 
veicinās arī to ES politikas virzienu 
īstenošanu, kas ir cieši saistīti ar 
informācijas sabiedrības tehnoloģiju 
attīstību vai kam tā ir ļoti izdevīga. Tas 
attiecas uz lietojumiem e-uzņēmējdarbībā, 
e-veselībā, personas drošībā, e-mācībās, e-
pārvaldībā un vidē, kā arī to jauninājumu 
potenciāla noteikšanu, kas rodas, sekojot 
vispārējām Eiropas stratēģijām attiecībā uz 
izaugsmi, integrāciju un dzīves kvalitāti.

KPC atbalstīs informācijas sabiedrības 
tehnoloģiju politikas virzienu un 
instrumentu izstrādāšanu, veicinot 
konkurētspējīgas, uz zinātnes atziņām 
balstītas Eiropas sabiedrības izveidošanu, 
izstrādājot iespējamu analīzi un stratēģijas, 
kas saistītas ar zināšanu sabiedrību, 
uzsverot brīvu programmatūru ar atklātu 
pirmkodu. Uzmanība tiks pievērsta 
izaugsmei, solidaritātei, sociālajai
integrācijai un ilgtspējībai. KPC veicinās 
arī to ES politikas virzienu īstenošanu, kuri
ir cieši saistīti ar informācijas sabiedrības 
tehnoloģiju attīstību vai kuriem tā ir ļoti 
izdevīga. KPC arī izvērtēs intelektuālā 
īpašuma režīmu ietekmi uz izaugsmi un 
konkurētspēju un atbalstīs mehānismu 
izstrādi zināšanu izplatīšanai ciparu 
laikmetā.
Tas attiecas uz lietojumiem e-
uzņēmējdarbībā, e-veselībā, personas 
drošībā, e-mācībās, e-pārvaldībā un vidē, 
kā arī to jauninājumu potenciāla 
noteikšanu, kas rodas, sekojot vispārējām 
Eiropas stratēģijām attiecībā uz izaugsmi, 
integrāciju un dzīves kvalitāti. KPC 
centīsies uzlabot invalīdu iekļaušanos uz 
zināšanām balstītā sabiedrībā. 

KPC strādās pie „konverģences” 
informācijas sabiedrības tehnoloģiju (IST) 
jomā, lai novērtētu potenciālo ietekmi uz 
sabiedrību konkurētspējas, privātās dzīves 
un sociālās integrācijas ziņā. Konverģences 
lietojumus piemēros veselības jomā 

KPC strādās pie „konverģences” 
informācijas sabiedrības tehnoloģiju (IST) 
jomā, lai novērtētu potenciālo ietekmi uz 
sabiedrību konkurētspējas, privātās dzīves, 
ētikas, īpašumtiesību un sociālās 
integrācijas ziņā. Konverģences lietojumus 
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(biosensori, nanotehnoloģija un kognitīvās 
zinātnes), drošības jomā (sensori, 
sabiedrības drošība un personas integritāte) 
un vides jomā (monitoringa tehnologijas un 
ilgtspējīga vides apsaimniekošana).

apsvērs veselības jomā (biosensori, 
nanotehnoloģija un kognitīvās zinātnes), 
drošības jomā (sensori, sabiedrības drošība 
un personas integritāte) un vides jomā 
(monitoringa tehnologijas un ilgtspējīga 
vides apsaimniekošana) līdz ar iespējamas 
netiešas sociālās, vides un veselības 
ietekmes novērtējumu.

Pamatojums

Sociolingvistiskā atbilsme citu valodu versijām.

Grozījums Nr. 21
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.5. punkta 1. daļa

Zinātnes par dzīvību un biotehnoloģija 
attiecas uz daudzām politikas jomām, kurās 
tās var ievērojami tuvināt Lisabonas
mērķus. Šis potenciāls ir plaši atzīts 
veselības, lauksaimniecības, pārtikas, vides 
un citos sektoros, kur lietojumus strauji 
izstrādā. References materiālu un validētu
metožu nodrošināšanai vajadzīga piekļuve 
visdažādākajiem progresīviem 
biotehnoloģiskiem instrumentiem un to 
kontrole. KPC vairos savu pieredzi šajā 
jomā, ņemot vērā tiesību aktus un 
regulējumu.

Zinātnes par dzīvību un biotehnoloģija 
attiecas uz daudzām politikas jomām, kurās 
tās var ievērojami tuvināt ES mērķus. Šis 
potenciāls ir plaši atzīts veselības, 
lauksaimniecības, pārtikas, vides un citos 
sektoros, kur lietojumus strauji izstrādā.
Atsauces materiālu un apstiprinātu metožu 
nodrošināšanai vajadzīga piekļuve 
visdažādākajiem progresīviem 
biotehnoloģiskiem instrumentiem un to 
kontrole. KPC vairos savu pieredzi šajā 
jomā, ņemot vērā tiesību aktus un 
regulējumu.

Grozījums Nr. 22
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.5. punkta 2. daļa

Jo īpaši KPC veiks pētījumus par zinātnes 
par dzīvību un biotehnoloģiju izraudzītu 
lietojumu sociālekonomisko ietekmi, lai 
pamatotu turpmākos tiesību aktus. Ar 
integrētiem centieniem nanobiotehnoloģijā, 
fizikā, bioloģijā un ķīmijā attiecībā uz 
noteikšanas metodēm KPC sekmēs jaunu 
stratēģiju un tehnoloģiju izstrādi vides 
monitoringam un veselības kontrolei, 
(vides) toksikoloģiskajiem pētījumiem, 
pārtikas kontrolei un 

Jo īpaši KPC veiks pētījumus par zinātnes
par dzīvību un biotehnoloģiju izraudzītu 
lietojumu sociālekonomisko ietekmi, lai 
pamatotu turpmākos tiesību aktus. Ar 
integrētiem centieniem nanobiotehnoloģijā, 
fizikā, bioloģijā un ķīmijā attiecībā uz 
noteikšanas metodēm KPC sekmēs jaunu 
stratēģiju un tehnoloģiju izstrādi vides 
monitoringam un veselības kontrolei, 
(vides) toksikoloģiskiem un 
epidemioloģiskiem pētījumiem, pārtikas 
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drošībainekaitīgumam. kontrolei un nekaitīgumam. Šo centienu 
pamatā būs skaidri piemērots piesardzības 
princips attiecībā uz privāto dzīvi un ētiku.

Grozījums Nr. 23
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.5. punkta 3. daļas 1. apakšpunkta 1. ievilkums

– kvalitātes nodrošināšanas līdzekļu 
nodrošināšana ģenētiskajām pārbaudēm,

– kvalitātes nodrošināšanas līdzekļu un 
pārbaužu nodrošināšana, lai panāktu 
pietiekamu sabiedrisko izmantojumu 
ģenētiskajiem izmēginājumiem.

Grozījums Nr. 24
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.5. punkta 3. daļas 2. apakšpunkta 1. ievilkums

– perspektīvu pētniecība attiecībā uz 
jauniem biotehnoloģiskiem lietojumiem
pārtikas ražošanā (piem. funkcionālā 
pārtika, klonēti lauksaimniecības dzīvnieki 
un molekulārās „lauksaimniecības” 
kultūraugi),

– perspektīvu pētniecība attiecībā uz jaunu 
biotehnoloģisko lietojumu iespējamu 
netiešu ietekmi pārtikas ražošanā (piem. 
funkcionālā pārtika, klonēti 
lauksaimniecības dzīvnieki un molekulārās 
„lauksaimniecības” kultūraugi);

Grozījums Nr. 25
Pielikuma 3. iedaļas 3.2.1. punkta 1. daļas 2. ievilkums

- Vides aspekti. Labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu ietekmes novērtēšana un 
agrovides pasākumu ietekmes un 
efektivitātes pētīšana attiecībā uz augsnes 
un ūdens apstākļiem. Analīze par 
sakarībām starp lauksaimniecības, lauku 
attīstības un reģionālajiem politikas 
virzieniem un par to ietekmi uz 
pārmaiņām Eiropas zemes izmantošanā, 
izstrādājot rādītājus un telpiskos modeļus. 
Mērķtiecīgu teritoriālo stratēģiju 
izstrādāšanas atbalstīšana lauku attīstības 
programmu īstenošanai. Klimata 
pārmaiņas ietekmes uz lauksaimniecību 
novērtēšana, ņemot vērā pielāgošanās 
pasākumus. Siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju mazināšanas veicināšana, 
izmantojot īpašus enerģijas kultūraugus 

– Vides aspekti. Labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu ietekmes novērtēšana un 
agrovides pasākumu ietekmes un 
efektivitātes pētīšana attiecībā uz augsnes 
un ūdens apstākļiem. Analīze par 
sakarībām starp lauksaimniecības, lauku 
attīstības un reģionālajiem politikas 
virzieniem un par to ietekmi uz 
pārmaiņām Eiropas zemes izmantošanā, 
izstrādājot rādītājus un telpiskos modeļus. 
Neliela ieguldījuma un organiskās 
lauksaimniecības veicināšanas 
pasākumu novērtēšana. Mērķtiecīgu 
teritoriālo stratēģiju izstrādāšanas 
atbalstīšana lauku attīstības programmu 
īstenošanai. Klimata pārmaiņas ietekmes 
uz lauksaimniecību novērtēšana, ņemot 
vērā pielāgošanās pasākumus. 
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un iegūstot enerģiju no lauksaimniecības 
atkritumu pārstrādes.

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
mazināšanas veicināšana, izmantojot 
īpašus enerģijas kultūraugus un iegūstot 
enerģiju no lauksaimniecības atkritumu 
pārstrādes.

Grozījums Nr. 26
Pielikuma 3. iedaļas 3.2.1. punkta 1. daļas 3. ievilkums

- Ražotāja/patērētāja aspekti. Stratēģiskās 
politikas analīze tādās jomās kā KLP 
reformas ietekme uz lauksaimniecības 
sistēmu ilgtspējību, lauksaimniecības 
spēja apmierināt patērētāju pieprasījumu: 
pārtikas raksturojums un kontrole, 
kvalitātes nodrošināšanas (QA) ietekme 
un sertifikācijas sistēmas, ko pārvalda 
piegādes ķēdēs, kā arī spēja ievērot vides 
un dzīvnieku labturības standartus, 
galveno Eiropas lauksaimniecības preču 
prognozēšana un politikas ietekmes 
analīze attiecībā uz ražošanu, pasaules 
tirgu, cenām, ienākumiem un patērētāju 
labklājību, izmaiņu ietekme tirdzniecības 
politikā un pasaules preču tirgos, 
lauksaimniecības politikas virzieni lauku 
attīstībā saistībā ar citiem politikas 
virzieniem. Īpašu uzmanību veltīs KLP 
reformas ietekmei jaunajās dalībvalstīs un 
kandidātvalstīs.

– Ražotāja/patērētāja aspekti. Stratēģiskās 
politikas analīze tādās jomās kā KLP 
reformas ietekme uz lauksaimniecības 
sistēmu ilgtspējību, lauksaimniecības 
spēja apmierināt patērētāju pieprasījumu: 
pārtikas raksturojums un kontrole, 
kvalitātes nodrošināšanas (QA) ietekme 
un sertifikācijas sistēmas, ko pārvalda 
piegādes ķēdēs, kā arī spēja ievērot vides 
un dzīvnieku labturības standartus, 
galveno Eiropas lauksaimniecības preču 
prognozēšana un politikas ietekmes 
analīze attiecībā uz ražošanu, pasaules 
tirgu, cenām, ienākumiem un patērētāju 
labklājību, izmaiņu ietekme tirdzniecības 
politikā un pasaules preču tirgos, 
lauksaimniecības politikas virzieni lauku 
attīstībā saistībā ar citiem politikas 
virzieniem. Īpašu uzmanību veltīs KLP 
reformas ietekmei jaunajās dalībvalstīs un 
kandidātvalstīs, kā arī 
daudzfunkcionālām lauku attīstības 
programmām un to efektivitātei.

Grozījums Nr. 27
Pielikuma 3. iedaļas 3.2.1. punkta 2. daļa

Kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem 
pievērsīsies, uzlabojot zinātnisko datu 
kvalitāti un to sniegšanas savlaicīgumu, kā 
arī izstrādājot procesus pārvaldības iespēju 
ekonomiskās un sociālās ietekmes 
novērtēšanai. Izmantos jaunas tehnoloģijas, 
tostarp zivju izcelsmes noteikšanu, 
pamatojoties uz DNS analīzi, lai konstatētu 
neatbilstību. Uzmanība tiks veltīta 
metodēm, kas sekmē ieinteresēto personu 

Kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem 
pievērsīsies, uzlabojot zinātnisko datu 
kvalitāti un to sniegšanas savlaicīgumu, kā 
arī izstrādājot procesus pārvaldības iespēju 
ekonomiskās un sociālās ietekmes 
novērtēšanai. Izmantos jaunas tehnoloģijas, 
tostarp zivju izcelsmes noteikšanu, 
pamatojoties uz DNS analīzi, lai konstatētu 
neatbilstību. Uzmanība tiks veltīta 
metodēm, kas sekmē ieinteresēto personu 
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iesaistīšanos. Atbilstīgi ES jaunajai jūras 
politikai tādu zivsaimniecībai izstrādātu 
pakalpojumu ekonomiskais pamatojums kā 
kuģu pārraudzība, kontrolējot no attāluma, 
un elektroniskā ziņošana attieksies arī uz 
tirdzniecības kuģu identifikāciju. Novērtēs 
augošā akvakultūras sektora ietekmi.

iesaistīšanos Atbilstīgi ES jaunajai jūras 
politikai tādu zivsaimniecībai izstrādātu 
pakalpojumu ekonomiskais pamatojums kā 
kuģu pārraudzība, kontrolējot no attāluma, 
un elektroniskā ziņošana attieksies arī uz 
tirdzniecības kuģu identifikāciju. Novērtēs 
augošās akvakultūras nozares ietekmi, 
tostarp uz vidi, sabiedrību un veselību.

Grozījums Nr. 28
Pielikuma 3. iedaļas 3.2.2. punkta 2. daļas 6. ievilkums

- strukturālo programmu un kohēzijas 
programmu ietekmes novērtējumam un 
Eiropas reģionālo politikas virzienu 
atbalstam, izmantojot reģionu un pilsētu 
teritoriālos rādītājus.

– strukturālo programmu un kohēzijas 
programmu ietekmes novērtējumam un 
Eiropas reģionālo politikas virzienu 
atbalstam, izmantojot reģionu un pilsētu 
teritoriālos rādītājus, kaimiņattiecību 
politiku un tās rīcības plānus.

Grozījums Nr. 29
Pielikuma 3. iedaļas 3.2.3. punkta 1.a ievilkums (jauns)

Attīstītu metožu izstrāde un 
apstiprināšana, lai uzlabotu, ierobežotu un 
aizstātu biotehnoloģisku farmaceitisko 
līdzekļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un 
noteiktu ķīmisko vielu toksiskumu ar in 
vitro šūnu barotņu, lielas jaudas metožu 
un toksikogenomikas palīdzību;

Pamatojums

Skatīt referenta paskaidrojumu.

Grozījums Nr. 30
Pielikuma 3. iedaļas 3.2.3. punkta 2. ievilkums

– novērtējot ietekmi uz veselību ar 
eksperimentālu darbu, biomonitoringu, 
toksigenomiskām analīzēm, skaitļošanas 
metodēm un analītiskiem instrumentiem;

– novērtējot ietekmi uz veselību ar 
eksperimentālu darbu, biomonitoringu, 
toksigenomiskām un epidemioloģiskām
analīzēm, skaitļošanas metodēm un 
analītiskiem instrumentiem;
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Grozījums Nr. 31
Pielikuma 3. iedaļas 3.2.3. punkta 3.a ievilkums (jauns)

– Veselības analīzes, kas ir balstītas uz 
trijiem faktoriem: (i) sindromiem un 
hronisku iedarbību, (ii) mijiedarbību starp 
toksiskām vielām un vielu maisījumiem 
un (iii) ģenētisku polimorfismu un 
imunoloģisku izmēģinājumu, tostarp 
pārveidošanas un limfocītu aktivēšanas 
izmēģinājumu analīzi.

Pamatojums

Vides medicīna atšķiras no arodmedicīnas ar to, ka vielu devu iedarbība, kas izraisa 
intoksikāciju, var būt neliela, taču ir nepārtraukta; līdz ar to šajā jomā ir nepieciešami 
atbilstīgi analīzes līdzekļi: analīze balstās uz trim sastāvdaļām un ļauj ņemt vērā pret 
toksiskām vielām atšķirīgi jutīgu indivīdu ģenētisko profilu.

Grozījums Nr. 32
Pielikuma 3. iedaļas 3.3.1. punkta 2. daļas 4. ievilkums

- robežu drošību un pārvaldību ar 
standartiem un pārbaudīšanu attiecībā uz 
biometriskiem devējiem, uzraudzības 
sistēmām, lai atklātu nelegālu tirdzniecību, 
pārvaldītu migrācijas plūsmas,

– robežu drošību un pārvaldību ar 
standartiem un pārbaudīšanu attiecībā uz 
biometriskiem devējiem, uzraudzības 
sistēmām, lai atklātu nelegālu tirdzniecību, 
pārvaldītu migrācijas plūsmas, īpašu 
uzmanību pievēršot cilvēktiesību 
pārkāpumu novēršanai;

Pamatojums

Cilvēku tirdzniecība noved pie smagiem cilvēka pamattiesību pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 33
Pielikuma 3. iedaļas 3.3.3. punkta 2. daļas 6.a ievilkums (jauns)

– Attīstītu metožu izstrāde un 
apstiprināšana, lai uzlabotu, ierobežotu 
un aizstātu biotehnoloģisku farmaceitisko 
līdzekļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem un 
noteiktu ķīmisko vielu toksiskumu ar in 
vitro šūnu barotņu, lielas jaudas metožu 
un toksikogenomikas palīdzību;
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Grozījums Nr. 34
Pielikuma 3. iedaļas 3.4. punkta 1. daļa

KPC atbalstīs ES lēmumu pieņemšanu 
ārējo attiecību instrumentu jomā (sadarbība 
attīstībai, tirdzniecība) un to instrumentu 
jomā, ar ko reaģē uz krīzēm, tostarp 
stabilitātes un humānas palīdzības 
instrumentiem.

KPC atbalstīs ES lēmumu pieņemšanu 
ārējo attiecību instrumentu jomā (sadarbība 
attīstībai, tirdzniecība) un to instrumentu 
jomā, ar ko reaģē uz krīzēm un miermīlīgi 
atrisina konfliktus, tostarp stabilitātes un 
humānas palīdzības instrumentiem.

Pamatojums

KPC mērķis ir arī atbalstīt ES politikas virzienus.

Grozījums Nr. 35
Pielikuma 3. iedaļas 3.4.2. punkta 4. daļa

Stiprinās sadarbību ar galvenajiem 
dalībniekiem (FAO, EUMETSAT, WFP, 
ESA GMES-GMFS).

Stiprinās sadarbību ar galvenajiem 
dalībniekiem (FAO, ANO Vides 
programmu, EUMETSAT, WFP, ESA 
GMES-GMFS).

Pamatojums

ANO Vides programma ir nozīmīga starptautiska organizācija.

Grozījums Nr. 36
Pielikuma 3. iedaļas 3.4. punkta apakšvirsraksta "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, tostarp 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 un rīcības 
kodeksu jaunākajām versijām, piemēram, 
Helsinku Deklarāciju, Eiropas Padomes 
Konvenciju par cilvēktiesībām un 

Īstenojot šo īpašo programmu un no tās 
izrietošos pētījumus, jāievēro un jāņem 
vērā ētikas pamatprincipi. Tie cita starpā 
ietver principus, kas minēti ES 
Pamattiesību hartā, tostarp 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 un rīcības kodeksu jaunākajām 
versijām, piemēram, Helsinku Deklarāciju, 
Eiropas Padomes Konvenciju par 



PR\600206LV.doc PE 368.074v01-0019/23 PR\600206LV.doc

LV

biomedicīnu, kas parakstīta 1997. gada 
4. aprīlī Ovjedo, un tās Papildu protokolus, 
ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, 
UNESCO pieņemto Vispārējo deklarāciju 
par cilvēka genomu un cilvēktiesībām, 
ANO Bioloģisko un toksisko ieroču 
konvenciju (BTWC), Starptautisko līgumu 
par pārtikas un lauksaimniecības augu 
ģenētiskajiem resursiem un attiecīgās 
Pasaules veselības organizācijas (PVO) 
rezolūcijas.

cilvēktiesībām un biomedicīnu, kas 
parakstīta 1997. gada 4. aprīlī Ovjedo, un 
tās Papildu protokolus, ANO Konvenciju 
par bērnu tiesībām, UNESCO pieņemto 
Vispārējo deklarāciju par cilvēka genomu 
un cilvēktiesībām, ANO Bioloģisko un 
toksisko ieroču konvenciju (BTWC), 
Starptautisko līgumu par pārtikas un 
lauksaimniecības augu ģenētiskajiem 
resursiem un attiecīgās Pasaules veselības 
organizācijas (PVO) rezolūcijas.

Pamatojums

Šeit ir jāiekļauj Dzīvnieku labturības aizsardzības protokolā ievertais ētiskais pamatprincips. 
Šo principu praktiskā ietekme arī saistībā ar Komisijas ētikas pārbaudes procesa 
pārskatīšanu ir jāņem vērā visās pētniecības darbībās, ko atbalsta pamatprogramma.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un uzskata to par atbilstīgu turpinājumu 
KPC darbībām , kas galveno uzmanību vērš uz zinātnisko konsultācijo un tehnisko prasmju 
nodrošināšanu ES politikas virzienu atbalstam. Tomēr ir izstrādāti vairāki ieteikumi, lai 
stiprinātu tā lomu, paplašinātu darbību mērogu un padziļinātu uz patērētāju interesēm 
vērstos KPC darbības aspektus.

KPC loma
1957. gadā izveidotais KPC ir uz pētniecību balstīta politikas atbalsta organizācija un Eiropas 
Komisijas sastāvdaļa. Tā galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu zinātnisku un tehnisku 
atbalstu politikas izstrādātājiem, jo īpaši Eiropas Komisijai, Padomei, Eiropas Parlamentam
un dalībvalstīm. KPC atbalsta Eiropas iestādes galveno Eiropas līmeņa politikas virzienu 
izstrādē. Tas specializējas mērījumos, analīzēs un pārbaudēs un sniedz zinātnisku 
pamatojumu, kas ir nepieciešams ES likumdošanas procesā.

Tomēr referents uzskata, ka KPC ir jābūt atvērtākam pārējoai pasaulei, jo tas veic pētniecības 
darbu, ar kuru ES pilsoņi lepotos, ja būtu ar to pazīstami, neapšaubāmi saglabājot 
nepieciešamo konfidencialitāti. KPC ir jābūt atvērtam sadarbībai ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kurām var būt vajadzības pēc pētniecības.

KPC darbības

Kā ierosināts īpašajā programmā, KPC darbību pamatā ir četri politikas jautājumi:

– labklājība ar zināšanām bagātā sabiedrībā
– solidaritāte un atbildīga resursu pārvaldība
– drošība un brīvība
– Eiropa kā pasaules līmeņa partneris

Šie politikas jautājumi aptver duadzas un dažādas pētniecības darbības, kas ir sagrupētas 
sīkāk. Lai arī cik dažādas ir šīs ļoti vērtīgās darbības, dažas no tām turpmāk ir jāpastiprina.  

1. Veselība: pētījumi par bīstamu ķīmisku vielu ietekmi, iekšējā un ārējā gaisa 
kvalitātes mērījumi, veselība un patērētāju tiesību aizsardzība, sabiedrības 
veselība;

2. Vide: transportlīdzekļu pārbaudes saskaņā ar EC4 un EC5, plaši pētījumi par 
veselību un ar nanotehnoloģijām saistītām vides problēmām, plānošana klimata 
un dabas katastrofu gadījumā, vides veselība;

3. Lauksaimniecība: neliela ieguldījuma lauksaimniecība, bioloģiskā 
lauksaimniecība, ĢMO izsekojamība;
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4. Starptautiskā sadarbība un ārlietas, jo īpaši saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību 
politiku;

5. Atjaunīgā enerģija: atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju izvērtējums un pārbaude;
6. Eiropas Alternatīvo metožu apstiprināšanas centrs (ECVAM) un efektīvu 

pārbaudes metožu veicināšana;
7. Sociālās zinātnes, zinātne un sabiedrība, tostarp sociālo un dabas zinātņu 

mijiedarbe, ņemot vērā nepieciešamību pēc ciešākas starpnozaru sadarbības 
KPC darbā;

8. Informācijas un sakaru tehnoloģijas (ICT): brīva un atklāta pirmkoda 
programmatūra, tostarp tiesiska aizsardzība. KPC ir izstrādājis vienīgo 
programmatūru, kas jebkad izplatīta ar GPL licenci. Šo eksperimentu varētu ne 
tikai atkārtot, bet pat turpmāk izvērst, jo īpaši attiecībā uz tiesiskajiem 
aspektiem, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Tas sekmētu KPC 
darba izplatīšanos un varētu nodrošināt tiesisku regulējumu citu Komisijas 
ģenerāldirektorātu izstrādātajai programmatūrai.

KPC kā sabiedrisks pētniecības institūts

A. Atklāta zinātne

KPC, kas pamatā saņem sabiedrības finansējumu, rada zināšanas, kuras, iespējams, pieejamā 
veidā atgriezīsies sabiedrībā un jo īpaši zinātnieku kopienā. Zinātne ir atkarīga no faktisko 
datu pieejamības un to izmantošanas, un zinātniskajā pētniecībā arvien vairāk izmanto datus, 
ja ir runa par tādām nozarēm kā meteoroloģija, genomika, medicīna vai lieljaudas fizika, kam 
ir nepieciešama pieeja daudzveidīgām datu bāzēm no dažādiem sabiedriskiem un privātiem 
avotiem, kā arī šo datu pieejamības vienkāršai rekombinācijai, izpētei un apstrādei. 

Tajā pašā laikā valsts finansētas pētniecības loma mainās: pētnieki, kas saņem valsts 
fiansējumu, tiek mudināti meklēt savu pētījumu iespējamu komerciālu izmantojumu. 
Universitātes ir kļuvušas par pētījumu izstrādes un to darba augļu baudīšanas partneriem. Šis 
process daudzkārt ir sniedzis izcilus rezultātus, taču ir radījis sarežģītas tiesiskās prasības. 
Šāda sarežģīta daudzpusēja juridiska darba izmaksas laika un naudas izteiksmē var izslēgt 
intelektuālo īpašumu "no spēles", jo jurista darbs ir dārgāks par ražošanu atvērtā tirgū pēc 
juridiskā darba pabeigšanas. Tas aizkavē zinātnisku jauninājumu ienākšanu, jo zinātniskās 
informācijas vērtība palielinās saistībā ar citu zinātnisku informāciju un īpaši pazeminās bez 
saistības ar tiesību aktiem. Daudzi zinātniski ir ironiski norādījuši, ka vēsturiskos brīžos, kad 
mums ir tehnoloģijas, kas sniedz piekļuvi zinātniskiem datiem visā pasaulē un ļauj tos 
apstrādāt dalīti, šo procesu apgrūtina tiesiski ierobežojumi attiecībā uz nodošanu.

Tādēļ referents uzskata, ka KPC ir jāizpēta Creative Commons Science modelis un Berlīnes 
deklarācija par atklāto piekļuvi. Atklātās piekļuves devuma vidū ir sākotnējās zinātniskās 
pētniecības rezultāti, izejas dati un metadati, izejmateriāli un ilustratīvu un grafisku, kā arī 
zinātnisku multivides materiālu digitāla attēlošana. Atklātās piekļuves devumam ir jāatbilst 
diviem nosacījumiem. 

1. Šāda devuma autors(i) vai tiesību turētājs(i) sniedz visiem lietotājiem brīvas, neatceļamas 
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piekļuves tiesības un licenci visā pasaulē kopēt, izmantot, pārraidīt un izrādīt darbu publiski, 
kā arī ar jebkādiem digitāliem līdzekļiem jebkādā atbildīgā nolūkā veidot un izplatīt 
atvasinātus darbus, pareizi norādot autoru (Kopienas standarti tāpat kā līdz šim turpinās 
nodrošināt publicētā darba pareiza norādījuma un atbildīga izmantojuma izpildes 
mehānismu), un tiesības izdrukāt nelielu skaitu kopiju personīgām vajadzībām.

2. Pilna darbu un papildu materiālu versija, tostarp augstākminētā atļauja atbilstīgā standarta 
elektroniskā formātā ir deponējama (un līdz ar to publicējama) vismaz vienā tiešsaistes 
repozitorijā, izmantojot piemērotus tehniskus standartus (piemēram, atklātā arhīva 
definīcijas), ko atbalsta un uztur akadēmiskas iestādes, zinātniskā sabiedrība, valsts aģentūra 
vai cita normāli funkcionējoša organizācija, kuras mērķis ir sekmēt atklātu piekļuvi, 
neierobežotu izplatīšanu, savietojamību un ilgtermiņa arhivēšanu. 

B. Neatkarīga zinātne

Cita nozīmīga KPC loma ir nodrošināt publiskus zinātnes atziņu resursus gadījumos, kad 
likumdevējiem ir nepieciešama neitrāla un neatkarīga zinātniska kompetence. Šāda KPC 
neatkarība ir jānodrošina, tādēļ referents piekrīt viedoklim, ka ieguldīt 10-15 % no summas ir 
pamatoti.  

C. Zinātne sabiedrībā

Visbeidzot, KPC, kurš nodrošina neatkarīgu pētniecību un kura darba kārtība ir balstīta uz 
Eiropas sabiedrības vajadzībām, ir īpaši svarīga iestāde, lai palīdzētu atgūt sabiedrības 
uzticību zinātnei. Kā savā Vīnes runā norādīja komisārs J. Potočnik, tas ir būtiski laikā, kad 
daudzi Eiropas iedzīvotāji ir samērā skeptiski pret daudzām zinātniskā darba jomām.

KPC paplašinātā loma

KPC zinātniskā pamatojuma sniegšana ES tiesību aktiem ir jāpaplašina līdz citām iestādēm un 
jāpadziļina attiecībā uz Eiropas Parlamentu.  Referents pauž nožēlu, ka EP nav pietiekami 
izmantojis KPC kompetenci, jo šāds atbalsts ievērojami palīdzētu likumdevējiem lēmumu 
pieņemšanas procesā (ņemot vērā, ka vairāk nekā 25 % ES tiesību aktu patiešām ir tehniski un 
zinātniski pamatoti). Lai atvieglotu savstarpējos kontaktus, ir atsākta stabila EP un KPC 
saziņas grupas darbība, kuras mērķis ir turpināt iesākto, par ko vienojās 2002. gada 
13. septembra Konkurētspējas Padome.1

Ētika

Īstenojot šo īpašo programmu un no tās izrietošās pētniecības darbības, ir jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Tie arī ietver principus, kas minēti ES Pamattiesību hartā, tostarp 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 

  
1 skatīt Komisijas oficiālo deklarāciju, papildinājumu 2002. gada 13. septembrī Briselē  notikušās ES 
Konkurētspējas Padomes  2451. sanāksmes protokolam (12S23/02ADD1rev1, 21 Oct. 2002)
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starptautisko konvenciju un rīcības kodeksu jaunākajām versijām, piemēram, Helsinku 
Deklarāciju, Eiropas Padomes Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu, kas parakstīta 
1997. gada 4. aprīlī Ovjedo, un tās Papildu protokolus, ANO Konvenciju par bērna 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, ANO Ģenerālās asamblejas 2005. gada 
8. marta rezolūciju (A/RES/59/280), Eiropas Parlamenta 2005. gada 10. marta rezolūciju par 
tirdzniecību ar cilvēka olšūnām un 2005. gada 26. oktobra rezolūciju par biotehnoloģisko 
izgudrojumu patentiem un attiecīgajām Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rezolūcijām. 

Saskaņā ar subsidiaritātes principu un Eiropā pastāvošajām dažādajām pieejām pētniecības 
projektu darbiniekiem jāatbilst pastāvošajiem tiesību aktiem, noteikumiem un ētikas 
principiem valstīs, kurās tiks veikta pētniecība. Jebkurā gadījumā valstu noteikumus piemēro 
visām dalībvalstīm un pētījumi, kas ir aizliegti kādā dalībvalstī vai ārpuskopienas valstī, 
nesaņems Komisijas finansējumu šādu pētījumu veikšanai šajā dalībvalstī vai ārpuskopienas 
valstī. 

Vajadzības gadījumā pirms PTA darbības uzsākšanas pētniecības projektu veicēji cenšas 
saņemt attiecīgās valsts vai vietējās ētikas komisijas apstiprinājumu. Komisijai regulāri jāveic 
ētikas pārbaudes attiecībā uz ierosinājumiem, kuros ir runa par jutīgiem jautājumiem vai 
kuros ētiskie aspekti nav pietiekami risināti. 

Līgumam pievienotais protokols par dzīvnieku aizsardzību prasa, lai Kopiena, formulējot un 
īstenojot savu politiku, veltītu lielu uzmanību dzīvnieku labturības prasībām. Padomes 
Direktīva 86/6209/EEK par dzīvniekiem, ko izmanto eksperimentiem un citiem zinātniekiem 
mērķiem, prasa, lai visi eksperimenti tiktu plānoti tā, lai nepieļautu tajos izmantoto dzīvnieku 
mokas, sāpes un ciešanas, kā arī tiktu izmantots pēc iespējas mazāks skaits dzīvnieku; lai tiktu 
iesaistīti neirofizioloģiski vismazāk jutīgie dzīvnieki; un lai tiktu izraisītas vismazākās 
iespējamās sāpes, ciešanas, mokas vai paliekošs kaitējums. Tiek garantēts dzīvnieku ģenētiskā 
mantojuma mainīšanas un dzīvnieku klonēšanas aizliegums un tiek ievēroti bioloģiskās 
daudzveidības principi. Īstenojot šo programmu, Komisija regulāri uzraudzīs zinātnes 
atklājumus un valstu un starptautiskos noteikumus, lai tiktu ņemti vērā jebkādi sasniegumi. 

************


