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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 „Iespējas”, ar ko īsteno 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu (2007-2013) pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības un demonstrējumu pasākumiem
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0443)1,

– ņemot vērā EK līguma 166. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0384/2005),

– 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
I pielikuma 1. tēmas „Pētniecības infrastruktūra” apakšvirsraksta „Darbības” 1.2. punkta 

1.a daļa (jauna)

Eiropas Pētniecības infrastruktūru 
stratēģijas komisijas (ESFRI), Eiropas 
tehnoloģiju platformu, Kopīgo 
tehnoloģiju iniciatīvu un Eiropas 
Pētniecības padomes speciālistiem prasīs 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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skaidri formulēt nepieciešamās 
pētniecības infrastruktūras.

Pamatojums

Visām ieinteresētajām personām jāizsaka viedoklis par jaunu pētniecības infrastruktūru 
izveidi un pašreizējo infrastruktūru modernizēšanu.

Grozījums Nr. 2
I pielikuma 1. tēmas „Pētniecības infrastruktūra” apakšvirsraksta „Darbības” 1.2.2. punkta 

2. apakšpunkta 1. daļa

Otrajā posmā īsteno izveides plānus, 
balstoties uz tehniskajos, juridiskajos 
administratīvajos un finanšu nolīgumos 
sasniegto, īpaši izmantojot valstu un 
Kopienas tiesībinstrumentu (piemēram, 
struktūrfondu vai Eiropas Investīciju 
bankas) savstarpējo papildināmību.
Pamatprogrammā paredzēto finanšu 
atbalstu izveides posmā var sniegt šiem 
izveides projektiem. Šādos gadījumos 
lēmumus pieņem ar tāda mehānisma 
starpniecību, kas balstās uz nepieciešamo 
finansējumu (piemēram, tiešu piešķīrumu, 
Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem, 
kuriem piekļuvi var veicināt Riska 
dalīšanas finanšu mehānisms (III 
pielikums, 171. pants).

Otrajā posmā īsteno izveides plānus, 
balstoties uz tehniskajos, juridiskajos, 
administratīvajos un finanšu nolīgumos
sasniegto, īpaši izmantojot valstu un 
Kopienas instrumentu (piemēram, 
struktūrfondu vai Eiropas Investīciju 
bankas) savstarpējo papildināmību, 
iesaistot attiecīgās privātās finanšu 
iestādes. Pamatprogrammā paredzēto 
finanšu atbalstu izveides posmā var sniegt 
šiem izveides projektiem. Šādos gadījumos 
lēmumus pieņem ar tāda mehānisma 
starpniecību, kas balstās uz nepieciešamo 
finansējumu (piemēram, tiešu piešķīrumu, 
Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem, 
kuriem piekļuvi var veicināt Riska 
dalīšanas finanšu mehānisms (III 
pielikums, 171. pants).

Pamatojums

Pētniecības infrastruktūru īstenošanai jāsaņem vislielākais iespējamais atbalsts.

Grozījums Nr. 3
I pielikuma 4. tēmas „Pētniecības potenciāls” apakšvirsraksta „Darbības” 1. daļas 

1. apakšpunkts

• tehnoloģiskās kompetences un pieredzes 
apmaiņa ar zinātniskā personāla 
starpvalstu apmaiņu starp izraudzītiem 
centriem atbilstošajos reģionos un vienu 
vai vairākām partnerorganizācijām citā 
ES dalībvalstī, kurā paredzēts obligāts 

• tehnoloģiskās kompetences un pieredzes 
apmaiņa, īstenojot atbilstošajos reģionos 
izraudzīto centru un dalībvalstu, asociēto 
valstu, kaimiņvalstu un trešo valstu 
partnerorganizāciju personāla un vadītāju 
starpvalstu apmaiņu, kurā paredzēts 
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atgriešanās mehānisms apmaiņas 
dalībniekiem no atbilstošajos reģionos 
izraudzītajiem centriem;

obligāts atgriešanās mehānisms apmaiņas 
dalībniekiem no atbilstošajos reģionos 
izraudzītajiem centriem;

Pamatojums

Ir svarīgi personāla apmaiņas sistēmā iesaistīt pētniecības un jauninājumu darbību vadītājus.

Grozījums Nr. 4
I pielikuma 5. tēmas „Zinātne sabiedrībā” apakšvirsraksta „Mērķis” 1.a daļa (jauna)

Vides politikā jo īpaši summēsies zinātnes 
atziņu un sociālās attīstības jomā 
sasniegtais. Turklāt apspriešanā, lai 
izvairītos no iracionāliem apgalvojumiem, 
vairāk jāņem vērā kvantitatīvi apsvērumi.

Pamatojums

Attīstība zinātnes atziņu un sociālās attīstības jomā jāīsteno paralēli.

Grozījums Nr. 5
I pielikuma 5. tēmas „Zinātne sabiedrībā” apakšvirsraksta „Metode” apakšiedaļas „Pirmais 
darbības virziens: Dinamiskāka zinātnes un sabiedrības attiecību pārvalde” 3. apakšpunkta 

4.a ievilkums (jauns)

– riska novērtēšanas un vadības 
procedūras kā lēmumu pieņemšanas 
instrumentus, lai ierobežotu iracionālu 
sabiedrības reakciju.

Pamatojums

Riska novērtēšana ir procedūra, kas ļauj kvantitatīvi salīdzināt dažādas iespējamās darbības.
Jāveic visi iespējamie pasākumi iedzīvotāju informēšanai un tādējādi jāierobežo iracionāli 
apsvērumi lēmumu pieņemšanā.
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PASKAIDROJUMS

Pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir ārkārtīgi svarīga nozīme Eiropas konkurētspējas 
veicināšanā. Jo īpaši jāsekmē rūpnieciskā pētniecība, ja nevēlamies zaudēt ES ražošanas 
spējas. No otras puses, nav iespējams saglabāt Eiropas dizaina spējas, ja ražošanas iespējas 
katrā ražošanas nozarē nav vismaz vadošo vidū.

Septītajā pamatprogrammā ir paredzēta ļoti laba iespēja izstrādāt saskaņotus pasākumus visas 
ES konkurētspējas atgūšanai, iespējami pilnīgāk īstenojot Lisabonas stratēģiju.

Jāuzsver, ka Septītajā pamatprogrammā faktiski ir izteikta nepieciešamība pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības jomā strādāt ES līmenī un ka pie tā jāstrādā kā galvenā ES ekonomikas 
un sociālās attīstības politikas elementa. Pašreiz konkurence norit tādu tirgus dalībnieku 
starpā, kuru darbības apjoms mērāms vesela kontinenta vai līdzīgā mērogā, kas ievērojami 
pārsniedz atsevišķu dalībvalstu teritoriju. Tādēļ Eiropas mērogā jācenšas sasniegt izcilus 
darbības rādītājus.

Šajā pamatprogrammas daļā veicamo darbību mērķis ir atbalstīt saskaņotu attīstības politikas 
attīstību, īpaši izdalot uzdevumus, ko atbilstīgi subsidiaritātes principam var īstenot reģionālā 
mērogā.

Pētniecības un jauninājumu iespējas jāsekmē:

– optimizējot pētniecības infrastruktūru izmantošanu un attīstību;

– veicinot MVU jauninājumu izstrādes iespējas un spēju gūt labumu no pētniecības 
sasniegumiem;

– atbalstot reģionālu pētniecības apvienību attīstību;

– izmantojot pētniecības potenciālu ES konverģences un attālākajos reģionos;

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

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

Kā nozīmīgākā rīcība jāīsteno atbalsts pašreizējām un jaunajām pētniecības infrastruktūrām 
un cilvēkresursu potenciāla attīstība.

Pētniecības infrastruktūrām ir ārkārtīgi svarīga nozīme Eiropas iespēju sekmēšanā, jo tās 
nodrošina apmācības, pētniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas; turklāt tās palīdz 
popularizēt Eiropas izcilības pētījumu sasniegumus.

Lai optimizētu pašreizējo Eiropas infrastruktūru izmantošanu, ir jāveic koordinācijas darbs un 
Kopienas pasākumi pašreizējo pētniecības infrastruktūru savstarpējā savienošanā.

Attiecībā uz apjomīgu jaunās paaudzes infrastruktūru izveidi ir jāizstrādā Eiropas stratēģija, 
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vispirms noskaidrojot zinātnes kopienas prasības un vajadzības.

Visas ieinteresētās personas varētu izteikt viedokli par jaunu pētniecības infrastruktūru izveidi 
un pašreizējo infrastruktūru modernizēšanu. Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģijas 
komisijai jāuzņemas vadošā loma šajā jautājumā, bet arī tehnoloģiju platformu, Kopīgo 
tehnoloģiju iniciatīvu un Eiropas Pētniecības padomes speciālistiem ieteiks izteikt viedokli 
par nepieciešamajām pētniecības infrastruktūrām.

Attiecībā uz jaunu infrastruktūru veidošanu nodrošinās Kopienas finanšu instrumentu, 
pamatprogrammas un jo īpaši struktūrfondu pasākumu efektīvu saskaņošanu, iesaistot 
attiecīgās privātās finanšu iestādes. Pētniecības infrastruktūru īstenošanai jāsaņem vislielākais 
iespējamais atbalsts.

Jācenšas veidot efektīvāku pētniecības un rūpniecības jomas saikni. Dalībvalstīm jāpieņem 
fiskāli un/vai citi pasākumi, kas veicina jauninājumu ieviešanu rūpniecībā, jo īpaši MVU. No 
otras puses, Eiropas pētniecības telpas izveidē ļoti svarīga ir intelektuālā īpašuma aizsardzība.
Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, izmantojot 
pārredzamas un vienkāršotas procedūras, no kurām galvenokārt gūtu labumu MVU.

Mūsu ražošanas nozaru konkurētspējas veicināšanai ir absolūti nepieciešams iesaistīt 
jauninājumu ieviešanā visus Eiropas uzņēmumus, t.i., mazos, vidējos un lielos uzņēmumus. 
Tehnoloģiju platformas un Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas ir atbilstīgs instruments, lai visi 
uzņēmumi, ieviešot jauninājumus, varētu izmantot zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības 
priekšrocības.

Tehnoloģiju platformām jābūt vispārējam Eiropas konkurētspējas veicināšanas instrumentam, 
kas veido pamatu katras nozares iekšējai organizācijai. Galvenās ieinteresētās personas būs 
uzņēmumi, bet ieinteresētas būs arī vietējās institūcijas, pētniecības centri un universitātes, 
dalībvalstis, bankas un tirdzniecības kameras.

Attiecīgā gadījumā tehnoloģiju platformām varētu piešķirt juridiskas personas statusu, lai tās 
varētu organizēt savu darbu un pārvaldīt dažādu avotu finanšu līdzekļus.

Tehnoloģiju platformas varētu sīkāk izplatīt reģionālā līmenī kā reģionālas pētniecības 
apvienības, lai pilnībā izmantotu noteiktu nozaru konkurētspējas potenciālu noteiktās 
teritorijās vai „zināšanu reģionos”.  

Ir svarīgi veicināt zinātnisku apvienību veidošanu pat reģionālā līmenī, atbilstīgi tehnoloģiju 
platformām iesaistot MVU. Reģionālas apvienības jāiesaista plašākā Eiropas mēroga darbā, 
lai pilnībā izmantotu pētniecības un jauninājumu priekšrocības. 

Tādēļ atbalsts atsevišķiem MVU vai MVU asociācijām būs ļoti noderīgs instruments.

Pētniecības politikai un darbībām reģionālā līmenī ir vajadzīga stingra uzņēmumu, vietējo 
institūciju, pētniecības centru, universitāšu, banku un tirdzniecības kameru apņemšanās 
izmantot potenciālu, kas rodams, pētniecības projektu rezultātā izveidojot jaunus MVU.

Visu minēto personu darbības sinerģija ir ļoti svarīga, lai radītu atbilstošu vidi, kurā Eiropas 
reģioni varētu palielināt savas spējas veikt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Tehnoloģiju 
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platformas varētu būt atbilstošs līdzeklis šādai vispārējai līdzdalībai. Reģionālās iestādes 
varētu plānot efektīvu rīcību to faktoru veicināšanai, kas uzskatāmi par attiecīgās teritorijas 
stipro pusi vai priekšrocību, piemēram, rūpniecības uzņēmumu apvienības (pašreizējās vai 
izveidojamās). Tālab jācenšas īstenot struktūrfondu un Septītās pamatprogrammas resursu, 
paša reģiona resursu un citu finansiālo iespēju sinerģiju, lai veicinātu to, ka pētniecība un 
tehnoloģiju attīstība kļūst par apvienību darbības galveno aspektu, kā liecina vairāku Eiropas 
reģionu veiksmīgā pieredze. 

Ievērojama nozīme programmas mērķu īstenošanā ir ne tikai pētnieku spējām konverģences 
un attālākajos reģionos, bet arī spējai piesaistīt visus finanšu mehānismus pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības iespējamam potenciālam reģionā.

Ir svarīgi rast labāku struktūrfondu izmantojumu pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
atbalstam reģionālā līmenī. Jāformulē skaidri norādījumi izmantot struktūrfondus un 
Kohēzijas fondu ieguldījumiem pētniecības infrastruktūrā un pētniecības un jauninājumu 
jomas sasaistē. Šajā kontekstā varētu būt lietderīgi finansēt pilotprojektus un demonstrāciju 
projektus, lai palīdzētu iegūt sākuma finansējumu, paturot prātā, ka ieguldījumus pētniecībā 
un tehnoloģiju attīstībā, kā arī jauninājumos varētu veikt vismaz salīdzināmā apjomā ar 
ieguldījumiem pastāvīgās infrastruktūrās teritoriju ilgtermiņa attīstībai.  

Īpaša uzmanība jāpievērš tiešai ūdeņraža ražošanai paredzētas biomasas ražošanas, 
savākšanas un apstrādes sistēmas organizācijas vietējai attīstībai. Šī tehnoloģija ir ārkārtīgi 
daudzsološa, jo ar to pat īsā laikā var saražot ūdeņradi konkurētspējīgā cenas un daudzuma 
attiecībā.  

Svarīgi ir ņemt vērā zinātnes un tehnoloģijas saistību ar sabiedrību un kultūru. Abas minētās 
puses satiekas jo īpaši vides politikā. 

Klimata izmaiņas ir spilgta metafora ilgtspējīgai attīstībai kā solidaritātes ar nākamajām 
paaudzēm izpausmei, ko aizvien vairāk un vairāk uzskata par svarīgu ES pamatprincipu. 

Nozīmīga loma pilsoņu labklājībā ir riska novērtēšanai, kam jākļūst par pilsoņu kultūras 
neatņemamu daļu, lai ieviestu kvantitatīvus lēmumu pieņemšanas instrumentus un ierobežotu 
emocionālo apsvērumu nozīmi. 

Lai Eiropas Kopiena kļūtu konkurētspējīga un iegūtu vadošo lomu pasaules mērogā, tai ir 
vajadzīga efektīva un saskaņota starptautiska zinātnes un tehnoloģijas politika.
Īstenojot atklātu sadarbību, jātiecas attīstīt stratēģiskas partnerattiecības ar Eiropas 
Kaimiņattiecību politikas instrumentu un trešām valstīm noteiktās zinātnes jomās, kā arī, 
iesaistot to labākos zinātniekus minētajā sadarbībā ar Eiropu.

Tādēļ Septītās pamatprogrammas dokumentā minētās tematiskās jomas (I nodaļa "Sadarbība") 
jāuzskata par prioritātēm, bet, neizslēdzot citus jautājumus, kas var izrādīties svarīgi 
starptautiskajā sadarbībā (ar kaimiņvalstīm un trešām valstīm). 
Zinātniskajai pētniecībai, ko īsteno atbilstīgi starptautiskai zinātnes sadarbībai, ir liels 
potenciāls, attīstot izcilību ar nepārprotamu efektīvas kohēzijas strukturālu ietekmi.
Riska dalīšanas finanšu mehānismam EIB un Eiropas ieguldījumu fondos, iesaistot valstu un 
reģionālas banku sistēmas, būs ļoti svarīga nozīme. Risku dalīšanas „kaskādes” summējošā 
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ietekme nodrošinās riska kapitāla pieejamību jauninājumiem un sekmēs vietējo banku sistēmu 
spēju veikt tieši ar jauninājumiem saistītā finanšu riska novērtēšanu.

Lai palielinātu Eiropas konkurētspēju un sekmētu pasākumus MVU izaugsmei, jāveicina 
Eureka projekta un Septītās pamatprogrammas stratēģiskās partnerattiecības, īstenojot 
sinerģiju ar Kopīgajām tehnoloģiju iniciatīvām.  


