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Procedūru apzīmējumi

* 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 kopīgu tekstu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un 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 jāpastiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu „Sadarbība”, ar ko īsteno 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)
(COM (2005)0440 – C6-0381/2005 –2005/0185 (CNS))

(Apspriešanās procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0440)1,

– ņemot vērā EK līguma 166. pantu, kuram atbilstīgi Padome apspriežas ar Parlamentu 
(C6-0381/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Kultūras un izglītības 
komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atbilstīgi EK līguma 250. panta 2. punktam attiecīgi grozīt savu 
priekšlikumu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā neievēro Parlamenta apstiprināto tekstu;

4. aicina Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā Komisijas priekšlikumā izdara 
ievērojamus grozījumus;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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 

4) Šai īpašajai programmai jāpapildina 
dalībvalstīs veiktie pasākumi, kā arī citas 
Kopienas darbības, kas ir nepieciešamas 
vispārējiem stratēģiskiem centieniem 
Lisabonā izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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īpaši ar papildu darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība, izglītība, 
mācības, konkurētspēja un jauninājumi, 
rūpniecība, veselība, patērētāju tiesību 
aizsardzība, nodarbinātība, enerģētika, 
transports un vide.

Tāpēc darbības, ko atbalsta saskaņā ar šo 
programmu, jāpadara pēc iespējas 
efektīvākas, pastiprinot papildināmību un 
sinerģiju ar citām Kopienas programmām 
un darbībām, jo īpaši ar darbībām tādās 
jomās kā struktūrfondi, lauksaimniecība, 
izglītība, mācības, konkurētspēja un 
jauninājumi, rūpniecība, veselība, 
patērētāju tiesību aizsardzība, 
nodarbinātība, enerģētika, transports, vide 
un informācijas sabiedrība. 

Pamatojums

Pasākumiem, ko finansē saskaņā ar īpašo programmu, jābūt cieši saistītiem ar tiem, ko veic 
saskaņā ar citām programmām un darbībām, lai nodrošinātu, ka tie viens otru papildina un 
ka ir koordinētas tās ES politikas, kuras attiecas uz šo jomu.

Jāmēģina īstenot sinerģija arī ar informācijas sabiedrības darbībām. 

Grozījums Nr. 2
4.a apsvērums (jauns)

4.a Īpašajā programmā „Sadarbība”
sevišķa uzmanība jāpievērš 
daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieejai, 
kā to paredz Eiropas Savienības 
Pētniecības padomdevējas grupas 
ieteikumi (2004. gada aprīļa EURAB 
04.009) un Eiropas Parlamenta 
2005. gada 10. marta rezolūcija par 
zinātni un tehnoloģiju – nostādnes 
pētniecības atbalsta politikai Eiropas 
Savienībā1. 
________________________
OV C 320 E, 15.12.2005., 259. lpp.

Pamatojums

Īpašajā programmā nevar neņemt vērā kaut ko tādu, kas ir viens no svarīgākajiem 
apsvērumiem zinātnes un tehnoloģijas aprindās, un tāpēc ir jāveic īpaši pasākumi, lai 
programmās un projektos vairāk ievērotu daudznozaru un starpnozaru pieeju. 
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Grozījums Nr. 3
4.b apsvērums (jauns)

4.b Šajā īpašajā programmā sevišķa 
uzmanība jāpievērš zināšanu, rezultātu un 
tehnoloģiju nodošanai no valsts 
pētniecības nozares uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, un mehānismiem, kas nodrošinātu, 
ka pētniecības grupām efektīvi un 
koordinēti saņem informāciju par 
uzņēmumu vajadzībām. 

Pamatojums

Viens no īpašās programmas mērķiem ir Eiropas ekonomiku padarīt konkurētspējīgāku. 
Tāpēc ir svarīgi, lai saskaņā ar šo programmu atbalstīto un valsts struktūru veikto pētījumu 
rezultātus izmantotu uzņēmumi, lai uzlabotu ražojumus, procesus u. c. Ir jāievieš jauni 
mehānismi un iniciatīvas un jāuzlabo esošie, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi, jo īpaši MVU, 
zina par nodotajām zināšanām, jaudām un tehnoloģijām un tās pārņem. 

Grozījums Nr. 4
5. apsvērums

5) Jauninājumiem un ar maziem un 
vidējiem uzņēmumiem saistītām darbībām, 
ko atbalsta saskaņā ar šo 
pamatprogrammu, jāpapildina darbības, 
ko veic Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas ietvaros.

5) Īpašajā programmā „Sadarbība” īpaša 
vērība jāpievērš atbilstošai MVU 
iesaistīšanai visās programmas darbībās 
un projektos. Jābūt pēc iespējas lielākai 
sinerģijai un papildināmībai starp 
jauninājumiem un ar maziem un vidējiem 
uzņēmumiem saistītām darbībām, ko 
atbalsta saskaņā ar šo īpašo programmu, 
un darbībām, ko veic Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammas ietvaros, 
un citām Kopienas programmām un 
darbībām.

Pamatojums

MVU ir Eiropas rūpniecības stūrakmens, bet grūtības, ar ko šādi uzņēmumi saskaras, 
īstenojot jauninājumu darbības un jo īpaši pētniecību un attīstību, ir labi zināmas. Tāpēc ir 
jāveic praktiskāki un konkrētāki pasākumi, lai MVU mudinātu piedalīties programmās. 

Grozījums Nr. 5
5.a apsvērums (jauns)
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5.a Īpašajā programmā „Sadarbība” 
pienācīgi jāņem vērā reģionu ievērojamā 
nozīme Eiropas Pētniecības telpas 
īstenošanā, kā to Komisija atzinusi savā 
paziņojumā par Eiropas Pētniecības 
telpas reģionālo aspektu 
(COM(2001)0549).

Pamatojums

Komisijas paziņojumā COM(2001)0549 ir teikts, ka „reģionālās izpētes un jauninājumu 
politikas un iniciatīvas var sniegt sastāvdaļu, kas vajadzīga, lai parādītos aglomerācijas 
ekonomika un sekmīgas rūpnieciskās kopas”. Ņemot vērā, ka paziņojuma galvenais vēstījums 
attiecas uz atbilstošajām Kopienas politikām, starp kurām ir pētniecība, jāveic pūliņi, lai 
reģionus savstarpēji savienotu patiesā Eiropas Pētniecības telpā.

Grozījums Nr. 6
7. apsvērums

7) Šai īpašajai programmai jāpalīdz sniegt 
piešķīrumu Eiropas Investīciju bankai 
„Riska dalīšanas finanšu mehānisma” 
izveidei, lai uzlabotu EIB aizdevumu 
pieejamību.

7) Šai īpašajai programmai jāpalīdz sniegt 
piešķīrumu Eiropas Investīciju bankai 
„Riska dalīšanas finanšu mehānisma” 
izveidei, lai uzlabotu EIB aizdevumu 
pieejamību. Īpašajai programmai jāsniedz 
arī vienāds daudzums finansiāla atbalsta, 
lai aptvertu riskus, ko rada MVU 
iesaistīšanās projektos, aiztaupot tiem 
vajadzību sniegt bankas galvojumus.

Pamatojums

To īpašo iezīmju un struktūru dēļ MVU ir tāda veida uzņēmumi, kam visvairāk vajadzīgas 
vienkāršākas procedūras EIB finansējuma saņemšanai.

Grozījums Nr. 7
8.a apsvērums (jauns)

8.a Starptautiskajā sadarbībā galvenā 
uzmanība jāpievērš divām prioritātēm, 
proti: sadarbība ar attīstītām valstīm 
konkrētos savstarpēju interešu tēmās un 
pirmkārt tajās, kas cieši saistītas ar šīs 
programmas tēmām; un sadarbība ar 
jaunattīstības valstīm, piemēram, ar 
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Latīņamerikas valstīm, projektos, kuru 
mērķis cita starpā ir veicināt ekonomiskās 
un sociālās labklājības uzlabojumus un 
aizsargāt vidi un dabas resursus. 

Pamatojums

Starptautiskajā sadarbībā galvenā uzmanība jāpievērš divām prioritātēm, proti: sadarbība ar 
attīstītajām valstīm (kā, piemēram, ASV, Kanāda un Japāna), kura ir svarīga, lai saglabātu 
vadošo stāvokli dažādās disciplīnās un izcilības jomās; un sadarbība ar mērķi veicināt 
jaunattīstības apgabalu ekonomisko un sociālo attīstību, īpašu uzmanību pievēršot tām 
zemēm, kam ir ilgas vēsturiskās attiecības un kultūras un sociālā radniecība ar ES valstīm, 
kā, piemēram, Latīņamerika.

Grozījums Nr. 8
8.b apsvērums (jauns)

8.b Tā kā darbības, ko veic tādās 
starpvaldību struktūrās kā Eureka, var 
kalpot kā lietderīgs paraugs uzņēmumu 
iesaistīšanai īpašajā programmā 
„Sadarbība” un tā kā Eureka kopas ir 
devušas pozitīvu ieguldījumu īpašu 
stratēģisku pētījumu jomu izaugsmē, ir 
jānodrošina lielāka papildināmība un 
sinerģija starp Eureka un šo īpašo 
programmu.

Pamatojums

Tās pētniecības un attīstības, un jauninājumu ieviešanas darbības, ko vada starpvaldību 
struktūras, kas nav tieši Kopienas sfērā, kā, piemēram, Eureka, ir jākoordinē ar tām, ko veic 
saskaņā ar pamatprogrammu, lai nodrošinātu, ka pieredze un resursi tiek savstarpēji labāk 
izmantoti.

Grozījums Nr. 9
9.a apsvērums (jauns)

9.a Šai īpašajai programmai ir pienācīgi 
jāņem vērā nozīme, kas universitātēm ir 
kā pamata institūcijām izcilu zinātnisko 
un tehnoloģisko pētījumu veikšanā un 
Eiropas Pētniecības telpas izveidē, kā 
atzīts Komisijas paziņojumā par 
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universitāšu nozīmi zināšanu Eiropā 
(COM(2003)0058).

Pamatojums

Iepriekšminētais paziņojums atzīst, ka Eiropas Savienībai ir „nepieciešama veselīga un 
plaukstoša universitāšu pasaule” un ka „Eiropai jābūt izcilai ar savām universitātēm, lai 
optimizētu procesus, kas ir zināšanu sabiedrības pamatā”. Dokumentā ir arī norādīts, ka 
nepieciešams pastiprināt universitāšu nozīmi šajā jomā, lai tās padarītu konkurētspējīgākas 
attiecībā pret to līdziniecēm visattīstītākajās valstīs ārpus ES. Tāpēc īpašajā programmā ir 
jāizceļ Eiropas universitāšu nozīme.

Grozījums Nr. 10
9.c apsvērums (jauns)

9.c Īpašai programmai „Sadarbība” starp 
ES dalībvalstīm un reģioniem jāpalielina 
kohēzija zinātnes un tehnoloģijas sfērā un 
tādējādi jāpalīdz samazināt tehnoloģisko 
plaisu starp dažādiem apgabaliem.

Pamatojums

Politikām, kas nodrošina kohēziju starp ģeogrāfiskajiem apgabaliem un kas ES ir ļoti 
svarīgas, ir jāsniedz informācija visām pārējām Eiropas politikām, tostarp tām, kas aptver 
zinātni un tehnoloģijas, un jauninājumus. Tāpēc īpašajai programmai ir jāpalīdz samazināt 
tehnoloģisko plaisu starp ES dalībvalstīm un reģioniem. 

Grozījums Nr. 11
10. apsvērums

10) Šai pamatprogrammai jāpalīdz sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību.

10) Šai īpašajai programmai „Sadarbība” 
un pamatprogrammai kopumā jāpalīdz 
sekmēt ilgtspējīgu attīstību. 

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paplašināt šī apsvēruma darbības jomu, lai nodrošinātu, ka visus 
aspektus, ko aptver gan īpašā programma, gan 7. Pamatprogramma, uzlūkotu, ņemot vērā 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā paredz Lisabonas stratēģija. 

Grozījums Nr. 12
10.a apsvērums (jauns)
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10.a Īpašai programmai „Sadarbība” 
jāsekmē zinātnes un tehnoloģiju
izplatīšana, lai zinātni un tehnoloģiju 
padarītu sabiedrībai tuvāku.

Pamatojums

Zinātne un tehnoloģijas ir 21. gadsimta kultūras svarīga sastāvdaļa, tāpēc darbībām, ko 
aptver šī programma, ir jāpalīdz paaugstināt sabiedrības izpratni par zinātni.

Grozījums Nr. 13
10.b apsvērums (jauns)

10.b Vienošanās, ko Eiropas Parlaments 
un Padome panāca par finanšu plānu 
2007.-2013. gadam, nesniedz finanšu 
resursus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 
īpašās programmas „Sadarbība” mērķus. 
Tāpēc 2009. gadā paredzētās finanšu 
plāna pārskatīšanas laikā ir jāiesniedz 
jauns priekšlikums, kas atbilstu Eiropas 
Savienības iecerētajiem mērķiem.

Pamatojums

Eiropadomes sanāksmē 2005. gada decembrī un vēlāk Padomes un Eiropas Parlamenta
nolīgumā par finanšu plānu 2007.-2013. gadam apropriācijas 7. Pamatprogrammai 
samazināja par gandrīz 30 %, salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu. Tāpēc attiecīgi tiks 
samazināts piešķīrums īpašajai programmai.

Tomēr Padomes un Parlamenta nolīgums paredz Kopienas budžeta pārskatīšanu 2009. gadā. 
Šajā gadā Komisijai un Padomei ir jāvienojas ar Parlamentu par ievērojamu apropriāciju 
palielinājumu.

Grozījums Nr. 14
11. apsvērums

11) Pareiza pamatprogrammas finanšu 
vadība un tās īstenošana jānodrošina 
visefektīvākajā un lietotājam 
draudzīgākajā, kā arī visiem dalībniekiem 
viegli pieejamā veidā atbilstīgi Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulai (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 

11) Komisijai jāapņemas nodrošināt 
pareizu pamatprogrammas un īpašās 
programmas „Sadarbība” finanšu vadību
un to abu īstenošana jānodrošina 
visvienkāršākajā un visefektīvākajā veidā, 
kā arī pārredzami, skaidri un visiem 
dalībniekiem viegli pieejamā veidā 
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regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, Komisijas 
2002. gada 23. decembra Regulai (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz 
īstenošanas kārtību Finanšu regulai, un tās 
turpmākiem grozījumiem.

atbilstīgi Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam, Komisijas 
2002. gada 23. decembra Regulai (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz 
īstenošanas kārtību Finanšu regulai, un tās 
turpmākiem grozījumiem.

Pamatojums

Šis princips ir jāprecizē apsvērumos.

Grozījums Nr. 15
3. panta 1.a daļa (jauna)

1.a Iepriekšminētos skaitļus pielāgo pēc 
2009. gadā paredzētās finanšu plāna 
pārskatīšanas.

Pamatojums

Eiropadomes sanāksmē 2005. gada decembrī un vēlāk Padomes un Eiropas Parlamenta 
nolīgumā par finanšu plānu 2007.-2013. gadam apropriācijas 7. Pamatprogrammai 
samazināja par gandrīz 30 %, salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu. Tāpēc attiecīgi tiks 
samazināts piešķīrums īpašajai programmai.

Tomēr Padomes un Parlamenta nolīgums paredz Kopienas budžeta pārskatīšanu 2009. gadā. 
Šajā gadā Komisijai un Padomei ir jāvienojas ar Parlamentu par ievērojamu apropriāciju 
palielinājumu.

Grozījums Nr. 16
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 atvieglo šo darbību 
koordināciju ar darba programmas 
darbībām, un veicina to savstarpēju 
pastiprināšanu. Vajadzības gadījumā to 
atjaunina.
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Pamatojums

Lai labāk organizētu Kopienas pētījumu un izpētes darbības un lai uzlabotu to ietekmi, 
darbībām, kas saņem atbalstu, ir jāpalīdz atvieglot valstu centienu koordinācija un 
jāpastiprina to ietekme Kopienas līmenī. 

Grozījums Nr. 17
6. panta 3. punkts

3. Darba programmā norāda kritērijus, 
kurus ņem vērā, 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. Darba programmā norāda kritērijus, 
kurus ņem vērā, atbilstoši finansēšanas 
shēmām izvērtējot netiešo pasākumu 
priekšlikumus, kā arī izraugoties projektus. 
Izmanto kritērijus, kas saistīti ar zinātnisko 
un tehnisko izcilību, ietekmi un 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
īstenošanas kvalitāti un efektivitāti, 
tostarp efektīvu resursu izmantošanu. 
Darba programmā tos var precizēt vai 
papildināt ar citām prasībām, svarīguma 
kritērijiem un robežlielumiem.

Pamatojums

Ir jāizklāsta projektu atlases kritēriji, īpašu uzmanību pievēršot zinātniskajai un tehniskajai 
izcilībai, ietekmi uz ekonomisko un sociālo attīstību un īstenošanas efektivitāti, jo īpaši 
efektīvai resursu izmantošanai, lai nodrošinātu labāku ieguvumu no ieguldījumiem, atalgojot 
tās komandas, kas ar vienādu daudzumu finansējuma piesaista visvairāk resursu.   

Grozījums Nr. 18
7. panta 2. punkta a) apakšpunkts

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

a) šā lēmuma 6. panta 1. punktā minēto 
darba programmu, tostarp instrumentus, 
kas jāizmanto atbilstoši prioritātēm, 
jebkādus vēlākus pielāgojumus attiecībā 
uz lietojumiem, kam tie paredzēti, 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
būtiskos jautājumus un piemērojamos 
atlases un novērtēšanas kritērijus.

Pamatojums

Šis precizējums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka tiek labāk īstenoti 8. panta noteikumi.
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Grozījums Nr. 19
8.a pants (jauns)

8.a pants
1. Komisija Eiropas Parlamentam sniedz 
regulārus ziņojumus par īpašās 
programmas īstenošanu un tam sniedz 
visu informāciju, ko tas pieprasa, lai to 
varētu pārraudzīt. 
2. Eiropas Parlaments sniedz atzinumu 
par:
a) 6. panta 1. punktā minēto darba 
programmu;
b) jebkādiem pielāgojumiem summas 
paredzamajam sadalījumam, kā izklāstīts 
II pielikumā.

Pamatojums

Tā kā Līgums paredz, ka par īpašās programmas pieņemšanu ir jāapspriežas ar Parlamentu, 
it tikai loģiski, ka ar to apspriežas arī par darba programmu un par jebkādiem pielāgojumiem 
summas paredzamajam sadalījumam.

Grozījums Nr. 20
I pielikums, 5.a daļa (jauna)

Īpašu uzmanību pievērsīs kohēzijas 
palielināšanai starp ES dalībvalstīm un 
reģioniem zinātnes un tehnoloģijas jomā 
jo īpaši attiecībā uz pasākumiem 
tehnoloģiskās plaisas samazināšanai starp 
dažādajiem apgabaliem, atlases veidā 
palielinot uzņēmumu tehnoloģiskās 
jaudas visos līmeņos. Šim nolūkam 
pamatprogrammas darbības koordinēs ar 
citiem Komisijas politiku, jo īpaši 
reģionālās politikas un konkurētspējas un 
jauninājumu politikas, darbības 
virzieniem.
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Pamatojums

Politikām, kas nodrošina kohēziju starp ģeogrāfiskajiem apgabaliem un kas ES ir ļoti 
svarīgas, ir jāsniedz informācija visām pārējām Eiropas politikām. Tehnoloģiskās atšķirības 
– tehnoloģiskā plaisa – starp ES dalībvalstīm un reģioniem ir izteiktākas nekā ekonomiskās 
atšķirības vai dzīves kvalitātes atšķirības. Ir svarīgi, lai Sadarbības programma palīdzētu 
samazināt uzņēmumu tehnoloģisko iespēju atšķirības ES dalībvalstīs un reģionos un lai 
saskaņā ar programmu un reģionālo politiku šim nolūkam tiktu īstenotas kopīgas darbības. 

Grozījums Nr. 21
I pielikums, virsraksts „Daudzdisciplīnu un starptematiskā pētniecība, ieskaitot kopējos 

uzaicinājumus”, 1. daļa, ievads

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākus 
tēmas, piemēram, jūras zinātnēm un 
tehnoloģijām. Daudzdisciplinaritāti 
veicinās ar kopēju starptematisku pieeju 
pētniecības un tehnoloģiju jomām, kas 
saistītas ar vairāk nekā vienu tēmu. Šādu 
starptematisku pieeju, cita starpā, īstenos,

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākus 
tēmas, piemēram, jūras zinātnēm un ar 
tūrismu saistītām tehnoloģijām. 
Daudzdisciplinaritāti veicinās ar kopēju 
starptematisku pieeju pētniecības un 
tehnoloģiju jomām, kas saistītas ar vairāk 
nekā vienu tēmu. Šādu starptematisku 
pieeju, cita starpā, īstenos,

Pamatojums

Tūrisma nozare un ar to saistītās tehnoloģijas ir vislabākais piemērs tam, ka nepieciešama 
starptematiska pieeja pētniecībai. Papildus paša tūrisma ietekmei jāņem vērā citi faktori, kā, 
piemēram, piekrastes ilgtspēja, hidraulisko iekārtu ietekme, mijiedarbība starp atkritumu 
pārstrādes rūpnīcām un lauku un pilsētas apkaimi u. c.

Grozījums Nr. 22
I pielikums, virsraksts „Daudzdisciplīnu un starptematiskā pētniecība, ieskaitot kopējos 

uzaicinājumus”,
1.a daļa (jauna) 

Darba programmā paredzēs pasākumus, 
lai veicinātu daudzdisciplīnu pieeju 
dažādajās tematiskajās prioritātēs un 
starp tām, jo īpaši, izmantojot īpašus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

Pamatojums

Darba programmā jānorāda mehānismi un instrumenti, kas jāizmanto, lai veicinātu 
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daudzdisciplīnu pieeju, tostarp īpaši uzaicinājumi katrā tematiskajā prioritātē un vairākām 
tēmām kopīgi uzaicinājumi.

Grozījums Nr. 23
I pielikums, virsraksts „Daudzdisciplīnu un starptematiskā pētniecība, ieskaitot kopējos 

uzaicinājumus”,
2. daļa

Eiropas Komisija nodrošinās šīs īpašās 
programmas tēmu saskaņošanu ar 
darbībām, ko veic citās Septītās 
pamatprogrammas īpašajās programmās, 
piemēram, tām, kas saistītas ar pētniecības 
infrastruktūru īpašajā programmā 
„Iespējas”.

Eiropas Komisija nodrošinās šīs īpašās 
programmas tēmu saskaņošanu ar 
darbībām, ko veic citās Septītās 
pamatprogrammas īpašajās programmās, 
piemēram, tām, kas saistītas ar pētniecības 
infrastruktūru īpašajā programmā 
„Iespējas”. Darba programmā būs 
noteiktas darbības, ko īpaši koordinēs ar 
darbībām, kuras atbalsta saskaņā ar 
citām īpašām programmām, un būs 
izveidoti mehānismi, kas vajadzīgi, lai 
šāda koordinācija būtu efektīva.

Pamatojums

Īpaša uzmanība jāpievērš īpašās programmas pētniecības darbību koordinācijā ar darbībām, 
ko veic saskaņā ar pārējām īpašajām programmām, kuras atvieglo to īstenošanu, rezultātu 
izplatīšanu un izmantošanu.

Grozījums Nr. 24
I pielikums, virsraksts „Pielāgošanās mainīgajām vajadzībām un iespējām”, 1. daļa

To, ka tēmas nezaudē rūpniecisko 
nozīmīgumu, nodrošinās, cita starpā 
izmantojot dažādu „Eiropas tehnoloģiju 
platformu” darbu. Tādējādi šī īpašā 
programma palīdzēs īstenot tās Eiropas 
tehnoloģiju platformu izstrādātās un 
attīstītās Stratēģiskās pētījumu 
programmas, kuras veido patiesu Eiropas 
pievienoto vērtību. Plašās pētījumu 
vajadzības, kas apzinātas esošajās 
Stratēģiskajās pētījumu programmās, jau 
ir pietiekami atspoguļotas turpmāk 
norādītajās deviņās tēmās. To tehniskās 
informācijas pilnīgāka iekļaušana 

To, ka tēmas nezaudē rūpniecisko 
nozīmīgumu, nodrošinās, cita starpā 
izmantojot dažādu „Eiropas tehnoloģiju 
platformu” darbu. Tādējādi šī īpašā 
programma palīdzēs īstenot tās Eiropas 
tehnoloģiju platformu izstrādātās un 
attīstītās Stratēģiskās pētījumu 
programmas, kuras veido patiesu Eiropas 
pievienoto vērtību. Īstenojot 
pamatprogrammu, ņemot vērā to, ka šī ir 
jauna iniciatīva, ir jāizstrādā jauni 
mehānismi koordinācijai starp 
Stratēģiskās pētījumu programmas 
priekšlikumiem, kas attiecas gan uz 
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atspoguļosies pakāpeniski, izstrādājot 
detalizētu darba programmu konkrētiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

tematiskajām prioritātēm, gan vispārējiem 
jautājumiem, lai atvieglotu to īstenošanas 
iespējamo koordināciju un saskaņošanu. 
Tā kā pastāv apmēram trīsdesmit 
tehnoloģiju platformas, ir jāizmanto 
vienoti kritēriji un to darbība ir 
jāoptimizē, jo īpaši ņemot vērā to, ka tās 
atspoguļo rūpniecības viedokļus un 
apņemšanās. To tehniskās informācijas 
pilnīgāka iekļaušana atspoguļosies 
pakāpeniski, izstrādājot detalizētu darba 
programmu konkrētiem uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

Pamatojums

Tehnoloģiju platformas ir ieviestas nesen, lai pastiprinātu 6. Pamatprogrammas darbību 
konkurētspēju un lai rūpniecību iesaistītu privāto ieguldījumu palielināšanā pētniecībā un 
attīstībā. Tā kā šie ir jauni mehānismi konsultācijām ar rūpniecību, ir jānodrošina Stratēģisko 
pētījumu programmu īstenošanas priekšlikumu saskaņotība un vadāmība gan attiecībā uz 
tematiskajām prioritātēm, gan vispārējiem jautājumiem. Īpaša uzmanība ir jāpievērš 
iespējamai sinerģijai starp tiem, lai novērstu finansēšanas dublēšanos un nodrošinātu lielāku 
daudzdisciplīnu pieejas piemērošanu.

Grozījums Nr. 25
I pielikums, virsraksts „Pielāgošanās mainīgajām vajadzībām un iespējām”, 3. daļa

Katrā tēmā līdztekus norādītajām darbībām 
atvērti un elastīgi īstenos arī īpašus 
pasākumus, lai reaģētu uz „jaunām 
vajadzībām” un „neparedzētām politikas 
vajadzībām”. Šādu pasākumu īstenošana 
nodrošinās vienkāršu, atbilstīgu un 
saskaņotu pieeju visā īpašajā programmā 
un to starpdisciplināro pētījumu 
finansēšanu, kas saistīti ar vairākām tēmām 
vai atrodas ārpus tām.

Katrā tēmā līdztekus norādītajām darbībām 
un papildus prioritārajām tēmām atvērti 
un elastīgi īstenos arī īpašus pasākumus, lai 
reaģētu uz „jaunām vajadzībām” un 
„neparedzētām politikas vajadzībām”. 
Šādu pasākumu īstenošana nodrošinās 
vienkāršu, atbilstīgu un saskaņotu pieeju 
visā īpašajā programmā un to 
starpdisciplināro pētījumu finansēšanu, kas 
saistīti ar vairākām tēmām vai atrodas 
ārpus tām.

Pamatojums

Ir jāpieņem lēmums sniegt zinātnisku atbalstu politikām, kas sniedzas tālāk par prioritārajām 
tēmām.
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Grozījums Nr. 26
I pielikums, virsraksts „Pielāgošanās mainīgajām vajadzībām un iespējām”, 3. daļas 2. punkts

• Neparedzētas politikas vajadzības:
lai elastīgi reaģētu uz jaunām 
politikas vajadzībām, kas rodas 
pamatprogrammas darbības laikā, 
tādām kā neparedzēta situācijas 
attīstība vai notikumi, kuros 
nepieciešams ātri reaģēt, piemēram, 
jaunas epidēmijas, jaunas 
problēmas pārtikas nekaitīguma 
jomā, dabas katastrofu seku 
likvidēšana vai solidaritātes 
pasākumi. To īstenos ciešā saistībā 
ar nozīmīgākajām Eiropas 
Savienības politikas jomām. 
Ikgadējo darba programmu var 
mainīt gadījumos, ja rodas 
steidzamas pētījumu vajadzības.

• Neparedzētas politikas vajadzības:
lai elastīgi reaģētu uz jaunām 
politikas vajadzībām, kas noteiktas 
sadarbībā ar dalībvalstīm un kas 
rodas pamatprogrammas darbības 
laikā, tādām kā neparedzēta 
situācijas attīstība vai notikumi, 
kuros nepieciešams ātri reaģēt, 
piemēram, jaunas epidēmijas, 
jaunas problēmas pārtikas 
nekaitīguma jomā, dabas katastrofu 
seku likvidēšana vai solidaritātes 
pasākumi. To īstenos ciešā saistībā 
ar nozīmīgākajām Eiropas 
Savienības politikas jomām. 
Ikgadējo darba programmu var 
mainīt gadījumos, ja rodas 
steidzamas pētījumu vajadzības.

Pamatojums

Lēmumu pieņemšanā par neparedzētām jaunām politikas vajadzībām ir jāiesaista 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 27
I pielikums, virsraksts „Pētījumu rezultātu izplatīšana, zināšanu nodošana un plašākas 

sabiedrības iesaistīšana”, 1. daļa, ievads

Lai sekmētu ES zinātnes sasniegumu 
plašāku izplatīšanu un izmantošanu, 
zināšanu un rezultātu izplatīšana, tostarp to 
nodošana politikas veidotājiem, tiks 
atbalstīta visās tematiskajās jomās, 
ieskaitot sakaru tīklu un starpnieku tīklu 
izveidošanas iniciatīvu, semināru un 
pasākumu, ārēju ekspertu pieaicināšanas un 
elektronisko informāciju pakalpojumu 
finansēšanu. Katrā tematiskajā jomā to 
īstenos šādi:

Lai sekmētu ES zinātnes sasniegumu 
plašāku izplatīšanu, izmantošanu un 
ietekmi, zināšanu izplatīšana un nodošana 
un rezultātu izmantošana, tostarp to 
nodošana politikas veidotājiem, tiks 
atbalstīta visās tematiskajās jomās, 
ieskaitot sakaru tīklu un starpnieku tīklu 
izveidošanas iniciatīvu, semināru un 
pasākumu, ārēju ekspertu pieaicināšanas un 
informāciju un konsultēšanas 
pakalpojumu finansēšanu. Katrā 
tematiskajā jomā to īstenos šādi:
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka resursus izmanto pareizi, ir jāpiemin rezultātu izmantošana.

Grozījums Nr. 28
I pielikums, virsraksts „Pētījumu rezultātu izplatīšana, zināšanu nodošana un plašākas 

sabiedrības iesaistīšana”, 1. daļa, otrais ievilkums

- piedāvājot mērķtiecīgu atbalstu 
projektiem un konsorcijiem, lai 
nodrošinātu to piekļuvi vajadzīgajām 
prasmēm, tādējādi optimizējot rezultātu 
izmantošanu;

- piedāvājot mērķtiecīgu atbalstu 
projektiem un konsorcijiem, lai 
nodrošinātu to piekļuvi vajadzīgajām 
prasmēm un resursiem, jo īpaši finanšu 
resursiem, tādējādi optimizējot rezultātu 
izmantošanu;

Pamatojums

Ir jāīsteno centieni, lai samazinātu šķēršļus, ar ko pētnieki sastopas, meklējot piekļuvi 
finansējumam, kurš nepieciešams to rezultātu komercializēšanai.

Grozījums Nr. 29
I pielikums, virsraksts „Pētījumu rezultātu izplatīšana, zināšanu nodošana un plašākas 

sabiedrības iesaistīšana”, 2. daļa

Tiks nodrošināta pētījumu rezultātu 
izplatīšana un zināšanu nodošanas 
koordinēšana visā pamatprogrammā. Tiks 
īstenoti papildu pasākumi jauninājumu 
atbalstam, izmantojot Konkurētspējas un 
jauninājumu programmu. Tiks izmantotas 
iespējamās izglītības un pētniecības 
sinerģijas, kā arī noteikta veiksmīga 
prakse, īpaši tādēļ, lai veicinātu pētnieku 
profesionālo izaugsmi.

Tiks nodrošināta pētījumu rezultātu 
izplatīšana un zināšanu nodošanas un 
izmantošanas veicināšanas koordinēšana 
visā pamatprogrammā, īstenojot un 
pastāvīgi pārraugot integrētu stratēģiju, 
kas ir sinerģijā ar papildu pasākumiem
jauninājumu atbalstam saskaņā ar 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programmu. Tiks izmantotas iespējamās 
izglītības un pētniecības sinerģijas, kā arī 
noteikta veiksmīga prakse, īpaši tādēļ, lai 
veicinātu pētnieku profesionālo izaugsmi 
un mobilitāti.
Struktūrfondus, reģionālās attīstības 
pamata instrumentu, izmantos, lai 
veicinātu saskaņā ar šo īpašo programmu 
veiktās darbības koordināciju. Šim 
nolūkam Komisija pārskatīs abu 
programmu īstenošanas noteikumus, lai 
likvidētu šķēršļus piemērotai sadarbībai 
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un papildināmībai starp katras darbības 
pamatā esošajiem pamatprincipiem. 
Uzaicinājumos iesniegt darbību 
priekšlikumus saskaņā ar Sadarbības 
programmu būs iekļauti atbilstoši 
noteikumi, kas atvieglo resursu 
konverģenci. Līdzdalības noteikumos 
paredzēs šādu koordināciju starp abām 
programmām.

Pamatojums

Pētniecības un attīstības darbību finansēšana ir nostiprinājusi pētniecības un attīstības 
struktūras, pamatojoties uz resursu teritoriālu sadali un konverģences pamata kritērijiem. 
Pamatprogrammas finansējuma uzmanības lokā galvenokārt ir bijusi pētniecība, 
pamatojoties uz izcilību un konkurētspēju un valstu sadarbību.

Atsevišķa un nekoordinēta abu kritēriju piemērošana ir izraisījusi nopietnu nesaderību starp 
struktūrām un darbībām.

Tāpēc Sadarbības programmu ir jākoordinē ar pasākumiem, kas īstenoti saskaņā ar 
struktūrfondiem.

Grozījums Nr. 30
I pielikums, virsraksts „MVU līdzdalība”

Optimālu mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) līdzdalību sekmēs visās 
tematiskajās jomās, jo īpaši uzlabojot 
finanšu un pārvaldes procedūras un
piedāvājot lielāku elastību piemērotas 
finansēšanas shēmas izvēlē. Turklāt
pētniecības vajadzības un MVU potenciālu 
pienācīgi ņems vērā, izstrādājot šīs īpašās 
programmas tematisko jomu saturu un 
iekļaujot darba programmās jomas, kas 
īpaši svarīgas MVU. Īpašas darbības, lai 
atbalstītu pētniecību atsevišķu MVU un to 
asociāciju vajadzībām, paredzētas īpašajā 
programmā „Iespējas”, savukārt darbības, 
lai veicinātu MVU līdzdalību visā 
pamatprogrammā, tiks finansētas 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programmā.

Optimālu mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) līdzdalību sekmēs visās 
tematiskajās jomās, jo īpaši uzlabojot 
finanšu un pārvaldes procedūras, 
piedāvājot lielāku elastību piemērotas 
finansēšanas shēmas izvēlē un īpašus 
stimulus piedalīties. Turklāt pētniecības 
vajadzības un MVU, tostarp zemāku 
tehnoloģiju uzņēmumu, potenciālu 
pienācīgi ņems vērā, izstrādājot šīs īpašās 
programmas tematisko jomu saturu. Darba 
programmās un integrētā stratēģijā MVU 
līdzdalības veicināšanai iekļaus 
praktiskus pasākumus šim nolūkam, 
ieskaitot tādu uzaicinājumu publicēšanu, 
kuri pielāgoti īpašajām MVU vajadzībām, 
un jomas, kas īpaši svarīgas MVU. Īpašas 
darbības, lai atbalstītu pētniecību atsevišķu 
MVU un to asociāciju vajadzībām, 
paredzētas īpašajā programmā „Iespējas”, 
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lai veicinātu MVU līdzdalību visā 
pamatprogrammā. Šādas darbības 
papildinās un tās tiks koordinētas ar 
darbībām, ko paredzēs Konkurētspējas un 
jauninājumu programmā.

Pamatojums

Lai pareizi izmantotu MVU jauninājumu potenciālu katrā tematiskajā un nozares jomā, ir 
jāformulē, jāīsteno un periodiski jānovērtē īpaša stratēģija. Jo īpaši ikreiz, kad tas ir 
atbilstoši, ir jāpublicē uzaicinājumi, kas pielāgoti MVU, tostarp to uzņēmumu, kas darbojas 
zemāku tehnoloģiju nozarēs, īpašajām vajadzībām. Šādu nozaru tehnoloģiskā atjaunināšana 
ir kritiski svarīga izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai ES.

Grozījums Nr. 31
I pielikums, virsraksts „MVU līdzdalība”, 1.a, 1.b, 1.c daļa (jauna)

Kopumā, papildus īpašajām darbībām, 
kas MVU paredzētas īpašajā programmā 
„Iespējas”, mērķis būs vismaz 20 % no 
kopējā budžeta visām tēmām saskaņā ar 
Sadarbības programmu piešķirt MVU.
MVU iesaistīšanos sekmēs ar kopu 
veidošanas prioritāro tēmu un tehnoloģiju 
platformām.
No visiem Kopienas finansējuma avotiem, 
tostarp no EIB un EIF, tiks mēģināts 
nodrošināt pēc iespējas lielāku 
ieguldījumu to projektu finansēšanā, 
kuros ir iesaistīti MVU.
Šī īpašā programma sniegs atbalsta 
finansējumu, kas aptvers riskus, kurus 
rada MVU iesaistīšanās projektos, lai tiem 
nevajadzētu lūgt bankas galvojumu.

Pamatojums

MVU iesaistīšanās ir jāsekmē ar kopu veidošanu. Lai šādi pasākumi būtu efektīvi, būs 
nepieciešams garantēts minimālais budžets un pienākums nodrošināt pareizu pārvaldību.

Grozījums Nr. 32
I pielikums, virsraksts „Ētiskie aspekti”, 1. daļa
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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 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.

Īstenojot šo īpašo programmu un no tās 
izrietošos pētījumus, jāievēro ētikas 
pamatprincipi un jārūpējas, lai novērstu 
zinātniskus viltojumus. 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 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

Atsevišķi zinātnisku viltojumu gadījumi var graut zinātnieku un viņu darba ticamību un 
uzticību viņiem.

Īpašajā programmā jāparedz pasākumi, lai nepieļautu ļaunprātības darbībās ar līdzekļiem, 
tādējādi palīdzot novērst jebkādas šaubas par zinātniskās darbības pareizību. 

Grozījums Nr. 33
I pielikums, virsraksts „Kopīgi pētījumi”, 1.a daļa (jauna)

ES zinātnes un tehnoloģiskā pamata 
stiprināšanā universitātēm kā pamata 
institūcijām izcilu zinātnisko un 
tehnoloģisko pētījumu veikšanā un 
Eiropas Pētniecības telpas izveidē ir 
izšķiroša loma.
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Pamatojums

Paziņojumā par universitāšu nozīmi zināšanu Eiropā (COM(2003)0058) Komisija atzīst, ka 
„Eiropai jābūt izcilai ar savām universitātēm, lai optimizētu procesus, kas ir zināšanu 
sabiedrības pamatā”. Dokumentā ir arī norādīts, ka nepieciešams pastiprināt universitāšu 
nozīmi šajā jomā, lai tās padarītu konkurētspējīgākas attiecībā pret to līdziniecēm 
visattīstītākajās valstīs ārpus ES. Tāpēc īpašajā programmā ir jāizceļ Eiropas universitāšu 
nozīme. 

Grozījums Nr. 34
I pielikums, virsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”

Nedaudzos gadījumos pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības mērķa darbības jomas 
un iesaistīto resursu apjoma dēļ ir 
lietderīga ilgtermiņa partnerību veidošana 
ar valsts un privātā sektora iesaistīšanu 
kopīgu tehnoloģiju iniciatīvu veidā. Šajās 
iniciatīvās, galvenokārt Eiropas tehnoloģiju 
platformu darba rezultātā, kas aptver vienu 
vai nedaudzus izvēlētus pētniecības 
aspektus attiecīgajā jomā, tiks apvienoti 
privāta sektora ieguldījumi un valsts un 
Eiropas publiskais finansējums, tostarp 
dotācijas no Pētniecības pamatprogrammas 
un Eiropas Investīciju bankas aizdevumi. 
Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas tiks 
noteiktas uz atsevišķu priekšlikumu pamata 
(piemēram, balstoties uz Līguma 
171. pantu).

Nedaudzos gadījumos pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības mērķa darbības jomas 
un iesaistīto resursu apjoma dēļ ir 
lietderīga ilgtermiņa partnerību veidošana 
ar valsts un privātā sektora iesaistīšanu 
kopīgu tehnoloģiju iniciatīvu veidā. Šajās 
iniciatīvās, galvenokārt Eiropas tehnoloģiju 
platformu darba rezultātā, kas aptver vienu 
vai nedaudzus izvēlētus pētniecības 
aspektus attiecīgajā jomā, ir jāapvieno
privāta sektora ieguldījumi un valsts un 
Eiropas publiskais finansējums, tostarp 
kapitāla ieguldījumi un dotācijas no 
Pētniecības pamatprogrammas.
7. Pamatprogrammas mehānismi un 
Eiropas Investīciju bankas aizdevumi ir 
jāstrukturē tā, lai atvieglotu EIB 
līdzdalību kopuzņēmumos, kas būs 
atbildīgi par kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu 
īstenošanu. Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas 
tiks noteiktas uz atsevišķu priekšlikumu 
pamata (piemēram, balstoties uz Līguma 
171. pantu).

Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas nosaka, 
pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, 
tostarp:

Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas nosaka, 
pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, 
tostarp:

- Eiropas mēroga intervences pievienotā 
vērtība;

- Eiropas mēroga intervences pievienotā 
vērtība izvirzītajam mērķim;

- Valsts un privātā sektora partnerības
pierādījums;

- izvirzītā mērķa definīcijas pakāpe un 
skaidrība;

- izvirzītā mērķa definīcijas pakāpe un 
skaidrība;
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- nozares sniegtā finansējuma un atvēlēto 
resursu apjoms;

- nozares sniegtā finansējuma un atvēlēto 
resursu apjoms;

- ietekme uz nozares konkurētspēju un 
izaugsmi;

- ietekme uz nozares konkurētspēju un 
izaugsmi;

- plašāku politikas mērķu veicināšanas 
pakāpe;

- plašāku politikas mērķu veicināšanas 
pakāpe;

- spēja piesaistīt papildu valsts atbalstu un 
panākt lielāku esošā vai gaidāmā nozares 
atvēlētā finansējuma efektivitāti;

- spēja piesaistīt papildu valsts atbalstu un 
panākt lielāku esošā vai gaidāmā nozares 
atvēlētā finansējuma efektivitāti;

- pašreizējo instrumentu nespēja sasniegt 
mērķi.

- pašreizējo instrumentu nespēja sasniegt 
mērķi.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta vispārējai 
saskanībai un koordinācijai starp kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām un valsts 
programmām un projektiem vienā un tajā 
pašā jomā. Tiks veicināta arī MVU 
iesaistīšana, ja tā būs lietderīga.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta vispārējai 
saskanībai un koordinācijai starp kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām un valsts 
programmām un projektiem vienā un tajā 
pašā jomā. Tiks veicināta arī MVU 
iesaistīšana, ja tā būs lietderīga, veicinot 
minimālā kapitāla daudzumu, kas 
jāiegulda, lai varētu piedalīties 
kopuzņēmumos, kas ir atbildīgi par 
Kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu pārvaldību.

Pirmais Kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu 
kopums ir noteikts III pielikumā, un 
attiecībā uz tām izteiks atsevišķus 
priekšlikumus (piemēram, saskaņā ar 
Līguma 171. pantu). Turpmākas kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas var noteikt, 
pamatojoties uz iepriekšminētajiem 
kritērijiem un ierosināt tās Septītās 
pamatprogrammas īstenošanas laikā.

Pirmais Kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu 
kopums ir noteikts III pielikumā, un 
attiecībā uz tām izteiks atsevišķus 
priekšlikumus (piemēram, saskaņā ar 
Līguma 171. pantu). 

Turpmākas kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas 
var noteikt, pamatojoties uz 
iepriekšminētajiem kritērijiem un ierosināt 
tās Septītās pamatprogrammas īstenošanas 
laikā. Prioritātes, lai nolemtu par to 
īstenošanu, noteiks, pamatojoties uz 
konsolidētiem pārvaldības aspektiem. Tā 
kā Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas ir jauni 
tehniskie un finanšu vadības instrumenti 
un jauns līdzeklis līdzdalībai īpašajā 
programmā „Sadarbība”, Komisijai ir 
jāizstrādā tādi pārvaldības mehānismi, 
kas nodrošinās, ka tiek izpildīti attiecīgie 
kritēriji un ka prioritātes ir pārredzamas, 
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un tā Eiropas Parlamentam par to sniegs 
periodiskus ziņojumus.

Pamatojums

Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas ir jauns instruments, ko paredz 7. Pamatprogramma, tās 
jāīsteno, pamatojoties uz 171. pantu, un tām nepieciešams veidot kopuzņēmumus. Tāpēc ir 
svarīgi nodrošināt, ka kopuzņēmumu kapitālā ir gan valsts, gan privātas daļas, lai noteiktu 
prioritātes.

Grozījums Nr. 35
I pielikums, virsraksts „Ārpuskopienas pētniecības programmu koordinēšana”

Šajā jomā veiktajiem pasākumiem 
izmantos divus galvenos līdzekļus: ERA-
NET shēmu un Kopienas līdzdalību kopīgi 
īstenotās valsts pētniecības programmās 
(Līguma 169. pants). Darbības izmantos 
arī, lai veicinātu savstarpēju papildināmību 
un sinerģiju starp pamatprogrammu un
pasākumiem, ko veic saskaņā ar 
starpvaldību struktūrām, tādām kā 
EUREKA, EIROforum un COST. 
Finansiālo atbalstu COST administrēšanas 
un koordinēšanas darbībām sniegs tā, lai 
COST arī turpmāk varētu veicināt valstu 
finansētu pētniecības grupu darba 
koordinēšanu un pētnieku apmaiņu.

Šajā jomā veiktajiem pasākumiem 
izmantos divus galvenos līdzekļus: ERA-
NET shēmu un Kopienas līdzdalību kopīgi 
īstenotās valsts pētniecības programmās 
(Līguma 169. pants). Darbības izmantos 
arī, lai veicinātu savstarpēju papildināmību 
un sinerģiju starp pamatprogrammu un 
pasākumiem, ko veic saskaņā ar 
starpvaldību struktūrām, tādām kā 
EUREKA, EIROforum un COST, ar 
nosacījumu, ka tie ir Pamatprogrammas 
plašo mērķu pamatā un skaidri pieder pie 
tās tematiskajām prioritātēm. Finansiālo 
atbalstu COST administrēšanas un 
koordinēšanas darbībām sniegs tā, lai 
COST arī turpmāk varētu veicināt valstu 
finansētu pētniecības grupu darba 
koordinēšanu un pētnieku apmaiņu 
saskaņā ar pamatprogrammas mērķiem 
un lai paplašinātu citu Kopienas līmeņa 
organizāciju līdzdalību.

Ja pasākumi iekļausies vienā no tēmas 
darbību jomām, tos atbalstīs kā šīs tēmas 
darbību neatņemamu daļu. Ja darbībām būs 
horizontāls raksturs, tās atbalstīs kopīgi 
visu attiecīgo tēmu ietvaros.

Ja pasākumi iekļausies vienā no tēmas
darbību jomām, tos atbalstīs kā šīs tēmas 
darbību neatņemamu daļu. Ja darbībām būs 
horizontāls raksturs, tās atbalstīs kopīgi 
visu attiecīgo tēmu ietvaros.

Ja pasākumi iekļausies kādas citas īpašās 
programmas darbības jomā, ar ko īsteno 
Septīto pamatprogrammu, tos atbalstīs 
saskaņā ar attiecīgo īpašo programmu.

Ja pasākumi iekļausies kādas citas īpašās 
programmas darbības jomā, ar ko īsteno 
Septīto pamatprogrammu, tos atbalstīs 
saskaņā ar attiecīgo īpašo programmu.

ERA-NET shēmā tiks attīstīta un ERA-NET shēmā tiks attīstīta un 
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nostiprināta valsts un reģionālu pētījumu 
koordinēšana:

nostiprināta valsts un reģionālu pētījumu 
koordinēšana:

- sniedzot pamatu dalībniekiem, kas īsteno 
sabiedriskas pētniecības programmas, lai 
uzlabotu viņu veikto pasākumu 
koordinēšanu. Tas ietver atbalstu jaunu 
ERA-NET tīklu izveidošanai, kā arī 
pastāvošo ERA-NET tīklu darbības jomas 
paplašināšanai un padziļināšanai, 
piemēram, paplašinot to partnerību, kā arī 
savstarpēji atverot programmas citiem 
dalībniekiem;

- sniedzot pamatu dalībniekiem, kas īsteno 
sabiedriskas un/vai privātas pētniecības 
programmas, lai uzlabotu viņu veikto 
pasākumu koordinēšanu, tostarp tās, ar 
kurām atbalsta tehnoloģiju platformu 
izveidi, un citas plašas valsts un privātās 
apvienības, lai nodrošinātu konverģenci 
ar pamatprogrammu. Tas ietver atbalstu 
jaunu ERA-NET tīklu izveidošanai, kā arī 
pastāvošo ERA-NET tīklu darbības jomas 
paplašināšanai un padziļināšanai, 
piemēram, paplašinot to partnerību, kā arī 
savstarpēji atverot programmas citiem 
dalībniekiem;

- sniedzot papildu ES finansiālo atbalstu 
tiem dalībniekiem, kas rada kopēju fondu 
kopīgiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus attiecīgajām valsts un 
reģionālajām programmām („ERA-NET 
PLUS”).

- sniedzot ES finansiālo atbalstu tiem 
dalībniekiem, kas rada kopēju fondu 
kopīgiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus attiecīgajām valsts un 
reģionālajām programmām vai turpina 
koordinēt plaša mēroga darbības, kurām 
ir mobilizējoša ietekme („ERA-NET 
PLUS”).

Kopienas līdzdalība valsts pētniecības 
programmās, kas tiek kopīgi īstenotas 
saskaņā ar Līguma 169. pantu, ir jo īpaši 
svarīga Eiropas plaša mēroga sadarbībai 
dažādos līmeņos starp dalībvalstīm, kurām 
ir kopīgas vajadzības un/vai intereses. 
Šādas iniciatīvas atbilstīgi 169. pantam tiks 
uzsāktas jomās, kas noteiktas ciešā 
sadarbībā ar dalībvalstīm, ietverot 
iespējamo sadarbību ar starpvaldību 
programmām, pamatojoties uz kritērijiem, 
kas paredzēti lēmumā par Septīto 
pamatprogrammu.

Kopienas līdzdalība valsts pētniecības 
programmās, kas tiek kopīgi īstenotas 
saskaņā ar Līguma 169. pantu, ir jo īpaši 
svarīga Eiropas plaša mēroga sadarbībai 
dažādos līmeņos starp dalībvalstīm, kurām 
ir kopīgas vajadzības un/vai intereses. 
Šādas iniciatīvas atbilstīgi 169. pantam tiks 
uzsāktas jomās, kas noteiktas, pamatojoties 
uz kritērijiem, kas paredzēti lēmumā par 
Septīto pamatprogrammu.

Vairākas iniciatīvas kopīgai valstu 
pētniecības programmu īstenošanai ir 
paredzētas aprakstā, kas iekļauts 
IV pielikumā, un uz tām atbilstīgi Līguma 
169. pantam attieksies atsevišķi lēmumi. 
Turpmākas iniciatīvas var noteikt un 
ierosināt Septītās pamatprogrammas 
īstenošanas laikā.

Vairākas iniciatīvas kopīgai valstu 
pētniecības programmu īstenošanai ir 
paredzētas aprakstā, kas iekļauts 
IV pielikumā, un uz tām atbilstīgi Līguma 
169. pantam attieksies atsevišķi lēmumi. 
Turpmākas iniciatīvas var noteikt un 
ierosināt Septītās pamatprogrammas 
īstenošanas laikā.
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Pamatojums

Kopīgām iniciatīvām ar valsts vai privātām struktūrām no vairāk nekā vienas dalībvalstis 
atbalstu sniegs tad, ja tās ievēros 7. Pamatprogrammas mērķus un nediskriminēs citus 
dalībniekus.

Īpaša uzmanība jāpievērš to valsts un reģionālo iniciatīvu koordinēšanai, kas atbalsta plaša 
mēroga valsts un privātā sektora sadarbības platformas. Šādu darbību Kopienas līmeņa 
koordinēšana var palīdzēt panākt „kritisko masu”, kas vajadzīga jaunu, novatorisku tirgu 
attīstībai. 

Grozījums Nr. 36
I pielikums, virsraksts „Starptautiskā sadarbība”, 3. daļa

Šajā īpašajā programmā starptautisko 
sadarbību katrā tematiskajā jomā un visās 
jomās kopā īstenos šādi.

Šajā īpašajā programmā starptautisko 
sadarbību katrā tematiskajā jomā un visās 
jomās kopā īstenos šādi.

- Padarot visas tematiskajās jomās veiktās 
darbības pieejamas zinātniekiem un 
pētniecības institūcijām no visām 
starptautiskajā sadarbībā iesaistītajām 
partnervalstīm un industrializētajām 
valstīm. Papildus īpaša uzmanība tiks 
pievērsta trešo valstu līdzdalībai noteiktās 
jomās, kas atzītas par savstarpēji 
nozīmīgām.

- Padarot visas tematiskajās jomās veiktās 
darbības pieejamas un veicinot zinātnieku 
un pētniecības institūciju līdzdalību no 
visām starptautiskajā sadarbībā 
iesaistītajām partnervalstīm un 
industrializētajām valstīm. Papildus īpaša 
uzmanība tiks pievērsta trešo valstu 
līdzdalībai noteiktās jomās, kas atzītas par 
savstarpēji nozīmīgām.

- Veicot īpašus sadarbības pasākumus katrā 
tematiskajā jomā, kas īpaši paredzēti 
trešajām valstīm, savstarpējas intereses 
gadījumos sadarbojoties konkrētu 
jautājumu risināšanā. Īpašo vajadzību un 
prioritāšu noteikšana būs cieši saistīta ar 
attiecīgajiem divpusējiem sadarbības 
nolīgumiem un ar pašreiz noritošām 
daudzpusējām un divpusējām reģionālām 
sarunām starp ES un minētajām valstīm vai 
valstu grupām. Prioritātes noteiks, 
pamatojoties uz konkrētām vajadzībām, kā 
arī reģiona vai valsts ekonomiskās 
attīstības iespējām un līmeni. Šajā sakarā 
starptautiskās sadarbības stratēģisko plānu 
un tās īstenošanas plānu izstrādās, paredzot 
īpašas mērķtiecīgi vērstas darbības visās 
tēmās, piemēram, veselība, 
lauksaimniecība, sanitārā apstrāde, ūdens, 

- Veicot īpašus sadarbības pasākumus katrā 
tematiskajā jomā, kas īpaši paredzēti 
trešajām valstīm, savstarpējas intereses 
gadījumos sadarbojoties konkrētu 
jautājumu risināšanā. Īpašo vajadzību un 
prioritāšu noteikšana būs cieši saistīta ar 
attiecīgajiem divpusējiem sadarbības 
nolīgumiem un ar pašreiz noritošām 
daudzpusējām un divpusējām reģionālām 
sarunām starp ES un minētajām valstīm vai 
valstu grupām. Prioritātes noteiks, 
pamatojoties uz konkrētām vajadzībām, kā 
arī reģiona vai valsts ekonomiskās 
attīstības iespējām un līmeni. Šajā sakarā 
starptautiskās sadarbības stratēģisko plānu, 
lai iekļautu reģionālo prioritāšu 
noteikšanu, un tās īstenošanas plānu 
izstrādās, paredzot īpašas mērķtiecīgi 
vērstas darbības visās tēmās, piemēram, 
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pārtikas drošība, sociālā kohēzija, vide, 
zivsaimniecība, akvakultūra un dabas 
resursi, ilgtspējīga ekonomiskā politika, kā 
arī informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas jomā. Šīs darbības kalpos kā 
prioritāri līdzekļi, lai īstenotu sadarbību 
starp ES un minētajām valstīm. Šādas 
darbības galvenokārt ir pasākumi, kuru 
mērķis ir veicināt kandidātvalstu, 
kaimiņvalstu, jaunattīstības un 
jaunizveidotu valstu pētniecības un 
sadarbības iespējas. Uz šīm darbībām 
attieksies atsevišķi mērķtiecīgi 
uzaicinājumi, un īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai veicinātu darbību 
pieejamību attiecīgām trešām valstīm, 
galvenokārt jaunattīstības valstīm.

veselība, lauksaimniecība, sanitārā 
apstrāde, ūdens, pārtikas drošība, sociālā 
kohēzija, vide, zivsaimniecība, akvakultūra 
un dabas resursi, ilgtspējīga ekonomiskā 
politika, kā arī informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas jomā. Šīs 
darbības kalpos kā prioritāri līdzekļi, lai 
īstenotu sadarbību starp ES un minētajām 
valstīm, un reģioniem. Šādas darbības 
galvenokārt ir pasākumi, kuru mērķis ir 
veicināt kandidātvalstu, kaimiņvalstu, 
jaunattīstības un jaunizveidotu valstu 
pētniecības un sadarbības iespējas. Uz šīm 
darbībām attieksies atsevišķi mērķtiecīgi 
uzaicinājumi, un īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai veicinātu darbību 
pieejamību attiecīgām trešām valstīm, 
galvenokārt jaunattīstības valstīm.

Pamatojums

Jāveicina pasaulei atvērta Eiropas Pētniecības telpa. Tas nozīmē ne tikai tās atvēršanu 
līdzdalībai, bet faktiski līdzdalības veicināšanu. Tāpēc pēc tam, kad būs noteiktas prioritātes, 
īpaša uzmanība būs jāpievērš reģionālajam līmenim, lai izveidotu īpašus reģionālās 
sadarbības apgabalus, tēmas pielāgojot zinātniskajām iespējām un ekonomiskās un sociālās 
attīstības prioritātēm.

Grozījums Nr. 37
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Mērķis”

Uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un 
palielināt ar veselību saistītu nozaru un 
uzņēmumu konkurētspēju Eiropā, risinot 
globālas veselības problēmas, tostarp 
jaunās epidēmijas. Uzsvars tiks likts uz 
pētniecību, kuras mērķis ir tūlītēja zināšanu 
izmantošana praksē (pamatatklājumu
tūlītēja izmantošana klīniskajā praksē), 
jaunu terapiju izstrādi un apstiprināšanu, 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses metodēm, diagnostikas 
instrumentiem un tehnoloģijām, kā arī 
ilgtspējīgām un efektīvām veselības 
aprūpes sistēmām.

Uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un 
palielināt ar veselību saistītās nozares 
konkurētspēju Eiropā, risinot globālas 
veselības problēmas, tostarp jaunās 
epidēmijas. Uzsvars tiks likts uz 
pētniecību, kuras mērķis ir tūlītēja zināšanu 
izmantošana praksē (pamatpētījumu 
tūlītēja izmantošana klīniskajā praksē), 
tostarp eksperimentu rezultātu zinātniska 
pārbaude un to tūlītēja izmantošana 
ikdienas klīniskajā praksē, jaunu zāļu, 
terapiju izstrādi un apstiprināšanu, 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses metodēm, atbalstam veselīgas 
saglabāšanai novecojot, diagnostikas 
instrumentiem un tehnoloģijām, kā arī 
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ilgtspējīgām un efektīvām veselības 
aprūpes sistēmām, īpašu uzsvaru liekot uz 
sabiedrības veselību.

Pamatojums

Lai uzsvērtu tādu pētniecību, kuru tūlīt sāk izmantot (pamatpētījumu un eksperimentālo 
pētījumu tūlītēja izmantošana ikdienas klīniskajā praksē).

Ir svarīgi uzmanības lokā iekļaut dzīves kvalitāti, lai veicinātu veselības saglabāšanu 
novecojot, un īpašu atbalstu sniegt sabiedrības veselībai.

Grozījums Nr. 38
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Metode”, 1. daļa

Šī pētniecība palīdzēs veidot dziļāku 
izpratni par to, kā efektīvāk veicināt labu 
veselību, novērst un ārstēt nopietnas 
slimības, sniegt veselības aprūpes 
pakalpojumus. Tā palīdzēs integrēt milzīgo 
genomikas datu apjomu, lai radītu jaunas 
zināšanas un to lietojumu medicīnā un 
biotehnoloģijā. Tā sekmēs ar veselību 
saistītu pētniecību, kuras mērķis ir tūlītēja 
zināšanu izmantošana praksē, kas ir 
būtiski, lai gūtu praktisku labumu no 
biomedicīnas pētījumiem. Tā ļaus Eiropai 
efektīvāk iesaistīties starptautiskajos 
centienos, kas saistīti ar globālu slimību 
apkarošanu; labs piemērs tam ir uzsāktā 
programma „Eiropas un jaunattīstības 
valstu partnerībai klīnisko pētījumu jomā” 
(EDCTP), kuras mērķis ir HIV/AIDS, 
malārijas un tuberkulozes apkarošana 
(169. pants). Tā stiprinās veselības
politikas rosinātu pētniecību Eiropas 
līmenī, jo īpaši valstu datu bāzu modeļu, 
sistēmu un datu salīdzināšanu.

Šī pētniecība palīdzēs veidot dziļāku 
izpratni par to, kā efektīvāk veicināt labu 
veselību, novērst un ārstēt nopietnas 
slimības, sniegt veselības aprūpes 
pakalpojumus. Tā palīdzēs integrēt milzīgo 
genomikas datu apjomu, lai radītu jaunas 
zināšanas un to lietojumu medicīnā un 
biotehnoloģijā. Tā sekmēs ar veselību 
saistītu pētniecību, kuras mērķis ir tūlītēja 
zināšanu izmantošana praksē, kas ir 
būtiski, lai gūtu praktisku labumu no 
biomedicīnas pētījumiem, radot 
sabiedrības veselības un dzīves kvalitātes 
uzlabojumus.

Daudzu slimību (piemēram, vēzis, sirds-
asinsvadu slimības, tostarp tromboze, 
reimatiskas slimības, elpošanas orgānu 
slimības, infekcijas slimības un psihiskās
un neiroloģiskās slimības, jo īpaši tās, kas 
saistītas ar novecošanu, kā Alcheimera 
vai Parkinsona slimība) klīniskie pētījumi 
balstās uz starptautiskiem 
izmēģinājumiem, ko veic vairāk nekā 
vienā centrā, lai īsā laikā aptvertu 
vajadzīgo pacientu skaitu. 
Epidemioloģiskiem pētījumiem ir 
nepieciešams plašs iedzīvotāju/iedzīvotāju 
grupu loks un starptautiski tīkli, lai varētu 
izdarīt vērā ņemamus secinājumus. Jaunu 
diagnostikas metožu un ārstēšanas 
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paņēmienu izstrādei reta veida 
traucējumiem un šādu traucējumu 
epidemioloģiskiem pētījumiem arī ir 
nepieciešams iesaistīt vairāk nekā vienu 
valsti, lai katrā pētījumā palielinātu 
pacientu skaitu. Turklāt veselības 
politikas virzītu pētījumu veikšana 
Eiropas līmenī ļauj salīdzināt modeļus, 
sistēmas un pacientu datus un paraugus, 
kas glabājas valstu datu bāzēs un 
biobankās, un ļaus Eiropai efektīvāk 
iesaistīties starptautiskajos centienos, kas 
saistīti ar globālu slimību apkarošanu; labs 
piemērs tam ir uzsāktā programma 
„Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerībai klīnisko pētījumu jomā” 
(EDCTP), kuras mērķis ir HIV/AIDS, 
malārijas un tuberkulozes apkarošana 
(169. pants). Tā stiprinās veselības 
politikas rosinātu pētniecību Eiropas 
līmenī, jo īpaši valstu datu bāzu modeļu, 
sistēmu un datu salīdzināšanu.

Pamatojums

Jāpatur prātā, ka biomedicīnas pētījumu galvenais mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību un 
dzīves kvalitāti.

Ir tikai daži tādu piemēru gadījumi, kuros ES atbalsts sniedz ievērojamu pievienoto vērtību un 
sekmē pētniecības darba izdošanos.

Grozījums Nr. 39
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Metode”, 1.a daļa (jauna)

Šim nolūkam tiks nodrošināta pēc 
iespējas lielāka papildināmība un 
sinerģija ar citām Kopienas programmām 
un darbībām un ar valstu un reģionālām 
pētniecības programmām dažādajās 
dalībvalstīs.

Pamatojums

Visām programmām (neatkarīgi no tā, vai Kopienas līmenī vai dalībvalstu līmenī) jābūt 
pareizi koordinētām, lai apvienotu centienus, nevis tos dublētu.
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Grozījums Nr. 40
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Metode”, 2. daļa

Pētījumi šajā nozarē palīdzēs uzlabot 
Eiropas veselības aprūpes biotehnoloģijas 
un medicīnas tehnoloģiju nozaru —
galvenais ekonomiskais virzītājspēks tajās 
ir mazie un vidējie uzņēmumi —, kā arī 
farmaceitiskās rūpniecības konkurētspēju. 
Īpaši ir paredzēts atbalstīt Eiropas 
tehnoloģiju platformu jauno zāļu jomā, 
kuras mērķis ir pārvarēt galvenās 
pētniecības grūtības, kas rodas zāļu 
izstrādes procesā. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, kā mazināt plaisu starp 
pētījumiem un to rezultātu izmantošanu, 
nodrošinot atbalstu koncepcijas 
pamatojuma demonstrēšanai un klīniskās 
izmantošanas apstiprināšanai. Šie pētījumi 
vienlaikus sekmēs normu un standartu 
izstrādi jaunām, uzlabotām ārstniecības 
metodēm (piemēram, reģeneratīvai 
medicīnai), kas vajadzīgas, lai palīdzētu šai 
ES nozarei sekmīgi konkurēt pasaulē.

Pētījumi šajā nozarē palīdzēs uzlabot 
Eiropas veselības aprūpes biotehnoloģijas 
un medicīnas tehnoloģiju nozaru —
galvenais ekonomiskais virzītājspēks tajās 
ir mazie un vidējie uzņēmumi —, kā arī 
farmaceitiskās rūpniecības konkurētspēju. 
Tāpēc tiks veikti pasākumi, lai veicinātu 
MVU iesaistīšanos pētniecībā, attīstībā un 
jauninājumu ieviešanā, šim nolūkam 
paredzot vismaz 20 % no šai prioritārajai 
tēmai piešķirtā budžeta. Īpaši ir paredzēts 
atbalstīt Eiropas tehnoloģiju platformu 
jauno zāļu jomā, kuras mērķis ir pārvarēt 
galvenās pētniecības grūtības, kas rodas 
zāļu izstrādes procesā. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, kā mazināt plaisu starp 
pētījumiem un to rezultātu izmantošanu, 
nodrošinot atbalstu koncepcijas 
pamatojuma demonstrēšanai un klīniskās 
izmantošanas apstiprināšanai. Šie pētījumi 
vienlaikus sekmēs normu un standartu 
izstrādi jaunām, uzlabotām ārstniecības 
metodēm (piemēram, reģeneratīvai 
medicīnai), kas vajadzīgas, lai palīdzētu šai 
ES nozarei sekmīgi konkurēt pasaulē.

Pamatojums

MVU ir Eiropas rūpniecības stūrakmens šajā jomā, bet grūtības, ar ko šādi uzņēmumi 
saskaras, īstenojot pētniecību un attīstību un jauninājumu ieviešanu, ir labi zināmas. Tāpēc ir 
jāveic praktiskāki un konkrētāki pasākumi, lai MVU mudinātu piedalīties 
7. Pamatprogrammā.

Lai šādi pasākumi būtu efektīvi, būs nepieciešams garantēts minimālais budžets un pienākums 
nodrošināt pareizu pārvaldību.

Grozījums Nr. 41
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Metode”, 2.a daļa (jauna)

Pētījumi, kuros izmanto „papildu” cilvēka 
embrijus to attīstības agrīnā stadijā (līdz 
14 dienām), kuri radīti tieši neauglības 
ārstēšanas nolūkiem, lai paaugstinātu 
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mākslīgās apaugļošanas veiksmīga 
rezultāta koeficientu, bet kuri nav bijuši 
vajadzīgi un kurus tāpēc iznīcina, ir 
jāfinansē, jo šādi pētījumi ir atļauti dažās 
dalībvalstīs, kur tos stingri reglamentē un 
pārrauga kompetentas iestādes.

Pamatojums

Pētījumi, kuros izmanto „papildu” embrijus, kurus iznīcina, ir svarīgi, lai iegūtu jaunas 
cilmes šūnas, kas ļauj panākt progresu neauglības ārstēšanā un gūt jaunas atziņas par 
iedzimtu vai deģenerējošu slimību cēloņiem. Šādus pētījumus veic, pamatojoties uz stingriem 
kontroles noteikumiem un dalībvalstu kompetento iestāžu ciešā uzraudzībā.

Ir jāizstrādā jaunas cilmes šūnu līnijas, lai varētu izpētīt visas šāda veida pētījumu iespējas 
un saglabāt Eiropas vadošo lomu un neatkarību šajā jomā. 

Grozījums Nr. 42
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Metode”, 2.b daļa (jauna)

Izpratnei par veselību noteicošiem 
apstākļiem ir izšķiroša nozīme veselīga 
dzīvesveida veicināšanā, slimību 
profilaksē un pakalpojumu plānošanā. 
Pētījumiem šajā jomā ir jāpalielina 
izpratne par attiecīgajiem vides, 
sociālajiem un ģenētiskajiem faktoriem 
un to nozīmi slimību izraisīšanā. 

Pamatojums

Mūsdienu pasaulē slimību profilaksei ir liela nozīme, un tāpēc ir svarīgi veikt vairāk pētījumu 
par noteicošajiem slimības izraisošajiem faktoriem.

Grozījums Nr. 43
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Metode”, 2.c daļa (jauna)

Pētniecība, attīstība un jauninājumi, kas 
vērsti uz to, lai biomedicīnas pētījumos 
rastu alternatīvas stratēģijas 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, ir 
būtiski, lai atbildētu uz sabiedrības bažām 
par šādiem jautājumiem, kuras jāņem 
vērā visās šīs pētījumu jomas 
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vissvarīgākajās darbībās. Jo īpaši cilmes 
šūnu tehnoloģijas un it sevišķi 
embrionisko cilmes šūnu tehnoloģijas ir 
jāapsver, to paturot prātā.

Pamatojums

Lai izpildītu prasības, ko paredz Protokols par dzīvnieku aizsardzību un labturību, atbildētu 
uz nopietnajām sabiedrības bažām par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, palīdzētu sasniegt 
mērķus, kas izvirzīti Padomes Direktīvā 86/609/EEK par to dzīvnieku aizsardzību, kurus 
izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem, un lai samazinātu primātu, kas nav 
cilvēki, izmantošanu pētījumos, Eiropas Savienībai ir no jauna jāizvirza nepieciešamība 
izstrādāt un apstiprināt alternatīvas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 44
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Metode”, 3. daļa

Kad vien tas būs lietderīgi, projektos 
aplūkos un integrēs dzimumu aspektus. 
Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
iespējami agri izplatītu pētījumu rezultātus 
un ar pilsonisko sabiedrību, jo īpaši ar 
pacientu grupām, uzsāktu dialogu par 
jaunumiem saistībā ar biomedicīnas un 
ģenētiskajiem pētījumiem. Tiks 
nodrošināta plaša rezultātu izplatīšana un 
izmantošana.

Kad vien tas būs lietderīgi, projektos 
aplūkos un integrēs dzimumu aspektus. 
Riska faktori, bioloģiskie mehānismi, 
cēloņi, klīniskās izpausmes un sekas un 
slimību ārstēšana vīriešiem un sievietēm 
bieži atšķiras. Turklāt dažas slimības ir 
tikai vīriešiem vai sievietēm vai tiem 
raksturīgākas (piemēram, fibromialģija 
un hronisks nogurums, ar ko sievietes 
slimo daudz biežāk nekā vīrieši). Tāpēc 
visām darbībām, ko finansē šajā tēmā, ir 
jāiekļauj iespēja paredzēt šādas atšķirības 
attiecīgajos pētījumu protokolos, 
metodoloģijā un rezultātu analīzē. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta tam, lai iespējami 
agri izplatītu pētījumu rezultātus un ar 
pilsonisko sabiedrību, jo īpaši ar pacientu 
grupām, uzsāktu dialogu par jaunumiem 
saistībā ar biomedicīnas un ģenētiskajiem 
pētījumiem. Tiks nodrošināta plaša
rezultātu izplatīšana un izmantošana.

Pamatojums

Ir steidzami jāpilnveido veselības politiku izstrādes un īstenošanas dzimumu aspekts. 
Hronisks nogurums un fibromialģija ir „neredzamas” slimības, jo tās ir grūti diagnosticēt un 
pētījumiem un ārstēšanai nav piešķirti resursi. 90 % šo slimību slimnieku ir sievietes, un tās 
tāpēc var saukt par dzimumam raksturīgām slimībām.
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Ir steidzami jāizpēta šo slimību izcelsme un cēloņi, un jāuzlabo to ārstēšana. Tāpēc ir 
jāpalielina pētījumu finansējums.

Grozījums Nr. 45
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, pirmais virsraksts 
(„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”), 1. ievilkums

- Augstas iedarbības pētniecība. Attīstīt 
jaunus pētniecības instrumentus 
modernajai bioloģijai, kas veicinātu 
nozīmīgu datu radīšanu un uzlabotu datu 
un paraugu (biobankas) standartizāciju, 
ieguvi un analīzi. Uzmanības lokā būs 
jaunās tehnoloģijas, kas saistītas ar 
sekvencēšanu, gēnu ekspresiju, genotipiem 
un fenotipiem, strukturālo genomiku, 
bioinformātiku un sistēmu bioloģiju, kā arī 
citām radniecīgām jomām („-omikām”).

- Augstas iedarbības pētniecība. Attīstīt 
jaunus pētniecības instrumentus 
modernajai bioloģijai, kas veicinātu 
nozīmīgu datu radīšanu un uzlabotu datu 
un paraugu (biobankas) standartizāciju, 
ieguvi un eksperimentālo un 
bioskaitļošanas analīzi. Uzmanības lokā 
būs jaunās tehnoloģijas, kas saistītas ar 
sekvencēšanu, gēnu ekspresiju, genotipiem 
un fenotipiem, strukturālo genomiku, 
bioinformātiku un sistēmu bioloģiju, kā arī 
citām radniecīgām jomām („-omikām”).

Pamatojums

Dati ir jāanalizē gan eksperimentāli, gan izmantojot visas pieejamās bioskaitļošanas iespējas 
un resursus, kas rada daudz jaunu iespēju.

Grozījums Nr. 46
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, pirmais virsraksts 
(„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”), 2. ievilkums

- Konstatēšana, diagnostika un kontrole.
Attīstīt jaunus vizualizācijas, attēlu 
veidošanas, konstatēšanas un analīzes 
instrumentus un tehnoloģijas 
biomedicīniskajai pētniecībai, slimību 
paredzēšanai, diagnostikai, kontrolei un 
prognozēšanai, kā arī ārstnieciskās 
iejaukšanās atbalstam un vadībai. 
Uzmanības lokā būs daudzdisciplīnu 
pieeja, kurā integrētas tādas jomas kā
molekulārā un šūnu bioloģija, fizioloģija, 
ģenētika, fizika, ķīmija, nanotehnoloģijas, 
mikrosistēmas, ierīces un informācijas 
tehnoloģijas. Tiks uzsvērtas arī neinvazīvās 
vai minimāli invazīvās un kvantitatīvās 
metodes, kā arī kvalitātes nodrošināšanas 

- Konstatēšana, diagnostika un kontrole.
Attīstīt jaunus vizualizācijas, attēlu 
veidošanas, konstatēšanas un analīzes 
instrumentus un tehnoloģijas 
biomedicīniskajai pētniecībai, slimību 
paredzēšanai, diagnostikai, kontrolei un 
prognozēšanai, kā arī ārstnieciskās 
iejaukšanās atbalstam un vadībai. 
Uzmanības lokā būs daudzdisciplīnu 
pieeja, kurā integrētas tādas jomas kā
molekulārā un šūnu bioloģija, fizioloģija, 
ģenētika, fizika, ķīmija, nanotehnoloģijas, 
mikrosistēmas, ierīces, attēla analīze un 
apstrāde diagnostikas nolūkiem, 
telemedicīna un informācijas tehnoloģijas. 
Tiks uzsvērtas arī neinvazīvās vai minimāli 
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aspekti. invazīvās un kvantitatīvās metodes, kā arī 
kvalitātes nodrošināšanas aspekti.

Pamatojums

Medicīnas zinātņu integrācija ar telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju attīstību ir 
ārkārtīgi pozitīvs sasniegums dažādajām darbībām, ko veic veselības nozarē. Telemedicīna, 
kas ir saistīta ar to, ka veselības speciālisti izmanto informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas, lai apmainītos ar informāciju par diagnozi, slimību un ievainojumu ārstēšanu 
vai profilaksi, pētījumiem un novērtēšanu un personu, kas nodrošina sabiedrības veselības 
aprūpi, tālākā apmācībai, ir liela nozīme gan indivīdu, gan sabiedrības veselības uzlabošanā.

Grozījums Nr. 47
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, pirmais virsraksts 
(„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”), 3. ievilkums

- Novatoriskas ārstnieciskās metodes un 
iejaukšanās. Konsolidēt un nodrošināt 
turpmāku attīstību progresīvām terapijām 
un tehnoloģijām ar plašu lietojumu spektru. 
Uzmanības lokā būs gēnu un šūnu terapija, 
reģeneratīvā medicīna, transplantācija, 
imunoterapija un vakcīnas, kā arī citas 
zāles. Zināma uzmanība tiks pievērsta arī 
saistītām tehnoloģijām, piemēram, augsti 
attīstītām sistēmām zāļu padevei 
mērķorgāniem, uzlabotiem implantiem un 
protēzēm, kā arī neinvazīvām vai minimāli 
invazīvām iejaukšanās metodēm, kurās 
izmanto tehnoloģiju atbalstu.

- Novatoriskas ārstnieciskās metodes un 
iejaukšanās. Konsolidēt un nodrošināt 
turpmāku attīstību progresīvām terapijām 
un tehnoloģijām ar plašu lietojumu spektru. 
Uzmanības lokā būs gēnu un šūnu terapija, 
reģeneratīvā medicīna, cilmes šūnas, audu 
inženierija, transplantācija, imunoterapija 
un vakcīnas, kā arī citas zāles. Zināma 
uzmanība tiks pievērsta arī saistītām 
tehnoloģijām un audu inženierijai, 
piemēram, augsti attīstītām sistēmām zāļu 
padevei mērķorgāniem, uzlabotiem 
implantiem un protēzēm, kā arī 
neinvazīvām vai minimāli invazīvām 
iejaukšanās metodēm, kurās izmanto 
tehnoloģiju atbalstu, īpašu uzsvaru liekot 
uz individuālu gadījumu vēsturēm.

Pamatojums

Pienācīgi jāņem vērā cilmes šūnu pētījumu svarīgums sabiedrības veselībai un progress, ko 
šajā jomā īsteno.

Jāpiemin arī audu inženierija – jauna, ātri progresējoša tehnoloģija, ar ko var izgatavot 
dzīvotspējīgus aizstājējus, kuri atjauno vai uzlabo cilvēku audus un orgānu funkcijas, un kam 
ir ārkārtīgi pozitīva ietekme uz indivīdu un sabiedrisko veselību un dzīves kvalitāti.
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Grozījums Nr. 48
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, pirmais virsraksts 
(„Biotehnoloģija, vispārējie instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai”), 4. ievilkums

- Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt parametrus, instrumentus, 
metodes un standartus, kas vajadzīgi, lai 
līdz pacientam nonāktu droši un efektīvi 
jauni biomedikamenti (šos jautājumus 
saistībā ar konvencionālajām zālēm 
aplūkos ierosinātajā kopīgajā tehnoloģiju 
iniciatīvā jauno zāļu jomā). Uzmanības 
lokā būs tādas pieejas kā 
farmakogenomika, in silico, in vitro
(ieskaitot alternatīvas izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem) un in vivo metodes un 
modeļi.

- Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt parametrus, instrumentus, 
metodes un standartus, kas vajadzīgi, lai
līdz pacientam nonāktu droši un efektīvi 
jauni biomedikamenti (šie jautājumi 
saistībā ar konvencionālajām zālēm 
jāaplūko ierosinātajā kopīgajā tehnoloģiju 
iniciatīvā jauno zāļu jomā). Uzmanības 
lokā būs tādas pieejas kā 
farmakogenomika, in silico, in vitro
(ieskaitot alternatīvas izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, jo īpaši izmantojot cilmes 
šūnu tehnoloģijas, sevišķi embrionisko 
cilmes šūnu tehnoloģijas) un in vivo
metodes un modeļi.

Pamatojums

Lai izpildītu prasības, ko paredz Protokols par dzīvnieku aizsardzību un labturību, atbildētu 
uz nopietnajām sabiedrības bažām par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, palīdzētu sasniegt 
mērķus, kas izvirzīti Padomes Direktīvā 86/609/EEK par to dzīvnieku aizsardzību, kurus 
izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem, un lai samazinātu primātu, kas nav 
cilvēki, izmantošanu pētījumos, Eiropas Savienībai ir no jauna jāizvirza nepieciešamība 
izstrādāt un apstiprināt alternatīvas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 49
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, otrais virsraksts 
(„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”), 2. apakšvirsraksts, 

1. punkts

Smadzenes un ar tām saistītās slimības. 
Labāk izprast smadzeņu dinamiku un 
integrēto struktūru, izpētīt smadzeņu 
slimības un meklēt jaunas terapijas. 
Uzmanības lokā būs smadzeņu funkciju 
izpēte, no to molekulām līdz pat izziņas 
procesiem tajās, kā arī neiroloģisko un 
psihisko slimību un traucējumu pētījumi, 
tostarp reģeneratīvas un atjaunojošas 
ārstniecības metodes.

Smadzenes un ar tām saistītās slimības. 
Labāk izprast smadzeņu dinamiku un 
integrēto struktūru, izpētīt smadzeņu 
slimības un attiecīgās slimības, kas 
saistītas ar novecošanu (piemēram, 
demence, Alcheimera vai Parkinsona 
slimība), un meklēt jaunas terapijas. 
Uzmanības lokā būs smadzeņu funkciju 
izpēte, no to molekulām līdz pat izziņas 
procesiem tajās, un jo īpaši izpratnes 
iegūšana par smadzenēm ar sarežģītiem 
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tīklu mijiedarbības modeļiem. Tiks veikti 
neiroloģisko un psihisko slimību un 
traucējumu pētījumi, tostarp reģeneratīvas 
un atjaunojošas ārstniecības metodes.

Pamatojums

Šādas slimības demogrāfisko pārmaiņu ES kļūst arvien biežāk sastopamas.

Smadzeņu globālu modeļu izstrāde, pamatojoties uz mijiedarbības tīkliem, kļūst ļoti svarīga, 
lai saprastu dažādas slimības, kā, piemēram, Alcheimera slimību un epilepsiju.

Grozījums Nr. 50
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, otrais virsraksts 
(„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”), 3. apakšvirsraksts, 

2. punkts

HIV/AIDS, malārija un tuberkuloze. 
Uzmanības lokā būs jaunu terapiju, 
diagnostikas instrumentu, profilaktisko 
vakcīnu un ķīmisko slimību pārnēsāšanas 
barjeru, piemēram, HIV mikrobicīdu 
izstrādāšana. Pētījumos centīsies apkarot 
šīs trīs slimības globālā mērogā, vienlaikus 
uzsverot arī īpaši Eiropai raksturīgus 
aspektus. Tiks uzsvērta preklīnisko un 
agrīno klīnisko pētījumu nozīme, 
vajadzības gadījumā paredzot sadarbību 
globālu iniciatīvu ietvaros (piemēram, 
HIV/AIDS vakcīnu izstrādāšana).

HIV/AIDS, malārija, hepatīts C un 
tuberkuloze. Uzmanības lokā būs jaunu 
terapiju, diagnostikas instrumentu, 
profilaktisko stratēģiju, vakcīnu un 
ķīmisko slimību pārnēsāšanas barjeru, 
piemēram, HIV mikrobicīdu izstrādāšana. 
Pētījumos (tostarp epidemioloģiskajos 
pētījumos) centīsies apkarot šīs (svītrots) 
slimības globālā mērogā, vienlaikus 
uzsverot arī īpaši Eiropai raksturīgus 
aspektus. Tiks uzsvērta preklīnisko un 
agrīno klīnisko pētījumu nozīme, 
vajadzības gadījumā paredzot sadarbību 
globālu iniciatīvu ietvaros (piemēram, 
HIV/AIDS vakcīnu izstrādāšana).

Pamatojums

Hepatīts C ir hroniska veselības problēma, kas skar lielu skaitu cilvēku un kam ir negatīva 
ietekme uz slimnīcu tīklu un tādiem specializētiem pakalpojumiem kā dialīze.

Grozījums Nr. 51
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, otrais virsraksts 
(„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”), 4. apakšvirsraksts, 

1. punkts

Vēzis. Uzmanības lokā būs slimības Vēzis. Uzmanības lokā būs slimības 
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etioloģija, bioloģisko marķieru un zāļu 
iedarbības mērķaudu noteikšana un 
apstiprināšana, kas palīdz slimības 
profilaksē, agrīnā diagnosticēšanā un 
ārstēšanā, kā arī prognostiskās, 
diagnostiskās un ārstnieciskās iejaukšanās 
metožu efektivitātes novērtēšana.

etioloģija, jaunas zāles/terapijas un riska 
faktori, vides faktoru, bioloģisko marķieru 
un zāļu iedarbības mērķaudu noteikšana un 
apstiprināšana, kas palīdz slimības 
profilaksē, agrīnā diagnosticēšanā un 
ārstēšanā, kā arī prognostiskās, 
diagnostiskās un ārstnieciskās iejaukšanās 
metožu efektivitātes novērtēšana.

Pamatojums

Cīņā pret vēzi notiek pastāvīgs progress, ieviešot jaunas terapijas un zāles. Ir pienācīgi jāņem 
vērā visi šādas attīstības aspekti.

Ir nepieciešami sīki pētījumi par riska faktoriem, kam lielākā daļā gadījumu ir izšķiroša 
nozīme saslimšanā ar vēzi, jo šādu faktoru analīzei ir liela nozīme vēža profilaksē un riska 
samazināšanā.



PR\613357LV.doc PE 368.072v03-00

39/125

Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 52
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, otrais virsraksts 
(„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”), 4. apakšvirsraksts, 

2. punkts

Kardiovaskulārās slimības. Uzmanības 
lokā būs sirds un asinsvadu slimību 
(ieskaitot ar asinsvadiem saistītos triekas 
cēloņus) diagnostika, profilakse, ārstēšana
un uzraudzība, izmantojot plašu 
daudzdisciplīnu pieeju.

Kardiovaskulārās slimības, ieskaitot 
trombotiskās slimības. Uzmanības lokā 
būs sirds un asinsvadu slimību (ieskaitot ar 
asinsvadiem saistītos triekas cēloņus) vides 
faktori, diagnostika, profilakse, jaunas 
zāles un terapijas ārstēšanai un 
uzraudzībai, izmantojot plašu 
daudzdisciplīnu pieeju.

Pamatojums

Trombotisko slimību gadījumi nepārtraukti pieaug. Šādu slimību agrīna diagnostika 
samazinātu vēlāku infarkta un insulta risku. 

Grozījums Nr. 53
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, otrais virsraksts 
(„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”), 4. apakšvirsraksts, 

3.a punkts (jauns)

Reimatiskās slimības. uzmanības lokā būs 
slimības etioloģija, agrīna diagnostika un 
reimatisko slimību un to ārstēšanas 
bioloģiskie marķieri ar īpašu uzsvaru uz 
iekaisumu izraisošām reimatiskām 
slimībām.

Pamatojums

Apmēram trešā daļa Eiropas iedzīvotāju (apmēram 100 miljoni cilvēku) kādā no dzīves 
posmiem cieš no reimatiskām slimībām. Ir steidzami jāpalielina pētījumi un jāsniedz atbalsts 
pārrobežu sadarbībai, lai gūtu labāku izpratni par šo slimību cēloņiem un atrastu jaunākas 
un labākas zāles.

Rakstiskā deklarācija Nr. 389, ko EP pieņēma 2005. gada 13. oktobrī, vērsa uzmanību uz to, 
cik svarīgi reimatisko slimību pētījumi.

Grozījums Nr. 54
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, otrais virsraksts 
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(„Pētniecības atklājumu praktiska izmantošana cilvēka veselībai”), 4. apakšvirsraksts, 
5. punkts

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
reimatiskās slimības).

Citas hroniskas slimības. Uzmanības lokā 
būs neletālas slimības, kas būtiski ietekmē 
dzīves kvalitāti lielā vecumā, piemēram, 
funkcionālie un sensorie traucējumi, kā arī 
citas hroniskas slimības (piemēram, 
fibromialģija un hronisks nogurums) un 
slimības, ko izraisa atkarība no 
narkotiskajām vielām. Īpašu uzmanību 
pievērsīs pētījumiem par dopingu sportā.

Pamatojums

99 % fibromialģijas un hroniska noguruma slimnieku ir sievietes. Ir steidzami jāizpēta šo 
slimību izcelsme un cēloņi, jāuzlabo to ārstēšana un jāsalīdzina rezultāti. Tāpēc ir jāpalielina 
pētījumu finansējums.

Šajā punktā var iekļaut pētījumus par atkarības cēloņiem un sekām un ietekmi, ko rada 
atkarība no narkotiskajām vielām. Turklāt ir jāizveido Eiropas aspekts dopinga pētījumiem.

Grozījums Nr. 55
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, trešais virsraksts 

(„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”), 1. ievilkums

- Uzlabota veselības veicināšana un 
slimību profilakse. Sniegt pierādījumus par 
labākajiem sabiedrības veselības 
pasākumiem, tostarp arī dzīvesveidu un 
citām pārmaiņām, ko iespējams veikt 
dažādos līmeņos un dažādos apstākļos. 
Uzmanības lokā būs veselību ietekmējošie 
faktori plašākā nozīmē un to mijiedarbība 
indivīda un sabiedrības līmenī (piemēram, 
uzturs, stress, tabaka un citas vielas, 
fiziskās aktivitātes, kultūrvide, sociāli 
ekonomiskie un vides faktori). Īpaša 
uzmanība tiks veltīta garīgajai veselībai, 
aplūkojot to mūža garumā.

- Uzlabota veselības veicināšana un 
slimību profilakse. Sniegt pierādījumus par 
labākajiem sabiedrības veselības 
pasākumiem, tostarp arī dzīvesveidu un 
citām pārmaiņām, ko iespējams veikt 
dažādos līmeņos un dažādos apstākļos. 
Uzmanības lokā būs veselību ietekmējošie 
faktori plašākā nozīmē un to mijiedarbība 
indivīda un sabiedrības līmenī (piemēram, 
uzturs, stress, tabaka un citas vielas, 
fiziskās aktivitātes, dzīves kvalitāte, 
kultūrvide, sociāli ekonomiskie, uztura un 
vides faktori). Īpaša uzmanība tiks veltīta 
garīgajai veselībai, aplūkojot to mūža 
garumā.

Pamatojums

Tādiem faktoriem kā dzīves kvalitāte vai indivīdu un plašākas sabiedrības uztura ieradumi ir 
noteicoša ietekme uz cilvēku veselību, un tie gan pozitīvi, gan negatīvi mijiedarbojas ar citiem 
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faktoriem. Tāpēc tie ir jāņem vērā ar veselību saistītajos pētījumos.

Grozījums Nr. 56
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, trešais virsraksts 

(„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”), 2. ievilkums

- Klīnisko pētījumu rezultātu izmantošana 
klīniskajā praksē, ieskaitot zāļu labāku 
izmantošanu, attiecīgas paradumus 
ietekmējošas un organizatoriskas 
pārmaiņas, veselības terapijas un 
tehnoloģijas. Īpaša uzmanība tiks veltīta 
pacientu drošībai: noteikta labākā klīniskā 
prakse, izprasti lēmumu pieņemšanas 
procesi primārajā un specializētajā 
klīniskajā aprūpē, kā arī veicināta uz 
faktiem balstīta medicīna un pacienta 
tiesību ievērošana. Uzmanība tiks pievērsta 
stratēģiju salīdzinošai novērtēšanai, dažāda 
veida ārstnieciskās iejaukšanās, tostarp 
zāļu lietošanas rezultātu izpētei, ņemot 
vērā medikamentu lietošanas izraisīto 
blakusparādību uzraudzības sistēmas datus, 
pacienta īpatnības (piemēram, ģenētiski 
noteikto uzņēmību, vecumu, dzimumu un 
ārsta norādījumu stingru ievērošanu), kā arī 
rentabilitāti.

- Klīnisko pētījumu rezultātu izmantošana 
klīniskajā praksē, ieskaitot zāļu labāku 
izmantošanu, attiecīgas paradumus 
ietekmējošas un organizatoriskas un 
sabiedrības veselības aprūpes sistēmas 
pārmaiņas, veselības terapijas un 
tehnoloģijas. Īpaša uzmanība tiks veltīta 
pacientu drošībai, ieskaitot zāļu blaknes: 
noteikta labākā klīniskā prakse, izprasti 
lēmumu pieņemšanas procesi primārajā un 
specializētajā klīniskajā aprūpē, un 
sabiedrības veselības aprūpes sistēmā, kā 
arī veicināta uz faktiem balstīta medicīna 
un pacienta tiesību ievērošana. Uzmanība 
tiks pievērsta stratēģiju salīdzinošai 
novērtēšanai, dažāda veida ārstnieciskās 
iejaukšanās, tostarp zāļu lietošanas un 
jaunu veselības aprūpes tehnoloģiju 
rezultātu izpētei, ņemot vērā medikamentu 
lietošanas izraisīto blakusparādību 
uzraudzības sistēmas datus, pacienta 
īpatnības (piemēram, ģenētiski noteikto 
uzņēmību, vecumu, dzimumu un ārsta 
norādījumu stingru ievērošanu), kā arī 
rentabilitāti veselības, dzīves kvalitātes un 
labas prakses ziņā.

Pamatojums

Lai pacientu drošībai sniegtu vislabākās iespējamās garantijas, ir pienācīgi jāņem vērā zāļu 
blaknes, kam var būt neparedzēta kaitīga iedarbība.

Jāņem vērā arī jaunās veselības aprūpes tehnoloģijas, kurās progress notiek katru dienu, un 
laba prakse, kas ir jāsaskaņo Eiropas līmenī, lai nodrošinātu, ka visās ar veselību saistītajās 
jomās to piemēro vienoti.

Valsts veselības aprūpes sistēma ir īpaši jāpiemin tāpēc, ka tā bez izšķirības ir pieejama 
visiem sabiedrības locekļiem.
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Grozījums Nr. 57
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, trešais virsraksts 

(„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”), 3. ievilkums

- Veselības sistēmu kvalitāte, solidaritāte 
un ilgtspējība. Nodrošināt pamatu valstīm, 
lai tās ieviestu savas veselības sistēmas, 
balstoties uz citu valstu pieredzi un ņemot 
vērā valsts apstākļu un iedzīvotāju 
raksturojuma (novecošana, mobilitāte, 
migrācija, izglītība, sociāli ekonomiskais 
statuss un mainīgā darba pasaule utt.) 
nozīmību. Uzmanības lokā būs veselības 
sistēmu organizatoriskie, finansiālie un 
regulatīvie aspekti, to ieviešana un 
rezultāti, ko vērtēs, nosakot sistēmas 
efektivitāti, lietderību un taisnīgumu. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta ieguldījumiem un 
cilvēkresursiem.

- Veselības sistēmu kvalitāte, efektivitāte, 
solidaritāte un ilgtspējība. Nodrošināt 
pamatu valstīm, lai tās mācītos no citiem 
un uzlabotu savas veselības sistēmas, 
balstoties uz citu valstu pieredzi un ņemot 
vērā valsts apstākļu, pieejamības viegluma
un iedzīvotāju raksturojuma (novecošana, 
mobilitāte, migrācija, izglītība, sociāli 
ekonomiskais statuss un mainīgā darba 
pasaule utt.) nozīmību. Uzmanības lokā 
būs veselības sistēmu organizatoriskie, 
finansiālie un regulatīvie aspekti 
(novērtējot dažādo iejaukšanās 
pasākumu, tostarp to, kas attiecas uz 
pacientu drošību, izmaksas, efektivitāti un 
ieguvumus), to ieviešana un rezultāti, ko 
vērtēs, nosakot sistēmas efektivitāti, 
lietderību un taisnīgumu. Īpaša uzmanība 
tiks pievērsta ieguldījumiem un 
cilvēkresursiem.

Pamatojums

Veselības sistēmas var uzlabot, ja mēs viens no otra mācāmies.

Jāņem vērā, cik viegli sabiedrības locekļiem ir piekļūt veselības aizsardzības sistēmai.

Grozījums Nr. 58
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, trešais virsraksts 

(„Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana”), 3.a ievilkums (jauns)

- Atbilstoša jauno tehnoloģiju un terapiju 
izmantošana. Ilgtermiņa drošums un 
jaunu medicīnas tehnoloģiju (tostarp 
ierīču) plašas izmantošanas uzraudzība ), 
un uzlabotas terapijas, ka jo īpaši 
sabiedrības veselībai nodrošina augsta 
līmeņa aizsardzību.

Pamatojums

Atbilstoši pamatprogrammai arī īpašajai programmai ir jāaptver jauno tehnoloģiju un 
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terapiju atbilstoša izmantošana.

Grozījums Nr. 59
I pielikums, „Tēmas”, 1. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Starptautiskā sadarbība”, 1. daļa

Starptautiskā sadarbība ir šīs tēmas 
neatņemama sastāvdaļa, un tā ir īpaši 
nozīmīga tādās jomās, kas saistītas ar 
globālām veselības problēmām, piemēram, 
mikrobu rezistence, HIV/AIDS, malārija, 
tuberkuloze un jaunas pandēmijas. Var 
noteikt arī prioritātes saistībā ar 
starptautiskām iniciatīvām, tādām kā 
globālā HIV vakcīnas iniciatīva. Lai 
stiprinātu ilgtermiņa noturīgu partnerību 
starp Eiropu un jaunattīstības valstīm 
klīnisko pētījumu jomā, turpmāk īpašs 
atbalsts tiks atvēlēts Eiropas un 
jaunattīstības valstu partnerībai klīnisko 
pētījumu jomā (EDCTP), ņemot vērā tās 
sasniegumus un vajadzības nākotnē. 
EDCTP programmā arī turpmāk galvenā 
uzmanība tiks pievērsta augsta līmeņa 
klīniskajiem testiem, lai izstrādātu jaunas 
vakcīnas, mikrobicīdus un zāles pret šīm 
trim slimībām Āfrikas valstīs, kas atrodas 
uz dienvidiem no Sahāras.

Starptautiskajā sadarbībā galvenā 
uzmanība jāpievērš divām prioritātēm, 
proti: sadarbība ar attīstītām valstīm 
konkrētos savstarpēju interešu tēmās un 
prioritāri tajās, kas cieši saistītas ar šo 
prioritāro tēmu; un sadarbība ar 
jaunattīstības valstīm saistībā ar globālām 
veselības problēmām, piemēram, mikrobu 
rezistence, HIV/AIDS, malārija, 
tuberkuloze un jaunas pandēmijas. Var 
noteikt arī prioritātes saistībā ar 
starptautiskām iniciatīvām, tādām kā 
globālā HIV vakcīnas iniciatīva. Pēc ārēja 
zinātniskā un tehniskā novērtējuma un 
programmas komitejas atzinuma 
saņemšanas un lai stiprinātu ilgtermiņa 
noturīgu partnerību starp Eiropu un 
jaunattīstības valstīm klīnisko pētījumu 
jomā, turpmāk īpašs atbalsts tiks atvēlēts 
Eiropas un jaunattīstības valstu partnerībai 
klīnisko pētījumu jomā (EDCTP), ņemot 
vērā tās sasniegumus un vajadzības 
nākotnē. EDCTP programmā arī turpmāk 
galvenā uzmanība tiks pievērsta augsta 
līmeņa klīniskajiem testiem, lai izstrādātu 
jaunas vakcīnas, mikrobicīdus un zāles pret 
šīm trim slimībām Āfrikas valstīs, kas 
atrodas uz dienvidiem no Sahāras.

Pamatojums

Zinātniskās sadarbības darbībām attīstības atbalstam ir vajadzīgs arī rūpīgs un objektīvs 
novērtējums, tāpēc programmas komitejas atzinums jāpapildina ar ārēju zinātnisko un 
tehnisko novērtējumu.

Grozījums Nr. 60
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Mērķis”

Izveidot Eiropā uz zināšanām balstītu Izveidot Eiropā uz zināšanām balstītu 
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bioekonomiku, apvienojot zinātnes, šīs 
nozares un citu jomu ieinteresētās 
personas, lai izmantotu jaunas pētniecības 
iespējas, risinot sociālas un ekonomikas 
problēmas: pieaugošs pieprasījums pēc 
drošākas, veselīgākas un kvalitatīvākas 
pārtikas, ņemot vērā dzīvnieku labturības 
un lauku apstākļus; atjaunojamo bioresursu 
ilgtspējīga izmantošana un ražošana; 
pieaugošs epizootijas un zoonozes slimību, 
kā arī ar pārtiku saistītu traucējumu risks; 
draudi lauksaimniecības un
zivsaimniecības ražošanas ilgtspējībai un 
drošībai, kas rodas galvenokārt klimata 
pārmaiņu rezultātā.

bioekonomiku, apvienojot zinātnes, šīs 
nozares un citu jomu ieinteresētās 
personas, lai izmantotu jaunas pētniecības 
iespējas, risinot sociālas, vides un 
ekonomikas problēmas: pieaugošs 
pieprasījums pēc drošākas, veselīgākas un 
kvalitatīvākas pārtikas un lauku apstākļi; 
atjaunojamo bioresursu ilgtspējīga 
izmantošana un ražošana; pieaugošs 
epizootijas un zoonozes slimību, kā arī ar 
pārtiku saistītu traucējumu risks; draudi 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
mājlopu ražošanas ilgtspējībai un drošībai 
(ieskaitot draudus, kas rodas klimata 
pārmaiņu rezultātā), vienmēr ņemot vērā 
dzīvnieku labturību un lauku apstākļus.

Pamatojums

Starp šajā iedaļā izklāstītajiem mērķiem ir skaidri jāmin uzdevums nodrošināt videi nekaitīgu 
un ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu ražošanu. Šeit lauksaimniecība ir jānošķir no 
zivsaimniecības, tāpat kā visā tekstā, jo tām ir vajadzīga īpaša pieeja. 

Grozījums Nr. 61
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Metode”, 1. daļa

Šī tēma galvenokārt nostiprinās zināšanu 
bāzi, ieviesīs praksē jauninājumus un 
nodrošinās politikas atbalstu, lai izveidotu 
un attīstītu uz zināšanām balstītu Eiropas 
bioekonomiku. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta ilgtspējīgai bioloģisko 
resursu apsaimniekošanai, ražošanai un 
izmantošanai, galvenokārt balstoties uz 
zinātni par dzīvību un biotehnoloģiju, kā 
arī konverģenci ar citām tehnoloģijām, lai 
nodrošinātu jaunus, ekoloģiski efektīvus 
un konkurētspējīgus produktus Eiropas 
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, 
akvakultūrā, pārtikas, veselības, meža, kā 
arī citās radniecīgās nozarēs. Pētniecība 
dos būtisku ieguldījumu ES politiku un 
noteikumu izstrādāšanā un īstenošanā, tajā 
īpaši pievērsīsies turpmāk uzskaitītajām 
jomām vai atbalstīs tās: kopējā 

Šīs tēmas mērķis ir nostiprināt zināšanu 
bāzi, un tā ieviesīs praksē jauninājumus un 
nodrošinās politikas atbalstu, lai izveidotu 
un attīstītu uz zināšanām balstītu Eiropas 
bioekonomiku. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta ilgtspējīgai bioloģisko 
resursu apsaimniekošanai, ražošanai un 
izmantošanai, balstoties uz starpdisciplīnu 
pētniecības pieejai atbilstoši Eiropas 
stratēģijai zinātnei par dzīvību un 
biotehnoloģiju, kā arī konverģenci ar citām 
tehnoloģijām, lai nodrošinātu veselīgus, 
nekaitīgus, ekoloģiski efektīvus, augstas 
kvalitātes un tādējādi konkurētspējīgus
pārtikas produktus Eiropas 
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā (ieskaitot 
pārtiku no jūras dzīvniekiem un augiem), 
akvakultūrā, lopbarībā, pārtikas, veselības, 
meža, kā arī citās radniecīgās nozarēs. 
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lauksaimniecības politika, 
lauksaimniecības un tirdzniecības 
jautājumi, pārtikas nekaitīguma noteikumi, 
Kopienas dzīvnieku veselības politika, 
slimību kontrole un labklājības standarti, 
vide un bioloģiskā daudzveidība, ES 
mežsaimniecības stratēģija, kopējā 
zivsaimniecības politika ar mērķi 
nodrošināt zivsaimniecības un akvakultūras 
ilgtspējīgu attīstību. Veicot pētījumus, 
centīsies izstrādāt jaunus un pilnveidot 
esošos indikatorus, kas palīdz analizēt, 
attīstīt un kontrolēt minētās politikas.

Pētniecība dos būtisku ieguldījumu ES 
politiku un noteikumu izstrādāšanā un 
īstenošanā, tajā īpaši pievērsīsies turpmāk 
uzskaitītajām jomām vai atbalstīs tās: 
patērētāju organoleptiskās, uzturvērtības 
un nekaitīguma vajadzības, kopējā 
lauksaimniecības politika, 
lauksaimniecības un tirdzniecības 
jautājumi, pārtikas nekaitīguma noteikumi, 
Kopienas dzīvnieku veselības politika, 
slimību kontrole un labklājības standarti, 
vide un bioloģiskā daudzveidība, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
dažādības saglabāšana, ES 
mežsaimniecības stratēģija, kopējā 
zivsaimniecības politika ar mērķi 
nodrošināt zivsaimniecības un akvakultūras 
ilgtspējīgu attīstību. Veicot pētījumus, 
centīsies izstrādāt jaunus un pilnveidot 
esošos indikatorus, kas palīdz analizēt, 
attīstīt un kontrolēt minētās politikas.

Pamatojums

Paredzot līdzekļus un pasākumus, patērētājiem jābūt prioritātei, lai apmierinātu sabiedrības 
pieaugošās prasības attiecībā uz pārtikas uzturvērtību, kvalitāti un nekaitīgumu.

Grozījums Nr. 62
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Metode”, 2. daļa

Lauksaimniecības pārtikas nozare, kurā 
90% uzņēmumu ir MVU, gūs īpašu labumu 
no daudziem pētījumiem, tostarp 
mērķtiecīgām pētījumu rezultātu 
izplatīšanas un tehnoloģiju pārņemšanas 
darbībām, īpaši saistībā ar augsti attīstītu 
ekoloģiski efektīvu tehnoloģiju, 
metodoloģiju un procesu integrēšanu un 
pārņemšanu praksē, kā arī standartu 
izstrādi. Uzsākot izmantot augstās 
tehnoloģijas no tādām sfērām kā 
biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, tiks panākts būtisks 
ieguldījums tādās jomās kā augu selekcija, 

Lauksaimniecības pārtikas nozare, kurā 
90% uzņēmumu ir MVU, piedalīsies un 
gūs īpašu labumu no daudziem pētījumiem, 
tostarp mērķtiecīgām pētījumu rezultātu 
izplatīšanas un tehnoloģiju pārņemšanas 
darbībām, īpaši saistībā ar augsti attīstītu 
ekoloģiski efektīvu tehnoloģiju, 
metodoloģiju un procesu integrēšanu un 
pārņemšanu praksē, kā arī standartu 
izstrādi. Vismaz 20 % no šai prioritārajai 
tēmai piešķirtā budžeta paredzēs 
darbībām ar mērķi veicināt MVU 
iesaistīšanos.
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uzlabota kultūraugu un augu aizsardzība, 
progresīvas noteikšanas un uzraudzības 
tehnoloģijas, ko izmanto pārtikas 
nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanai, 
kā arī jauni rūpnieciskie bioprocesi.

Tiks veicināta daudzdisciplīnu un 
starpdisciplīnu pieeja, lai nodrošinātu, ka, 
uzsākot izmantot augstās tehnoloģijas no 
tādām sfērām kā biotehnoloģijas, 
nanotehnoloģijas un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, tiek panākts 
būtisks ieguldījums tādās jomās kā augu 
selekcija, uzlabota kultūraugu un augu 
aizsardzība, progresīvas noteikšanas un 
uzraudzības tehnoloģijas, ko izmanto 
pārtikas nekaitīguma un kvalitātes 
nodrošināšanai, kā arī jauni rūpnieciskie 
bioprocesi.

Katrai no darbībām, ko veic saistībā ar šo 
prioritāro tēmu, veic informācijas un 
zinātnisko rezultātu izplatīšanas darbības.

Pamatojums

Ja tiešām vēlamies atvieglot MVU iesaistīšanos šajā jomā, šīs prioritārās tēmas budžetā ir 
jānosaka atbalsta slieksnis.

Grozījums Nr. 63
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Metode”, 2.a daļa (jauna)

Tiks nodrošināta pēc iespējas lielāka 
sinerģija un papildināmība ar citām 
Kopienas programmām un darbībām, jo 
īpaši tām, ko veic saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
politiku un kas attiecas uz lauku attīstību 
(piemēram, Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai (EAFRD)) vai vides 
jautājumiem (piemēram, LIFE+).

Pamatojums

Darbībām, ko finansē saskaņā ar 7. Pamatprogrammu, jābūt ciešai saiknei ar tām, ko veicina 
saskaņā ar citām programmām, lai starp tām nodrošinātu papildināmību.
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Grozījums Nr. 64
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Darbības”, pirmais apakšvirsraksts („Zemes, meža un ūdens vides ..”), 2. ievilkums

- Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras 
ilgtspējības un konkurētspējas 
paaugstināšana, vienlaikus samazinot 
ietekmi uz vidi, ko panāk, izstrādājot 
jaunas tehnoloģijas, iekārtas, uzraudzības 
sistēmas, jaunas ražotnes un ražošanas 
sistēmas, uzlabojot zinātnisko un tehnisko 
bāzi zivsaimniecības pārvaldībai, kā arī 
veicinot labāku izpratni par mijiedarbību 
starp dažādām sistēmām (lauksaimniecība 
un mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), izmantojot vienotas 
ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 
bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai
resursu apsaimniekošanai, jauniem
lopbarības veidiem, jauniem augiem
(kultūraugi un koki) ar uzlabotu sastāvu, 
stresa rezistenci, barības vielu 
izmantošanas efektivitāti un struktūru. To 
atbalstīs, veicot pētījumus par jaunu augu 
sistēmu un produktu bioloģisko 
nekaitīgumu, līdzās pastāvēšanu un 
izsekojamību. Augu veselību uzlabos, 
veicinot labāku izpratni par ekoloģiju, 
kaitēkļu bioloģiju, slimībām un citiem 
apdraudējumiem, kā arī sniedzot atbalstu 
slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu 
un metožu uzlabošanai. Attiecībā uz ūdens 
vides bioloģiskajiem resursiem īpaša 
uzmanība tiks veltīta būtiskām bioloģiskām 
funkcijām, drošām un videi draudzīgām 
audzēšanas sistēmām un kultivēto sugu 
barībai, zivsaimniecības bioloģijai, jauktu 
sugu zivsaimniecības dinamikai, 
zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 

- Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras 
ilgtspējības un konkurētspējas 
paaugstināšana, vienlaikus samazinot 
ietekmi uz vidi, ko panāk, izstrādājot 
jaunas tehnoloģijas, iekārtas, uzraudzības 
sistēmas, jaunas ražotnes un ražošanas 
sistēmas, uzlabojot zinātnisko un tehnisko 
bāzi zivsaimniecības pārvaldībai, kā arī 
veicinot labāku izpratni par mijiedarbību 
starp dažādām sistēmām (lauksaimniecība 
un mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), izmantojot vienotas 
ekosistēmas pieeju. 
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flotēm balstītām, reģionālām, 
daudzgadīgām pārvaldības sistēmām.

- Dabiskās ekosistēmas saglabāšana 
(piemēram, Vidusjūras apgabala 
ekosistēmas), biokontroles aģentu izstrāde 
un bioloģiskās daudzveidības un 
metagenomikas mikrobioloģiskais 
aspekts. Attiecībā uz bioloģiskajiem 
resursiem, kas saistīti ar zemi, īpaša 
uzmanība tiks veltīta ražošanas sistēmām 
ar nelielu izejvielu patēriņu un bioloģiskās 
ražošanas sistēmām, kvalitatīviem 
ražošanas plāniem un ģenētiski 
modificētu organismu ietekmei, un 
ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un 
daudzšķautnainai lauksaimniecībai un 
mežsaimniecībai. Tiks veicināta arī 
uzlabota resursu apsaimniekošana, jauni
lopbarības veidi, jauni augi (kultūraugi un 
koki) ar uzlabotu sastāvu, stresa rezistenci, 
barības vielu izmantošanas efektivitāti un 
struktūru. To atbalstīs, veicot pētījumus par 
jaunu augu sistēmu un produktu bioloģisko 
nekaitīgumu, līdzās pastāvēšanu un 
izsekojamību. 

Augu veselību un kultūraugu aizsardzību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām, 
nezālēm un citiem apdraudējumiem, kā arī 
sniedzot atbalstu slimību uzliesmojumu 
kontrolei un ilgtspējīgas kaitēkļu un nezāļu 
apkarošanas līdzekļu un metožu 
uzlabošanai. Attiecībā uz ūdens vides 
bioloģiskajiem resursiem īpaša uzmanība 
tiks veltīta būtiskām bioloģiskām 
funkcijām, drošām un videi draudzīgām 
audzēšanas sistēmām un kultivēto sugu 
barībai, zivsaimniecības bioloģijai, jauktu 
sugu zivsaimniecības dinamikai, 
zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 
flotēm balstītām, reģionālām, 
daudzgadīgām pārvaldības sistēmām.
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Pamatojums

Pašreizējā lauksaimniecības komisāra birojs ir vairākkārt norādījis uz nepieciešamību 
atbalstīt un palielināt mūsu dabisko produktu saglabāšanu, lai tos uzlabotu un padarītu 
konkurētspējīgākus. Ir jāveicina arī pētījumi par videi nekaitīgiem līdzekļiem kaitīgu 
kultūraugu, kaitēkļu utt. bioloģiskās invāzijas apkarošanu.

Grozījums Nr. 65
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Darbības”, pirmais apakšvirsraksts („Zemes, meža un ūdens vides ..”), 3. ievilkums

- Optimizēta dzīvnieku audzēšana un 
labturība visās lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras jomās, 
cita starpā izmantojot ģenētiskās zināšanas, 
jaunas selekcijas metodes, uzlabotu 
izpratni par dzīvnieku fizioloģiju un 
uzvedību, kā arī labāku izpratni par 
dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp 
zoonozēm, un to kontroli. Zoonožu 
problēmu risinās arī, izstrādājot 
instrumentus to uzraudzībai, profilaksei un 
kontrolei, veicot atbalsta izpēti un lietišķus 
pētījumus par vakcīnām un diagnostiku, 
pētot jau zināmu un jaunu infekciju 
izraisītāju ekoloģiju un citus apdraudējuma 
faktorus, tai skaitā ļaunprātīgas darbības, 
kā arī dažādu lauksaimniecības sistēmu un 
klimata ietekmi. Tiks radītas arī jaunas 
zināšanas dzīvnieku atkritumu drošai 
apglabāšanai un ražošanas blakusproduktu 
labākai apsaimniekošanai.

- Optimizēta dzīvnieku audzēšana, veselība
un labturība visās lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras jomās, 
cita starpā izmantojot ģenētiskās zināšanas,
jaunas selekcijas metodes, uzlabotu 
izpratni par dzīvnieku fizioloģiju un 
uzvedību, kā arī labāku izpratni par 
dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp 
zoonozēm un to patogēnajiem 
mehānismiem, un to kontroli. Zoonožu 
problēmu risinās arī, izstrādājot 
instrumentus to uzraudzībai, profilaksei un 
kontrolei, veicot atbalsta izpēti un lietišķus 
pētījumus par vakcīnām un diagnostiku, 
pētot jau zināmu un jaunu infekciju 
izraisītāju ekoloģiju un citus apdraudējuma 
faktorus, tai skaitā ļaunprātīgas darbības, 
kā arī dažādu lauksaimniecības sistēmu un 
klimata ietekmi. Tiks radītas arī jaunas 
zināšanas dzīvnieku atkritumu drošai 
apglabāšanai un ražošanas blakusproduktu 
labākai apsaimniekošanai.

- Tiks ņemti vērā citi draudi ilgtspējībai 
un pārtikas ražošanas drošumam, 
piemēram, klimata pārmaiņu iespējamā 
ietekme uz ražošanas procesiem.

Pamatojums

Saistībā ar zoonožu kontroli ir ļoti lietderīgi piemērot kritērijus, kas attiecas uz uzliesmojumu 
profilaksi un konstatēšanu un pamatā esošo vīrusu attīstības mehānismiem. Tāpēc īpaši 
pasākumi patogēno aģentu attīstības un uzvedības pētījumiem ir lielā mērā attaisnoti.
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Grozījums Nr. 66
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Darbības”, pirmais apakšvirsraksts („Zemes, meža un ūdens vides ..”), 4. ievilkums

- Tiks nodrošināti instrumenti, kas 
nepieciešami politikas veidotājiem un 
citiem dalībniekiem, lai atbalstītu attiecīgo 
stratēģiju, politiku un tiesību aktu 
īstenošanu, un jo īpaši, lai atbalstītu uz 
zināšanām balstītas Eiropas bioekonomikas 
izveidošanu lauku un piekrastes reģionu 
attīstības vajadzībām. Kopīgā 
zivsaimniecības politika tiks atbalstīta, 
izstrādājot adaptīvas metodes vienotas 
ekosistēmas pieejai jūras resursu ieguvei. 
Pētniecība visās politikas jomās ietvers 
sociāli ekonomiskos pētījumus, dažādu 
lauksaimniecības sistēmu, rentablu 
zivsaimniecības pārvaldības sistēmu, 
nepārtikas dzīvnieku audzēšanas un 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
mijiedarbības salīdzinošo izpēti, kā arī 
pētījumus lauku un piekrastes reģionu 
iedzīvotāju pārticības uzlabošanai.

- Tiks nodrošināti instrumenti, kas 
nepieciešami politikas veidotājiem un 
citiem dalībniekiem, lai atbalstītu attiecīgo 
stratēģiju, politiku un tiesību aktu 
īstenošanu, un jo īpaši, lai atbalstītu uz 
zināšanām balstītas Eiropas bioekonomikas 
izveidošanu lauku un piekrastes reģionu 
attīstības vajadzībām. Kopīgā 
zivsaimniecības politika tiks atbalstīta, 
izstrādājot adaptīvas metodes vienotas 
ekosistēmas pieejai jūras resursu ieguvei. 
Pētniecība visās politikas jomās ietvers 
sociāli ekonomiskos, vides un ētiskos
pētījumus, dažādu lauksaimniecības 
sistēmu, rentablu zivsaimniecības 
pārvaldības sistēmu, nepārtikas dzīvnieku 
audzēšanas un lauksaimniecības un 
mežsaimniecības mijiedarbības salīdzinošo 
izpēti, kā arī pētījumus lauku un piekrastes 
reģionu iedzīvotāju pārticības uzlabošanai.

Pamatojums

Akvakultūrai un zivsaimniecībai ir svarīgi arī ētiskie principi, kas ir dzīvnieku labturības 
politikas un vides nekaitīgu zvejas metožu pamatā.

Grozījums Nr. 67
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Darbības”, otrais apakšvirsraksts („Princips „no galda uz saimniecību”: pārtika, veselība un 
labklājība”), virsraksts

Princips „no galda uz saimniecību”: 
pārtika, veselība un labklājība

(Grozījums neattiecas uz latviešu valodas 
tekstu.)

Pamatojums

(Grozījums neattiecas uz latviešu valodas tekstu.)
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Grozījums Nr. 68
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Darbības”, otrais apakšvirsraksts („Princips „no galda uz saimniecību”: pārtika, veselība un 
labklājība”), 2. ievilkums

- Izpratne par uztura izvēles faktoriem un 
paradumiem, kas ir galvenais 
kontrolējamais faktors, kurš nosaka ar 
uzturu un slimībām saistīto traucējumu 
rašanās biežumu un attīstību. Šī tēma 
ietvers uztura genomikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību un izmantošanu, uztura, 
fizioloģisko un psiholoģisko funkciju 
mijiedarbības pētījumus. Pētījumu rezultāti 
var būt par iemeslu, lai pārveidotu pārtikas 
pārstrādes produktus un izveidotu jaunus 
produktus, diētiskus pārtikas produktus un 
pārtikas produktus ar izcilām uzturvērtības 
un veselīguma īpašībām. Tradicionālās, 
vietējās un sezonālās pārtikas un uztura 
pētījumi arī būs nozīmīgi, lai iezīmētu 
konkrētu pārtikas produktu ietekmi uz 
veselību un izstrādātu integrētus 
norādījumus attiecībā uz pārtiku.

- Izpratne par uztura izvēles faktoriem un 
paradumiem, kas ir galvenais 
kontrolējamais faktors, kurš nosaka ar 
uzturu un slimībām saistīto traucējumu 
rašanās biežumu un attīstību, ieskaitot 
liekā svara problēmu (bērniem un 
pieaugušajiem) un alerģijas; uzturs 
saistībā ar slimību profilaksi, ieskaitot 
zināšanas par pārtikas produktu 
veselīgumu, īpašībām un sastāvdaļām. Šī 
tēma ietvers uztura genomikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību un izmantošanu, uztura, 
fizioloģisko un psiholoģisko funkciju 
mijiedarbības pētījumus. Pētījumu rezultāti 
var būt par iemeslu, lai pārveidotu pārtikas 
pārstrādes produktus un izveidotu jaunus 
produktus, diētiskus pārtikas produktus un 
pārtikas produktus ar izcilām uzturvērtības 
un veselīguma īpašībām. Tradicionālās, 
vietējās un sezonālās pārtikas un uztura 
pētījumi arī būs nozīmīgi, lai iezīmētu 
konkrētu pārtikas produktu ietekmi uz 
veselību un izstrādātu integrētus 
norādījumus attiecībā uz pārtiku.

Pamatojums

Šis grozījums 7. Pamatprogrammas darbības jomā iekļauj dažādās diētas un veselīga uztura 
iniciatīvas, ko Eiropas Savienība veicina ar citiem instrumentiem, kā, piemēram, sabiedrības 
veselības programmas.

Grozījums Nr. 69
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Darbības”, otrais apakšvirsraksts („Princips „no galda uz saimniecību”: pārtika, veselība un 
labklājība”), 3. ievilkums

- Optimizēt jauninājumus Eiropas pārtikas 
nozarē, integrējot progresīvas tehnoloģijas 
tradicionālajā pārtikas ražošanā un 
ražošanas pamattehnoloģijās, lai uzlabotu 
pārtikas funkcionalitāti; tādu pārstrādes un 

- Optimizēt jauninājumus Eiropas pārtikas 
nozarē, integrējot progresīvas tehnoloģijas 
tradicionālajā pārtikas ražošanā un 
ražošanas pamattehnoloģijās, lai uzlabotu 
pārtikas funkcionalitāti; jaunu sastāvdaļu 
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iepakošanas procesu izstrāde un 
demonstrējumi, kuros izmanto augstās 
tehnoloģijas un kas ir ekoloģiski efektīvi; 
inteliģentas kontroles sistēmas un 
efektīvāka ražošanas blakusproduktu, 
atkritumu un enerģijas apsaimniekošana. 
Jaunos pētījumos arī izstrādās ilgtspējīgas 
un jaunas tehnoloģijas dzīvnieku barošanai, 
tostarp drošai barības pārstrādei, un barības 
kvalitātes kontrolei.

un produktu izstrāde, uzglabāšanas 
metodes un tehnoloģijas un 
organoleptiskie aspekti pārtikas ražošanā 
un jaunās pārtikas sastāvdaļās; tādu 
pārstrādes un iepakošanas procesu izstrāde 
un demonstrējumi, kuros izmanto augstās 
tehnoloģijas un kas ir ekoloģiski efektīvi; 
inteliģentas kontroles sistēmas un 
efektīvāka ražošanas blakusproduktu, 
atkritumu un enerģijas apsaimniekošana. 
Jaunos pētījumos arī izstrādās ilgtspējīgas 
un jaunas tehnoloģijas dzīvnieku barošanai, 
tostarp drošai barības pārstrādei, un barības 
kvalitātes kontrolei.

Pamatojums

Pārtikas ražošanā novatorismam jāsniedzas tālāk nekā tikai jaunu produktu audzēšana vai 
ražošana. Pārtikas un pārtikas sastāvdaļu pamata izstrādes procesos var veikt un ir jāveic 
uzlabojumi, atklājot jaunas formulas. Vienlaikus ir jāturpina pētījumi par ar ražošanas 
procesu saistītām tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 70
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 
„Darbības”, trešais apakšvirsraksts („Zinātnes par dzīvību un biotehnoloģija”), 1. ievilkums

- Nostiprināt zināšanu bāzi un pilnveidot 
augsti attīstītās tehnoloģijas sauszemes un 
jūras biomasas ražošanai, ko iespējams 
izmantot enerģētikā un rūpniecībā. Šeit 
iekļauta augu, dzīvnieku un mikrobu 
genomika un metabolomika, ar mērķi 
uzlabot izejvielu un biomasas izejvielu 
sastāvu un produktivitāti, lai optimāli 
varētu pāriet uz augstas pievienotās 
vērtības produktu ražošanu, vienlaikus kā 
jaunus avotus izmantojot dabiskus vai 
uzlabotus sauszemes un ūdens organismus. 
Pētniecība pilnībā ietvers bioproduktu 
dzīves cikla analīzi, kas iekļauj to 
lauksaimniecisko ražošanu, transportēšanu, 
uzglabāšanu un ienākšanu tirgū. Attiecīgi 
tiks aplūkota arī rūpnieciskās 
biotehnoloģijas izmantošana visā 
kultūraugu ķēdē, lai pilnībā apzinātos 
biorafinēšanas iespējas, ieskaitot sociāli 

- Nostiprināt zināšanu bāzi un pilnveidot 
augsti attīstītās tehnoloģijas sauszemes un 
jūras biomasas ražošanai, ko iespējams 
izmantot enerģētikā un rūpniecībā. Šeit 
iekļauta augu, dzīvnieku un mikrobu 
genomika un metabolomika, ar mērķi 
uzlabot izejvielu un biomasas izejvielu 
sastāvu un produktivitāti, lai optimāli 
varētu pāriet uz augstas pievienotās 
vērtības produktu ražošanu, vienlaikus kā 
jaunus avotus izmantojot dabiskus vai 
uzlabotus sauszemes un ūdens organismus. 
Pētniecība pilnībā ietvers bioproduktu 
dzīves cikla analīzi, kas iekļauj to 
lauksaimniecisko ražošanu, transportēšanu, 
uzglabāšanu un ienākšanu tirgū. Attiecīgi 
tiks aplūkota arī rūpnieciskās 
biotehnoloģijas izmantošana visā 
kultūraugu ķēdē, lai pilnībā apzinātos 
biorafinēšanas iespējas (piemēram, „zaļās” 
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ekonomiskos, agronomiskos, ekoloģiskos 
un patērētāju aspektus. To veicinās, 
sekmējot zināšanas par augu un mikrobu 
vielmaiņu šūnu un šūnu komponentu 
līmenī, kā arī to kontroli, augstvērtīgu 
preču ražošanā iesaistot bioloģiskos 
procesus, ieskaitot biokatalīzes procesu, 
tādējādi panākot pārstrādes produktu 
augstāku produktivitāti, kvalitāti un tīrību. 
Turklāt izmantos un pilnveidos 
biotehnoloģijas, lai izveidotu jaunus un 
uzlabotus, reģeneratīvus meža nozares 
produktus un procesus ar augstu kvalitāti 
un lielu pievienoto vērtību, kas savukārt 
paaugstinās meža un koksnes ieguves 
ilgtspējību, ieskaitot kokmateriālu un 
atjaunojamo bioenerģiju krājumus. 
Visbeidzot, pētījumos tiks izzināts 
biotehnoloģijas potenciāls piesārņojuma 
noteikšanā, monitoringā, novēršanā, 
pārstrādē un attīrīšanā, īpaši uzsverot 
atkritumu un ražošanas blakusproduktu 
tautsaimnieciskās nozīmes palielināšanu, 
ko panāk, izmantojot jaunus bioprocesus, 
gan atsevišķi, gan apvienojot tos ar 
attīrīšanas sistēmām un/vai ķīmiskiem 
katalizatoriem.

ķīmiskās vielas), ieskaitot sociāli 
ekonomiskos, agronomiskos, ekoloģiskos 
un patērētāju aspektus. To veicinās, 
sekmējot zināšanas par augu un mikrobu 
vielmaiņu šūnu un šūnu komponentu 
līmenī, kā arī to kontroli, augstvērtīgu 
preču ražošanā iesaistot bioloģiskos 
procesus, ieskaitot biokatalīzes procesu, 
tādējādi panākot pārstrādes produktu 
augstāku produktivitāti, kvalitāti un tīrību. 

- Izmantos un pilnveidos biotehnoloģijas, 
lai izveidotu jaunus un uzlabotus, 
reģeneratīvus meža nozares produktus un 
procesus ar augstu kvalitāti un lielu 
pievienoto vērtību, kas savukārt 
paaugstinās meža un koksnes ieguves 
ilgtspējību, ieskaitot kokmateriālu un 
atjaunojamo bioenerģiju krājumus. 

- Visbeidzot, pētījumos tiks izzināts 
biotehnoloģijas potenciāls piesārņojuma 
noteikšanā, monitoringā, novēršanā, 
pārstrādē un attīrīšanā, īpaši uzsverot 
atkritumu un ražošanas blakusproduktu 
tautsaimnieciskās nozīmes palielināšanu, 
ko panāk, izmantojot jaunus bioprocesus, 
gan atsevišķi, gan apvienojot tos ar 
attīrīšanas sistēmām un/vai ķīmiskiem 
katalizatoriem.
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- Tiks ņemtas vērā arī darbības, kas 
vērstas uz dabas mantojuma un izcila 
dabas skaistuma vietu saglabāšanu, par 
ko apliecināts, ka tai ir izšķiroša nozīme 
ilgtspējīga un videi nekaitīga lauku 
tūrisma veicināšanā.

Pamatojums

1990. gados Amerikas Ķīmijas sabiedrība izstrādāja „zaļo” ķīmisko vielu (jeb ilgtspējīgu
ķīmisko vielu) koncepciju, kas attiecas uz tādu produktu un procesu projektēšanu, izstrādi un 
lietošanu, kas samazina vai pilnībā novērš cilvēka veselībai vai videi kaitīgu vielu 
izmantošanu vai ražošanu. Šī koncepcija ir pienācīgi jāņem vērā, jo īpaši saistībā ar 
jaunajiem uzdevumiem, ko ES sev ir noteikusi attiecībā uz biodegvielām un bioenerģijas 
avotiem.

Ir jāiekļauj darbības, kas vērstas uz dabas mantojuma saglabāšanu, jo tā var dot lielus 
ieguvumus gan ekonomiskā ziņā, gan ilgtspējības ziņā.

Grozījums Nr. 71
I pielikums, „Tēmas”, 2. iedaļa („Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija”), apakšiedaļa 

„Starptautiskā sadarbība”, 1. daļa

Starptautiskā sadarbība ir viens no pārtikas, 
lauksaimniecības un biotehnoloģiju 
pētniecības prioritārajiem aspektiem, ko 
aktīvi veicinās visā jomā. Tiks atbalstīti 
pētījumi, kas ir īpaši noderīgi jaunattīstības 
valstīm, ņemot vērā Tūkstošgades attīstības 
mērķus un jau uzsāktās darbības. Tiks 
veikti īpaši pasākumi, lai sekmētu 
sadarbību starp prioritārām partnervalstīm 
un reģioniem, jo īpaši tiem, kas iesaistīti 
divpusējās reģionu sarunās un divpusējos 
zinātnes un tehnoloģiju nolīgumos, kā arī 
starp kaimiņvalstīm, jaunatīstības valstīm 
un valstīm ar strauji augošu ekonomiku.

Starptautiskā sadarbība ir viens no pārtikas, 
lauksaimniecības un biotehnoloģiju 
pētniecības prioritārajiem aspektiem, ko 
aktīvi veicinās visā jomā. Tiks atbalstīti 
pētījumi, kas ir īpaši noderīgi jaunattīstības 
valstīm, ņemot vērā Tūkstošgades attīstības 
mērķus un jau uzsāktās darbības 
(piemēram, tīkli, kas paredzēti, lai 
uzlabotu augsnes un ūdens 
apsaimniekošanu). Tiks veikti īpaši 
pasākumi, lai sekmētu sadarbību starp 
prioritārām partnervalstīm un reģioniem, jo 
īpaši tiem, kas iesaistīti divpusējās reģionu 
sarunās un divpusējos zinātnes un 
tehnoloģiju nolīgumos, kā arī starp 
kaimiņvalstīm, jaunatīstības valstīm un 
valstīm ar strauji augošu ekonomiku.

Pamatojums

Ņemot vērā šajā daļā iekļauto solidaritātes un attīstības sadarbības komponentu, ir jāpievērš 
uzmanība tam, cik svarīgi ir eksportēt mūsu zināšanas un tehnoloģijas, kas attiecas uz 
augsnes un ūdens resursu apsaimniekošanu.
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Grozījums Nr. 72
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Mērķis”

Uzlabot Eiropas rūpniecības konkurētspēju 
un dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu 
sabiedrības un tautsaimniecības prasības. 
Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un 
tehnoloģiju bāzi un nodrošinās tās vadošo 
pozīciju pasaulē IKT jomā, palīdzēs virzīt 
un veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, 
un nodrošinās, ka IKT attīstība sniedz 
tūlītējas priekšrocības Eiropas valstu 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem, 
tautsaimniecības nozarēm un valdībām.

Uzlabot Eiropas rūpniecības konkurētspēju 
un dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu 
sabiedrības un tautsaimniecības prasības. 
Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un 
tehnoloģiju bāzi un nodrošinās tās vadošo 
pozīciju pasaulē IKT jomā, palīdzēs virzīt 
un veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, 
un nodrošinās, ka IKT attīstība sniedz 
tūlītējas priekšrocības Eiropas valstu 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem, 
tautsaimniecības nozarēm un valdībām. Šo 
darbību prioritārie mērķi būs digitālās 
plaisas samazināšana un informatīvās 
atstumšanas mazināšana.

Pamatojums

Digitālās plaisas samazināšana ir viens no uzdevumiem, kas jārisina uz zināšanām balstītai 
sabiedrībai un ekonomikai, kuru pašlaik veido. Tas ir valsts iestāžu uzdevums nodrošināt, lai 
informācijas sabiedrība attīstās bez riska, ka varētu rasties digitāla plaisa. Lai palīdzētu 
sasniegt šo mērķi, ir jāizmanto dažādie ES instrumenti un programmas, tāpēc vienam no 
prioritārajiem mērķiem darbībām, kas attiecas uz 7. Pamatprogrammu, jābūt digitālās 
plaisas samazināšana.

Grozījums Nr. 73
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Ievads”, 1. daļa

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām (IKT) ir svarīga un pierādīta 
nozīme jauninājumu un jaunrades, kā arī 
konkurētspējas veicināšanā visās ražošanas 
un pakalpojumu nozarēs. Tām ir liela 
nozīme galveno sabiedrības problēmu 
risināšanā un sabiedrisko pakalpojumu 
modernizēšanā, uz tām balstās arī progress 
visās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Tādēļ 
Eiropai jāapgūst un jāpielāgo IKT 
turpmāka attīstība un jāpanāk, ka ar IKT 
saistītie pakalpojumi un produkti tiek 

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām (IKT) ir svarīga un pierādīta 
nozīme jauninājumu un jaunrades, kā arī 
konkurētspējas veicināšanā visās ražošanas 
un pakalpojumu nozarēs. Tām ir liela 
nozīme galveno sabiedrības problēmu 
risināšanā un sabiedrisko pakalpojumu 
modernizēšanā, uz tām balstās arī progress 
visās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Tādēļ 
Eiropai jāapgūst un jāpielāgo IKT 
turpmāka attīstība un jāpanāk, ka ar IKT 
saistītie pakalpojumi un produkti tiek 
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ieviesti un izmantoti, lai iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem sagādātu iespējami lielākas 
priekšrocības.

ieviesti un izmantoti, lai iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem sagādātu iespējami lielākas 
priekšrocības. Vienlaikus uzmanība 
jāpievērš tam, ka IKT var palīdzēt 
nodrošināt sociālu un teritoriālu kohēziju, 
visiem indivīdiem un uzņēmumiem 
padarot pieejamas informācijas 
sabiedrības priekšrocības neatkarīgi no to 
atrašanās vietas, dzimuma vai citiem 
sociāliem un ekonomiskiem apstākļiem. 
Vienai no ar IKT saistītu pētījumu un 
tehnoloģiju attīstības prioritātēm tāpēc 
jābūt samazināt digitālo plaisu un 
mazināt informatīvo atstumšanu.

Pamatojums

IKT ir liels potenciāls kā sociālās un teritoriālās kohēzijas instrumentam, bet tās var būt arī 
cēlonis tam, ka dažas sabiedrības grupas un uzņēmumi paliek ārpus jaunās uz zināšanām 
balstītās sabiedrības. Tāpēc informācijas sabiedrības izaugsme nedrīkst būt cēlonis digitālās 
plaisas radīšanai, un pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai jābūt ievērojamai nozīmei 
informatīvās atstumšanas novēršanas veidu noteikšanā neatkarīgi no attiecīgo indivīdu 
apstākļiem.

Grozījums Nr. 74
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Ievads”, 4. daļa

IKT tēmā par prioritāriem izvirzīti 
stratēģiskie pētījumi saistībā ar 
galvenajiem tehnoloģiju pīlāriem, tajā 
nodrošināta tehnoloģiju pilnīga integrācija 
un paredzētas zināšanas un līdzekļi, lai 
attīstītu plašu novatorisku IKT lietojumu 
spektru. Šie pasākumi veicinās 
rūpnieciskos un tehnoloģiskos sasniegumus 
IKT nozarē un uzlabos to nozaru 
konkurētspēju, kurās intensīvi izmanto 
IKT, gan ieviešot novatoriskus, 
augstvērtīgus uz IKT balstītus produktus 
un pakalpojumus, gan uzlabojot 
organizatoriskos procesus uzņēmumos un 
pārvaldes iestādēs. Šajā tēmā tiks 
atbalstītas citas Eiropas Savienības 
politikas, mobilizējot IKT, lai apmierinātu 

(Grozījums neattiecas uz latviešu valodas 
tekstu.)
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valstiskās un sabiedriskās vajadzības.

Pamatojums

(Grozījums neattiecas uz latviešu valodas tekstu.)

Grozījums Nr. 75
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Ievads”, 4.a daļa (jauna)

Padarīt IKT tuvākas indivīdu un 
organizāciju vajadzībām nozīmē 
noslēpt to sarežģītumu, lai tās 
padarītu vieglas un pieejamas un lai 
atvieglotu drošus un uzticamus
lietojumus un pakalpojumus, ko var 
pielāgot lietotāju vajadzībām.

Pamatojums

Vienmēr jāpatur prātā lietotāju vajadzības, un tāpēc ir jāliek uzsvars uz tādas vieglākas un 
pieejamākas mijiedarbības panākšanu ar lietotājiem, kas ir piemērotāka viņu vajadzībām.

Grozījums Nr. 76
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Ievads”, 5. daļa

Darbības aptvers sadarbības un sakaru tīklu 
veidošanas pasākumus, atbalstīs kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas, ieskaitot izvēlētus 
pētījumu aspektus nanoelektronikas 
tehnoloģiju un iegulto datorsistēmu jomās, 
un valstu programmu koordinēšanas 
iniciatīvas, tostarp interaktīvas 
automatizētas vides jomā. Darbību 
prioritāšu vidū būs tēmas, kas cita starpā 
pamatojas uz Eiropas tehnoloģiju 
platformu darbu. Tiks veicināta arī 
tematiska sinerģija ar darbībām citu īpašo 
programmu ietvaros.

Darbības aptvers sadarbības un sakaru tīklu 
veidošanas pasākumus, atbalstīs kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas, ieskaitot izvēlētus 
pētījumu aspektus nanoelektronikas 
tehnoloģiju un iegulto datorsistēmu jomās, 
un valstu programmu koordinēšanas 
iniciatīvas, tostarp interaktīvas 
automatizētas vides jomā. Darbību 
prioritāšu vidū būs tēmas, kas cita starpā 
pamatojas uz Eiropas tehnoloģiju 
platformu darbu. Tiks veicināta arī 
tematiska sinerģija ar darbībām citu īpašo 
programmu ietvaros. Tiks nodrošināta pēc 
iespējas lielāka sinerģija un 
papildināmība arī ar citām Kopienas 
programmām un iniciatīvām, jo īpaši ar 
struktūrfondiem, konkurētspējas un 
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jauninājumu iniciatīvu, i2010 iniciatīvu 
un dalībvalstu valsts un reģionālajām ar 
IKT saistītajām programmām.

Pamatojums

Visām programmām (neatkarīgi no tā, vai Kopienas līmenī vai dalībvalstu līmenī) jābūt 
pareizi koordinētām, lai apvienotu centienus, nevis tos dublētu.

Grozījums Nr. 77
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Ievads”, 6. daļa

Mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī citu 
mazu organizatorisko un ekonomisko 
vienību aktīva līdzdalība minētajās 
darbībās ir ļoti būtiska, ja ņem vērā to 
lomu jauninājumu veicināšanā. Tiem ir 
vitāli svarīga nozīme jaunu IKT 
redzējumu veidošanā un attīstīšanā, kā arī 
to izmantošanā un pārvēršanā 
apgrozāmajos līdzekļos.

IKT jomā darbību veic ļoti daudz MVU, 
un tāpēc tiem un to iesaistīšanai 
pētījumos, attīstībā un jauninājumu 
ieviešanā tiks veltīta īpaša uzmanība, 
iedalot vismaz 20 % no šīs prioritārās 
programmas budžeta.

Lai šo mērķi sasniegtu, MVU 
iesaistīšanos atvieglos ar kopu veidošanu 
projektos un tehnoloģiju platformās, un 
būs nepieciešams garantēts minimālais 
budžets.

Pamatojums

Grūtības, ar ko MVU saskaras, veicot pētniecības, attīstības un jauninājumu ieviešanas 
darbības, ir labi zināmas. To iesaistīšanās šādās darbībās ir jāsekmē ar kopu veidošanu. Lai 
šādi pasākumi būtu efektīvi, būs nepieciešams garantēts minimālais budžets.

Grozījums Nr. 78
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Ievads”, 6.a daļa (jauna)

Īpašu uzmanību pievērsīs IKT pētījumu 
rezultātu izplatīšanai un zinātnes 
izpratnes veicināšanai plašākā sabiedrībā, 
lai tai padarītu tuvāku zinātni un 
tehnoloģijas.
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Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai plašāka sabiedrība pēc iespējas vairāk uzzinātu par IKT pētījumu 
rezultātiem. Tas ļaus zinātniskās zināšanas padarīt tuvākas sabiedrībai, un plašāka 
sabiedrība labāk un vairāk izpratīs to, cik svarīgs ir ar IKT saistītais zinātniskais progress, 
kādas ir tā priekšrocības un kā to var lietderīgi izmantot.

Grozījums Nr. 79
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Ievads”, 6.b daļa (jauna)

Komunikācijas drošība: jauni paņēmieni 
informācijas šifrēšanai papildus uz 
programmatūru balstītai kriptogrāfijai. 
Uz aparatūru balstītu kriptogrāfijas
sistēmu izstrāde un novērtēšana bezvadu, 
satelīta un optiskajām sistēmām. 
Kompaktu, robustu šifrēšanas ierīču 
izstrāde. Sasniedzamo drošības līmeņu 
novērtēšana. Neregulāru nesējviļņu 
(haotisko viļņu) izmantošana, lai 
paaugstinātu datu pārraides drošības 
līmeni. Šīs tehnoloģijas rezultātu 
novērtēšana un tās iekļaušana esošajos 
komunikācijas tīklos. 

Pamatojums
ES sociālajā struktūrā ir svarīgi analizēt komunikācijas tīklu drošību. Ir jāmeklē alternatīvas 
tradicionālajiem uz programmatūru balstītajiem kriptogrāfijas paņēmieniem. Uz aparatūru 
balstīta informācijas kriptogrāfija var būt ne vien alternatīva, bet arī papildinājums esošajām 
tehnoloģijām. ES ir līderis pētījumos šajā jomā . 

Grozījums Nr. 80
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, pirmais virsraksts („IKT tehnoloģiju pīlāri”), 2. ievilkums

- Plaši pieejami neierobežotas jaudas 
sakaru tīkli: rentablas mobilo un platjoslas 
tīklu tehnoloģijas un sistēmas, tostarp 
virszemes un satelītu tīkli; dažādu fiksēto, 
mobilo, bezvadu un apraides tīklu 
konverģence, kas sniedzas no personālā 
mēroga līdz reģionālam un globālam 
mērogam; kabeļu un bezvadu sakaru 

- Plaši pieejami lielas jaudas sakaru tīkli: 
(svītrots) mobilo un platjoslas tīklu 
tehnoloģijas un sistēmas, tostarp virszemes 
un satelītu tīkli; dažādu fiksēto, mobilo, 
bezvadu un apraides tīklu un pakalpojumu 
konverģence, kas sniedzas no personālā 
mēroga līdz reģionālam un globālam 
mērogam; pakalpojumu izplatīšanas 
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pakalpojumu un lietojumu savietojamība, 
tīkla resursu pārvaldība, pakalpojumu 
konfigurācijas maiņas iespējas; īpaši 
intelektuālu multimēdiju ierīču, sensoru un 
mikroshēmu kompleksu tīklu veidošana. 

infrastruktūra un struktūra, kabeļu un 
bezvadu sakaru pakalpojumu un lietojumu 
savietojamība, tīkla resursu pārvaldība 
(ieskaitot efektivitāti un pakalpojumu 
kvalitāti [QoS]), pakalpojumu 
konfigurācijas maiņas iespējas; īpaši 
intelektuālu multimēdiju ierīču, sensoru un 
mikroshēmu kompleksu tīklu veidošana. 

Pamatojums

Konverģencei ir jāattiecas ne tikai uz tīkliem, bet arī uz pakalpojumiem, jo plašāka sabiedrība 
pakalpojumus vēlas saņemt neatkarīgi no izmantotās infrastruktūras.

Attiecībā uz tīklu pārvaldību īpaša uzmanība jāvelta tam, lai nodrošinātu, ka mērenas tīkla 
noslogotības gadījumā tiek ievērota pakalpojuma kvalitātes politika.

Efektivitāte ir vēlama jebkurā gadījumā, tāpēc tai vienmēr jāpievērš uzmanība. 

Grozījums Nr. 81
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, pirmais virsraksts („IKT tehnoloģiju pīlāri”), 3. ievilkums

- Iegultās sistēmas, skaitļošanas tehnika un 
kontrole: jaudīgākas, drošākas, izplatītākas, 
uzticamākas un efektīvākas datortehnikas 
un programmatūras sistēmas, kuras var 
uztvert un kontrolēt vidi, un pielāgoties tai, 
tādējādi optimizējot resursu izmantošanu; 
metodes un instrumenti sistēmu 
modelēšanai, projektēšanai un tehniskajiem 
pētījumiem, lai sekmīgi pārvarētu 
sarežģītību; atvērtas, saliktas struktūras un 
neierobežotas platformas, 
starpprogrammatūra un dalītas 
operētājsistēmas, lai panāktu patiešām 
viengabalainu sadarbīgu un visaptverošu 
augsti attīstītu vidi uztveršanai, 
aktivizēšanai, saziņai, glabāšanai un 
pakalpojumu sniegšanai; skaitļošanas 
tehnikas struktūras, kas ietver heterogēnus, 
tīklā savienotus un pārkonfigurējamus 
komponentus, ieskaitot kompilēšanu, 
programmēšanu un izpildes laika atbalstu; 
lielformāta, dalītu un nenoteiktu sistēmu 
kontrole.

- Iegultās sistēmas, skaitļošanas tehnika un 
kontrole: jaudīgākas, drošākas, izplatītākas, 
uzticamākas un efektīvākas datortehnikas 
un programmatūras sistēmas, kuras var 
uztvert un kontrolēt vidi, un pielāgoties tai, 
tādējādi optimizējot resursu izmantošanu; 
metodes un instrumenti sistēmu 
modelēšanai, projektēšanai un tehniskajiem 
pētījumiem, lai sekmīgi pārvarētu 
sarežģītību; atvērtas, saliktas struktūras un 
neierobežotas platformas, 
starpprogrammatūra un dalītas 
operētājsistēmas, lai panāktu patiešām 
viengabalainu sadarbīgu un visaptverošu 
augsti attīstītu vidi uztveršanai, 
aktivizēšanai, saziņai, glabāšanai un 
pakalpojumu sniegšanai; skaitļošanas 
tehnikas struktūras, kas ietver heterogēnus, 
tīklā savienotus un pārkonfigurējamus 
komponentus, ieskaitot kompilēšanu, 
programmēšanu un izpildes laika atbalstu; 
lielformāta, dalītu un nenoteiktu sistēmu 
kontrole, kurā ņem vērā apstiprināšanu, 
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sertificēšanu, tehnoloģijas pārbaudi un 
atbalstu standartizācijai.

Pamatojums

[Šī pamatojuma pirmā daļa neattiecas uz latviešu valodas tekstu]

Attiecībā uz IKT standartizācijas atbalstam ir ļoti liela nozīme, jo bez standartizācijas nav 
iespējams panākt apjomradītus ietaupījumus, kas IKT padara rentablākas.

Grozījums Nr. 82
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, pirmais virsraksts („IKT tehnoloģiju pīlāri”), 4. ievilkums

- Programmatūra, tīkli (Grids), drošība un 
uzticamība: tehnoloģijas, instrumenti un 
metodes dinamisku un uzticamu 
programmatūru, struktūru un 
starpprogrammatūru sistēmu izveidei, kas 
veido pamatu uz zināšanām balstītiem 
pakalpojumiem, tostarp minēto sistēmu 
piedāvājums komunālo pakalpojumu veidā; 
uz pakalpojumiem orientētas, savietojamas 
un neierobežotas infrastruktūras, resursu 
tīklveida virtualizācija, operētājsistēmas, 
kuru centrālais elements ir tīkls; atvērtas 
platformas un kooperatīvas metodes 
programmatūru, pakalpojumu un sistēmu 
izstrādāšanai; komponēšanas rīki; 
risinājumu meklēšana kompleksu sistēmu 
jaunas uzvedības gadījumos; lielformāta, 
dalītu un periodiski savienotu sistēmu un 
pakalpojumu uzticamības un elastīguma 
uzlabošana; drošas un uzticamas sistēmas 
un pakalpojumi, ieskaitot privātumu 
respektējošu piekļuves kontroli un 
autentificēšanu, dinamiskas drošības un 
uzticamības politikas, uzticamības un 
uzticēšanās metamodeļi.

- Programmatūra, tīkli (Grids), 
pakalpojumu izplatīšanas struktūra, 
drošība un uzticamība: tehnoloģijas, 
instrumenti un metodes augstas kvalitātes 
dinamisku un uzticamu programmatūru 
izstrādei un apstiprināšanai, augstas 
kvalitātes izplatīšanas pakalpojumi un 
tehnoloģijas, instrumenti un metodes 
struktūru un starpprogrammatūru sistēmu 
izveidei un apstiprināšanai, kas veido 
pamatu uz zināšanām balstītiem 
pakalpojumiem, tostarp minēto sistēmu 
piedāvājums komunālo pakalpojumu veidā; 
uz pakalpojumiem orientētas, savietojamas 
un neierobežotas infrastruktūras, resursu 
tīklveida virtualizācija, operētājsistēmas, 
kuru centrālais elements ir tīkls; atvērtas 
platformas un kooperatīvas metodes 
programmatūru, pakalpojumu un sistēmu 
izstrādāšanai; komponēšanas rīki; 
risinājumu meklēšana kompleksu sistēmu 
jaunas uzvedības gadījumos; lielformāta, 
dalītu un periodiski savienotu sistēmu un 
pakalpojumu uzticamības un elastīguma 
uzlabošana; drošas un uzticamas sistēmas 
un pakalpojumi, ieskaitot privātumu 
respektējošu piekļuves kontroli un 
autentificēšanu, dinamiskas drošības un 
uzticamības politikas, uzticamības un 
uzticēšanās metamodeļi; programmatūras 
modeļu ieviešana rūpniecībā.
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Pamatojums

Viens no programmatūru izstrādes „karstajiem” jautājumiem ir par mēriem, kas vajadzīgi 
datoru izstrādes kvalitātes noteikšanai, un šī iemesla dēļ tas ir jāiekļauj šajā pētījumu jomā.

Minētā temata teorētiskais aspekts ir svarīgs, bet ir svarīgi arī, lai to nodotu rūpniecībai. 

Grozījums Nr. 83
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, pirmais virsraksts („IKT tehnoloģiju pīlāri”), 5. ievilkums

- Zināšanas, izziņas un mācību sistēmas: 
tādas metodes un paņēmieni zināšanu 
apguvei un interpretēšanai, reprezentēšanai 
un personalizēšanai, navigācijai 
(pārlūkošanai) un izguvei, apmaiņai un 
nodošanai, kuras saturā atpazīst 
semantiskās attieksmes un kuras var 
izmantot gan cilvēki, gan tehnika; 
mākslīgas sistēmas, kas uztver, interpretē 
un izvērtē informāciju un var sadarboties, 
darboties autonomi un mācīties; teorijas un 
eksperimenti, kuros sasniedz vairāk nekā 
nelielu, pakāpenisku progresu, izmantojot 
ieskatu dabiskās izziņas procesos, 
galvenokārt mācīšanās un atmiņā, un kuri 
var noderēt arī cilvēka mācīšanās sistēmu 
turpmākai attīstīšanai.

- Zināšanas, izziņas un mācību sistēmas: 
tādas metodes un paņēmieni zināšanu 
apguvei un interpretēšanai, reprezentēšanai 
un personalizēšanai, navigācijai 
(pārlūkošanai) un izguvei, apmaiņai un 
nodošanai, kuras saturā atpazīst 
semantiskās attieksmes un kuras var 
izmantot gan cilvēki, gan tehnika, ar 
zināšanu sadalītu pārvaldību; mākslīgas 
sistēmas, kas uztver, interpretē un izvērtē 
informāciju un var sadarboties, darboties 
autonomi un mācīties; teorijas un 
eksperimenti, kuros sasniedz vairāk nekā 
nelielu, pakāpenisku progresu, izmantojot 
ieskatu dabiskās izziņas procesos, 
galvenokārt mācīšanās un atmiņā, un kuri 
var noderēt arī cilvēka mācīšanās sistēmu 
turpmākai attīstīšanai.

Pamatojums

Tā kā komunikāciju infrastruktūra ir sadalīta, tādai jābūt arī zināšanu pārvaldībai, tāpēc tas 
konkrēti jāmin šajā pētījumu iedaļā. 

Grozījums Nr. 84
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, pirmais virsraksts („IKT tehnoloģiju pīlāri”), 6. ievilkums

- Imitēšana, vizualizācija, mijiedarbība un 
jauktā realitāte: instrumenti modelēšanai, 
imitēšanai, vizualizācijai, mijiedarbībai, 
virtuālajai, paplašinātajai un jauktajai 
realitātei un to integrēšanai pilnīgā vidē; 
instrumenti produktu, pakalpojumu un 

- Imitēšana, vizualizācija, mijiedarbība un 
jauktā realitāte: instrumenti modelēšanai, 
imitēšanai, vizualizācijai, mijiedarbībai, 
virtuālajai, paplašinātajai un jauktajai
realitātei un to integrēšanai pilnīgā vidē; 
instrumenti produktu, pakalpojumu un 
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digitālo audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
novatoriskai izveidei un jaunradei; 
dabiskākas, intuitīvākas un vieglāk 
lietojamas saskarnes un jauni veidi, kā 
sadarboties ar tehnoloģijām, aparatūru, 
iekārtām un citiem artefaktiem; 
daudzvalodu automātiskas mašīntulkošanas 
sistēmas.

digitālo audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 
novatoriskai izveidei un jaunradei; 
dabiskākas, intuitīvākas un vieglāk 
lietojamas saskarnes un jauni veidi, kā ar 
cilvēka valodu sadarboties ar tehnoloģijām, 
aparatūru, iekārtām un citiem artefaktiem; 
daudzvalodu automātiskas mašīntulkošanas 
sistēmas.

Pamatojums

Mutiskajai valodai jābūt visdabīgākajam līdzeklim mijiedarbībai starp lietotāju un sistēmu. 
Tas ir īpaši jāmin, lai uzsvērtu, ka šajā jomā jāatbalsta pētījumi, attīstība un jauninājumi. 

Grozījums Nr. 85
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, otrais virsraksts („Tehnoloģiju integrēšana”), 2. ievilkums

– Mājas vide: saziņa, uzraudzība, kontrole 
un palīdzība mājās, ēkās un sabiedriskās 
vietās; visu ierīču netraucēta savietojamība 
un izmantošana, ņemot vērā rentabilitāti, 
pieejamību un izmantojamību; jauni 
pakalpojumi un jauni interaktīvā digitālā 
satura un pakalpojumu veidi; pieeja 
informācijai un zināšanu pārvaldībai.

Mājas vide: saziņa, uzraudzība, kontrole un 
palīdzība mājās, ēkās un sabiedriskās 
vietās; visu ierīču netraucēta savietojamība 
un izmantošana, ņemot vērā rentabilitāti, 
pieejamību un izmantojamību; jauni 
pakalpojumi (ieskaitot tos, kas saistīti ar 
izklaidi) un jauni interaktīvā digitālā satura 
un pakalpojumu veidi; pieeja informācijai 
un zināšanu pārvaldībai.

Pamatojums

[Šī pamatojuma pirmā daļa neattiecas uz latviešu valodas tekstu]

No šīs jomas nedrīkst izlaist sfēras, kas attiecas uz izklaidējošu saturu. 

Grozījums Nr. 86
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, trešais virsraksts („Lietojumprogrammu pētniecība”), 1. ievilkuma 
1. apakšievilkums

– Veselībai: personālas, 
neuzmācīgas sistēmas, kas ļauj 
iedzīvotājiem pašiem regulēt savu 
labsajūtu, tādas kā valkājamas vai 
implantējamas kontroles ierīces un 
autonomas sistēmas laba veselības stāvokļa 

- Veselībai: personālas, neuzmācīgas 
sistēmas, kas ļauj iedzīvotājiem pašiem 
regulēt savu labsajūtu, tādas kā valkājamas 
vai implantējamas kontroles ierīces ar 
komunikāciju iespējām un autonomas 
sistēmas laba veselības stāvokļa 
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saglabāšanai; jaunas metodes, piemēram, 
molekulārā attēlu veidošana, lai uzlabotu 
profilaksi un individualizētu medicīnu; 
jaunu zināšanu par veselību atklāšana un to 
izmantošana klīniskajā praksē; orgānu 
funkciju modelēšana un imitēšana; mikro-
un nanorobotikas ierīces minimāli 
invazīvai ķirurģiskai un ārstnieciskai 
darbībai.

saglabāšanai; jaunas metodes, piemēram, 
molekulārā attēlu veidošana, lai uzlabotu 
profilaksi un individualizētu medicīnu; 
jaunu zināšanu par veselību atklāšana un to 
izmantošana klīniskajā praksē; orgānu 
funkciju modelēšana un imitēšana; mikro-
un nanorobotikas ierīces minimāli 
invazīvai ķirurģiskai un ārstnieciskai 
darbībai; attālās palīdzības un attālās 
uzraudzības tehnoloģijas hroniski 
slimajiem un gados vecākiem cilvēkiem.

Pamatojums

Iegūto mērījumu rezultātus būs konfidenciāli jānosūta kontroles centram, kur tos var analizēt 
veselības aprūpes speciālists. Tāpēc pētniecības, attīstības un jauninājumu cikls ir jāpabeidz. 

Iedzīvotāju novecošanas dēļ ir jāpēta un jāizstrādā jaunas metodes, kas samazinās slimnīcu 
slodzi, vienlaikus uzlabojot cilvēku dzīves kvalitāti, bet nesamazinot līmeni palīdzībai, ko tie 
saņem.

Grozījums Nr. 87
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, trešais virsraksts („Lietojumprogrammu pētniecība”), 1. ievilkuma 
1.a apakšievilkums (jauns)

- Attiecībā uz cilvēku dzīves kvalitāti: 
labāka informācija par zinātniskajām 
zināšanām un to pieejamība, svarīgu 
sabiedrisko pakalpojumu pieejamība 
(piemēram, nodokļu varasiestādes) un 
bieži izmantotu privātu pakalpojumu 
(atpūtas iespējas, bankas u. c.) 
pieejamība;

Pamatojums

IKT ir tieša un tūlītēja ietekme uz cilvēku dzīves kvalitāti, jo tās sniedz labāku un vieglāku 
piekļuvi informācijai un svarīgiem sabiedriskiem pakalpojumiem un bieži izmantotiem 
privātiem pakalpojumiem, tādējādi atvieglojot šo pakalpojumu izmantošanu un nodrošinot 
vieglāku piekļuvi informācijai, ko tie sniedz. 

Grozījums Nr. 88
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 



PR\613357LV.doc PE 368.072v03-00

65/125

Ārējais tulkojums LV

„Darbības”, trešais virsraksts („Lietojumprogrammu pētniecība”), 1. ievilkuma 
2. apakšievilkums

– Valdībām: izmantot 
IKT starpdisciplinārai pieejai sabiedrības 
pārvaldē, apvienojot tās ar 
organizatoriskām pārmaiņām un jaunām 
prasmēm, lai visiem piedāvātu 
novatoriskus, uz iedzīvotājiem orientētus 
pakalpojumus; progresīvi IKT balstīti 
pētījumi un risinājumi, lai uzlabotu 
demokrātijas un līdzdalības procesus, 
sabiedriskā sektora pakalpojumu 
efektivitāti un kvalitāti, sadarbību ar 
pārvaldēm un valdībām un to savstarpējo 
sadarbību, kā arī atbalstītu likumdošanas 
un politikas izstrādes procesus visās 
demokrātijas pakāpēs.

Valdībām: izmantot IKT starpdisciplinārai 
pieejai sabiedrības pārvaldē, apvienojot tās 
ar organizatoriskām pārmaiņām un jaunām 
prasmēm, lai visiem piedāvātu 
novatoriskus, uz iedzīvotājiem orientētus 
pakalpojumus; progresīvi IKT balstīti 
pētījumi un risinājumi, lai uzlabotu 
demokrātijas un līdzdalības procesus 
(ieskaitot e-demokrātiju), sabiedriskā 
sektora pakalpojumu efektivitāti un 
kvalitāti, sadarbību ar pārvaldēm un
valdībām un to savstarpējo sadarbību, kā 
arī atbalstītu likumdošanas un politikas 
izstrādes procesus visās demokrātijas 
pakāpēs.

Pamatojums

IKT var izmantot un ir jāizmanto demokrātijas atbalsta veicināšanai. Šajā jomā e-
demokrātija atvieglo plašākas sabiedrības līdzdalību, tai ir neierobežots pārklājums, tā ļauj 
ātrāk savākt datus un apmainīties ar informāciju un nav saistīta ar birokrātiju. 

Grozījums Nr. 89
[Šī grozījums neattiecas uz latviešu valodas tekstu]

Grozījums Nr. 90
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, trešais virsraksts („Lietojumprogrammu pētniecība”), 2. ievilkuma 
2. apakšievilkums

– Ar tehnoloģijām 
uzlabotas mācību sistēmas, līdzekļi un 
pakalpojumi, kas pielāgoti dažādu 
izglītojamo vajadzībām dažādos apstākļos; 
jautājumi, kas ir cilvēka mācīšanās pamatā, 
gadījumos, kad mācību process norit ar 
IKT starpniecību; uzlabotas cilvēku spējas 
uzsākt aktīvu mācīšanos.

Ar tehnoloģijām uzlabotas mācību 
sistēmas, līdzekļi un pakalpojumi (ieskaitot 
e-mācības), kas pielāgoti dažādu 
izglītojamo vajadzībām dažādos apstākļos 
saistībā ar izglītības sistēmu saskaņošanu 
Eiropā; jautājumi, kas ir cilvēka mācīšanās 
pamatā, gadījumos, kad mācību process 
norit ar IKT starpniecību; uzlabotas cilvēku 
spējas uzsākt aktīvu mācīšanos; 
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mūžizglītība.

Pamatojums

E-mācības mācīšanos padara vieglāku: IKT pielietošana mācībās novērš attāluma faktoru, 
kas raksturīgs tradicionālajiem neklātienes mācību līdzekļiem, samazina saziņas laika 
starpību (neatkarīgi no tā, kur var atrasties dalībnieki) un cita starpā ļauj attīstīt studentu 
datorprasmi. 

Mūžizglītība ir svarīga, ja cilvēki vēlas saglabāt kompetenci tādā jomā kā IKT, kur 
tehnoloģijas ļoti ātri mainās. 

Grozījums Nr. 91
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, trešais virsraksts („Lietojumprogrammu pētniecība”), 3. ievilkuma 
1. apakšievilkums

- Dinamiskas, uz sadarbības tīkliem 
orientētas uzņēmējdarbības sistēmas 
produktu un pakalpojumu radīšanai un 
sniegšanai; decentralizēta intelektuālo 
elementu kontrole un vadība; digitālas 
uzņēmējdarbības ekosistēmas, jo īpaši 
programmatūras risinājumi, kas 
pielāgojami mazu un vidēju organizāciju 
vajadzībām; sadarbības pakalpojumi 
dalītām darbavietām; paplašināta grupu 
klātbūtne, grupu vadība un kopīgs atbalsts.

- Dinamiskas, uz sadarbības tīkliem 
orientētas uzņēmējdarbības sistēmas 
produktu un pakalpojumu radīšanai un 
sniegšanai; decentralizēta intelektuālo 
elementu kontrole un vadība; digitālas 
uzņēmējdarbības ekosistēmas, jo īpaši 
programmatūras risinājumi, kas 
pielāgojami mazu un vidēju organizāciju 
vajadzībām; sadarbības pakalpojumi, kuros 
ņem vērā dalītu darbavietu apstākļus; 
paplašināta grupu klātbūtne, grupu vadība 
un kopīgs atbalsts.

Pamatojums

Šis grozījums palīdz precizēt tekstu.

Grozījums Nr. 92
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Darbības”, trešais virsraksts („Lietojumprogrammu pētniecība”), 3. ievilkuma 
1.a apakšievilkums (jauns)

- Jaunas iespējas uzņēmumiem: lielāks 
ražīgums, izmantojot informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, jaunu tirgu 
un piegādātāju pieejamība, izmantojot e-
komerciju; 
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Pamatojums

IKT sniedz daudz jaunu iespēju uzņēmumiem, kas var uzlabot savu ražīgumu, izmantojot 
jaunas tehnoloģijas, kuras tiem nodrošinās lielāku un vieglāku piekļuvi jauniem tirgiem un 
lielākam skaitam piegādātāju.

Grozījums Nr. 93
I pielikums, „Tēmas”, 3. iedaļa („Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”), apakšiedaļa 

„Reaģēšana uz jaunām vajadzībām un neparedzētām politikas vajadzībām”, 1. daļa

Darbības nākotnes un jauno tehnoloģiju 
jomā piesaistīs un veicinās starpdisciplīnu 
pētniecības izcilību jaunās, ar IKT saistītās 
pētniecības sfērās. Pētījumu uzmanības 
lokā būs cita starpā šādas tēmas: jaunu 
miniaturizācijas un datorizācijas robežu 
izpēte, ieskaitot, piemēram, kvantu efekta 
izmantošanu; tīklā savienoto datorsistēmu 
un sakaru sistēmu sarežģītības 
izmantošana; jaunu intelektuālo sistēmu 
koncepciju izpēte un eksperimenti ar tām, 
lai izveidotu jaunus personalizētus 
produktus un pakalpojumus.

Darbības nākotnes un jauno tehnoloģiju 
jomā piesaistīs un ilgākā laikposmā 
veicinās mērķus, kas attiecas uz 
starpdisciplīnu pētniecības izcilību jaunās, 
ar IKT saistītās pētniecības sfērās. 
Pētījumu uzmanības lokā būs cita starpā 
šādas tēmas: jaunu miniaturizācijas un 
datorizācijas robežu izpēte, ieskaitot, 
piemēram, kvantu efekta izmantošanu; ar 
tīklā savienoto datorsistēmu un sakaru 
sistēmu sarežģītības pētījumiem izstrādāto 
koncepciju un metožu izmantošana un 
pētījumi par IKT izmantošanas ietekmi uz 
sociālo uzvedību; jaunu intelektuālo 
sistēmu koncepciju izpēte un eksperimenti 
ar tām, lai izveidotu jaunus personalizētus 
produktus un pakalpojumus, pienācīgi 
ņemot vērā sistēmas konfigurācijas veidu 
un programmatūras uzvedību.

Pamatojums

Šādas darbības pašlaik notiek tikai pētniecības laboratorijās, bet mēs nevaram no redzesloka 
izlaist to, ka tās vēlāk ir paredzēts ieviest sabiedrībā.

Eksperimentiem ar attiecīgajām sistēmām ir jāaptver programmatūras uzvedība kā to 
dzīvotspējas galveno faktoru.

Zināšanas, ko iegūst, pētot sarežģītas vispārējas parādības, ir ļoti svarīgas arī to pārmaiņu 
un uzvedības analīzē, kuras Eiropas sabiedrībā notiek IKT izmantošanas (piemēram, tīmekļa 
izmantošanas) dēļ.
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Grozījums Nr. 94
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Mērķis”, 1. daļa

Uzlabot Eiropas rūpniecības nozares 
konkurētspēju un nodrošināt tās 
pārveidošanu no resursu ietilpīgas nozares 
zināšanu ietilpīgā nozarē, radot progresīvas
zināšanas jauniem lietojumiem, kas ietver 
dažādas tehnoloģijas un disciplīnas.

Uzlabot Eiropas rūpniecības nozares 
konkurētspēju un nodrošināt tās 
pārveidošanu no resursu ietilpīgas nozares 
zināšanu ietilpīgā nozarē, radot 
novatoriskas zināšanas (pieņemot 
noteiktas pakāpes 
zinātnisko/tehnoloģisko/.
ekonomisko risku) jauniem lietojumiem, 
kas ietver dažādas tehnoloģijas un 
disciplīnas, tādējādi veicinot Eiropas 
rūpniecības pārmaiņas vislielākajā skaitā 
nozaru.

Pamatojums

Novatorisku zināšanu radīšana ir saistīta ar to, ka jāpieņem pamatota, aprēķināta 
zinātniskā/tehnoloģiskā/ekonomiskā riska daļa. Ir ļoti svarīgi, lai nanozinātņu, 
nanotehnoloģiju, materiālu un jaunu ražošanas tehnoloģiju nozares pētījumi veicinātu un 
atvieglotu Eiropas rūpniecības modernizāciju lielākajā daļā tās nozaru.

Grozījums Nr. 95
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Metode”, 1. daļa

Eiropas rūpniecībai vajadzīgi radikāli 
jauninājumi, lai uzlabotu konkurētspēju. 
Tai jākoncentrē visas spējas uz 
augstvērtīgiem produktiem un 
tehnoloģijām, lai apmierinātu patērētāju 
prasības, kā arī piepildītu sabiedrības 
cerības vides, veselības un citās jomās. 
Pētniecībai ir būtiska nozīme šo savstarpēji 
konkurējošo problēmu risināšanā. 

Eiropas rūpniecībai vajadzīgi radikāli 
jauninājumi, lai uzlabotu konkurētspēju. 
Tai jākoncentrē visas spējas uz 
augstvērtīgiem produktiem, procesiem un 
tehnoloģijām, lai apmierinātu patērētāju 
prasības, kā arī piepildītu sabiedrības 
cerības vides, veselības un citās jomās. 
Pētniecībai ir būtiska nozīme šo savstarpēji 
konkurējošo problēmu risināšanā. 

Grozījums Nr. 96
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Metode”, 3.a daļa (jauna)
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Rūpniecības konkurētspēja nākotnē lielā 
mērā būs atkarīga no nanotehnoloģijām 
un tās lietojumiem. ES ir pasaules līderis 
daudzās nanotehnoloģijas/nanozinātnes, 
materiālu un ražošanas tehnoloģiju 
jomās. Tās vadošais stāvoklis ir 
jānostiprina, un ir jāveicina jaunas 
iniciatīvas, ja vēlamies konsolidēt un 
padarīt spēcīgāku tās stāvokli 
konkurences pilnā pasaulē.

Pētījumi un tehnoloģiju izstrāde daudzās 
nanozinātnes un nanotehnoloģijas jomās 
var paātrināt Eiropas rūpniecības 
pārveidošanas procesu.

Pamatojums

Eiropas rūpniecības nākotnes konkurētspēja lielā mērā ir atkarīga no nanotehnoloģijām un to 
lietojuma, tāpēc pētniecība un attīstība nanotehnoloģiju un nanozinātņu jomā var paātrināt 
Eiropas rūpniecības pārmaiņu procesu un padarīt to konkurētspējīgāku.

Grozījums Nr. 97
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Metode”, 5. daļa

Tēma ir īpaši svarīga MVU, ņemot vērā to 
vajadzības un nozīmi tehnoloģiju 
attīstīšanā un izmantošanā. Īpaši svarīgas 
jomas šajā tēmā ir: nanoinstrumenti, 
nanolīdzekļi un nanoierīces (sakarā ar 
strauji augošu progresīvo tehnoloģiju
MVU koncentrāciju šajā nozarē); tehniskie 
audumi (tipisks tradicionālas nozares 
piemērs, kurā notiek straujš pārmaiņu 
process, kas skar daudzus MVU); kosmosa 
sistēmas; mehāniskās rūpniecības nozares 
(piemēram, darbgaldi — nozare, kurā 
Eiropas MVU ir vadošie pasaulē), kā arī 
citas nozares, kurās iesaistīti daudzi MVU, 
kuri gūs labumu no jaunu uzņēmējdarbības 
modeļu, materiālu un produktu ieviešanas.

Tēma ir īpaši svarīga MVU, ņemot vērā to 
vajadzības un nozīmi tehnoloģiju 
attīstīšanā un izmantošanā. Īpaši svarīgas 
jomas šajā tēmā ir: nanoinstrumenti, 
nanolīdzekļi un nanoierīces (sakarā ar 
strauji augošu MVU koncentrāciju šajā 
nozarē); tehniskie audumi (tipisks 
tradicionālas nozares piemērs, kurā notiek 
straujš pārmaiņu process, kas skar daudzus 
MVU); kosmosa sistēmas; mehāniskās 
rūpniecības nozares (piemēram, darbgaldi 
— nozare, kurā Eiropas MVU ir vadošie 
pasaulē), kā arī citas nozares, kurās 
iesaistīti daudzi MVU, kuri gūs labumu no 
jaunu uzņēmējdarbības modeļu, materiālu 
un produktu ieviešanas.
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Pamatojums

MVU samērā bieži parādās pētījumu rezultātā universitātēs un līdzīgās struktūrās, un tādā 
gadījumā tie tiešām ir „progresīvo tehnoloģiju” uzņēmumi, bet tas nav vispārīgs gadījums. 
Tāpēc labāk būtu svītrot terminu „progresīvās tehnoloģijas”, lai neizslēgtu tos MVU, kas nav 
progresīvo tehnoloģiju uzņēmumi, bet tomēr vēlas, lai tos iekļauj.

Grozījums Nr. 98
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 
ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Darbības”, pirmais virsraksts, 3.a daļa (jauna)

Tiks veikti arī pētījumi par 
nanotehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību un 
to, cik liela nozīme nanozinātnei un 
nanotehnoloģijai ir sociālo problēmu 
risināšanā, kā arī par iespējamiem 
riskiem un sekām, ko var izraisīt noteikti 
nanotehnoloģijas sasniegumi, kuri vēl nav 
labi pazīstami.

Pamatojums

Pētījumi par nanotehnoloģijas un nanozinātņu ietekmi uz sabiedrību un to kopējo ieguldījumu 
sociālo problēmu izcelšanā un risināšanā ir ļoti svarīgi. Ir rūpīgi jāpēta arī tehnoloģiju 
attīstības iespējamie riski un ietekme, kas vēl nav labi pazīstami un kas noteiktās aprindās 
izraisa pretestību.

Grozījums Nr. 99
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Darbības”, otrais virsraksts, 1. daļa

Rūpniecības konkurētspējai un ilgtspējīgai 
attīstībai ārkārtīgi būtiski ir jauni, augsti 
attīstīti materiāli ar lielāku ieguldīto 
zināšanu apjomu, jaunām funkcijām un 
uzlabotu veiktspēju. Jaunajos ražojošās 
rūpniecības modeļos tieši paši materiāli, 
nevis to apstrāde kļūst par galveno 
elementu, lai paaugstinātu produktu vērtību 

Rūpniecības konkurētspējai un ilgtspējīgai
attīstībai ārkārtīgi būtiski ir jauni, uzlaboti 
un augsti attīstīti materiāli ar lielāku 
ieguldīto zināšanu apjomu, jaunām 
funkcijām un uzlabotu veiktspēju. Jaunajos 
ražojošās rūpniecības modeļos tieši paši 
materiāli, nevis to apstrāde kļūst par 
galveno elementu, lai paaugstinātu 
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un veiktspēju. produktu vērtību un veiktspēju.

Pamatojums

Jāpiemin ne tikai jauni materiāli, bet arī materiāli ar uzlabotām īpašībām un iezīmēm.

Grozījums Nr. 100
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Darbības”, otrais virsraksts, 2. daļa

Pētniecībā īpaši pievērsīsies jaunu, uz 
zināšanām balstītu materiālu ar pielāgotām 
īpašībām izstrādei. Tam nepieciešama 
inteliģenta raksturīgo īpašību, apstrādes un 
ražošanas kontrole, jāņem vērā arī 
potenciālā ietekme uz veselību un vidi visā 
to dzīves ciklā. Uzsvars tiks likts uz 
jauniem augsti attīstītiem materiāliem, kas 
iegūti, izmantojot nanotehnoloģiju un 
biotehnoloģiju potenciālu un/vai 
„mācīšanos no dabas”, jo īpaši augstas 
veiktspējas nanomateriāliem, 
biomateriāliem un hibrīdu materiāliem. 

Pētniecībā īpaši pievērsīsies jaunu, uz 
zināšanām balstītu materiālu ar pielāgotām 
īpašībām izstrādei. Tam nepieciešama 
inteliģenta raksturīgo īpašību, apstrādes un 
ražošanas kontrole, jāņem vērā arī 
potenciālā ietekme uz veselību un vidi visā 
to dzīves ciklā. Uzsvars tiks likts uz 
jauniem augsti attīstītiem materiāliem, kas 
iegūti, izmantojot nanotehnoloģiju un 
biotehnoloģiju potenciālu un/vai 
„mācīšanos no dabas”, jo īpaši augstas 
veiktspējas nanomateriāliem, 
biomateriāliem, metamateriāliem un 
hibrīdu materiāliem. 

Pamatojums

Metamateriāli ir jauna materiālu grupa, kam ir īpašības, kuras nevar novērot dabā, un ko to 
novatoriskā svarīguma un nākotnes perspektīvu dēļ nedrīkst izslēgt no pētījumiem. Pašlaik 
viens no visizplatītākajiem metamateriālu lietojumiem ir plakanu lēcu ražošana. 

Grozījums Nr. 101
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Darbības”, trešais virsraksts, 1. daļa

Jauna pieeja ražošanai ir vajadzīga, lai 
pārveidotu ES rūpniecību no resursu 
ietilpīgas nozares uz zināšanām balstītā 
industriālā vidē; tas būs atkarīgs no tā, vai 

Jauna pieeja ražošanai ir vajadzīga, lai 
pārveidotu ES rūpniecību no resursu 
ietilpīgas nozares uz zināšanām balstītā 
industriālā vidē; tas būs atkarīgs no tā, vai 
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tiks pieņemta pilnīgi jauna attieksme pret 
turpmāku jaunu zināšanu apgūšanu, 
ieviešanu, aizsardzību un finansēšanu un to 
izmantošanu, kā arī pret ilgtspējīgas 
ražošanas un patēriņa modeļiem. Tas ietver 
pareizu apstākļu radīšanu nepārtrauktam 
jauninājumu procesam (rūpniecības 
darbībās un ražošanas sistēmās, ieskaitot 
celtniecību, iekārtas un pakalpojumus) un 
plaša pielietojuma ražošanas 
„pamatlīdzekļu” izstrādei (tehnoloģijas, 
organizācija un ražošanas iekārtas), 
vienlaikus panākot atbilstību nekaitīguma 
un vides prasībām.

tiks pieņemta pilnīgi jauna attieksme pret 
turpmāku jaunu zināšanu apgūšanu, 
ieviešanu, aizsardzību un finansēšanu un to 
izmantošanu, kā arī pret ilgtspējīgas 
ražošanas un patēriņa modeļiem. Tas ietver 
pareizu apstākļu radīšanu nepārtrauktam 
jauninājumu procesam (rūpniecības 
darbībās un ražošanas sistēmās, ieskaitot 
celtniecību, iekārtas un pakalpojumus) un 
plaša pielietojuma ražošanas 
„pamatlīdzekļu” izstrādei (tehnoloģijas, 
automatizācija, resursu/iekārtu 
organizācija un ražošanas iekārtas), 
tādējādi veicinot Eiropas pamatnozaru 
modernizāciju, bet vienlaikus panākot 
atbilstību nekaitīguma un vides prasībām.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ko nozīmē „plaša pielietojuma ražošanas pamatlīdzekļi”. Galīgais mērķis ir 
modernizēt Eiropas rūpniecības nozares.

Grozījums Nr. 102
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Darbības”, trešais virsraksts, 2. daļa

Pētniecībā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
vairākiem pasākumu kopumiem: jaunu 
rūpniecisko modeļu un stratēģiju 
izstrādāšana un apstiprināšana, kas aptver 
visus produkta un apstrādes pilna cikla 
aspektus; pielāgotas ražošanas sistēmas, 
kas pārsniedz esošos apstrādes 
ierobežojumus un paver jaunas iespējas 
ražošanas un apstrādes metodēm; vienota 
ražošanas tīkla izveide, lai izstrādātu 
instrumentus un metodes sadarbībai un 
pievienotās vērtības kāpināšanai globālā 
mērogā; instrumenti ātrai jauno tehnoloģiju 
pārņemšanai un integrēšanai ražošanas 

Pētniecībā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
vairākiem pasākumu kopumiem: jaunu 
rūpniecisko modeļu un stratēģiju 
izstrādāšana un apstiprināšana, kas aptver 
visus produkta un apstrādes pilna cikla 
aspektus; pielāgotas ražošanas sistēmas, 
kas pārsniedz esošos apstrādes 
ierobežojumus un paver jaunas vai 
uzlabotas iespējas ražošanas un apstrādes 
metodēm; vienota ražošanas tīkla izveide, 
lai izstrādātu instrumentus un metodes 
sadarbībai un pievienotās vērtības 
kāpināšanai globālā mērogā; instrumenti 
ātrai jauno tehnoloģiju pārņemšanai un 
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procesu projektēšanā un norisē; 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
informācijas tehnoloģiju un kognitīvo 
tehnoloģiju konverģences izmantošana, lai 
izveidotu jaunus produktus, tehniskas 
koncepcijas un pavērtu iespējas jaunām 
nozarēm.

integrēšanai ražošanas procesu 
projektēšanā un norisē; nanotehnoloģiju, 
biotehnoloģiju, informācijas tehnoloģiju un 
kognitīvo tehnoloģiju konverģences 
izmantošana, lai izveidotu jaunus 
produktus, tehniskas koncepcijas un 
pavērtu iespējas jaunām nozarēm. Īpaši 
centieni jāveic, lai jaunajās piegādes 
ķēdes prasībās iekļautu MVU un lai kā 
krasu rūpniecisko pārmaiņu 
priekšnosacījumu sekmētu augsto 
tehnoloģiju MVU izveidi. Tam tiks 
piešķirti vismaz 20 % no šai prioritārajai 
tēmai paredzētā budžeta.

Pamatojums

Ir jāvērš uzmanība uz to, cik svarīgi vidēja laikposma rūpnieciski tehnoloģiskajā attīstībā ir 
iesaistīt MVU, ko var veicināt, tikai iedalot noteiktu budžeta finansējuma minimālo summu.

Grozījums Nr. 103
I pielikums, „Tēmas”, 4. iedaļa („Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 

ražošanas tehnoloģijas”), apakšiedaļa „Darbības”, ceturtais virsraksts, 2. daļa

Pētniecības uzmanības lokā būs jauni 
lietojumi un jauni, uzlaboti galveno 
problēmu risinājumi, kā arī pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības vajadzības, ko 
iezīmējušas dažādas Eiropas Tehnoloģiju 
platformas. Jaunu zināšanu un 
nanotehnoloģiju, materiālu un ražošanas 
tehnoloģiju integrēšana tiks atbalstīta 
lietojumos, kas paredzēti vienā vai vairākās 
nozarēs, tādās kā, piemēram, veselība, 
būvniecība, kosmosa nozare, transports, 
enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un 
apģērbi, celuloze un papīrs, mašīnbūve, kā 
arī vispārīgi rūpniecības drošuma 
jautājumi. 

Pētniecības uzmanības lokā būs jauni 
lietojumi un jauni, uzlaboti galveno 
problēmu risinājumi, kā arī pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības vajadzības, ko 
iezīmējušas dažādas Eiropas Tehnoloģiju 
platformas. Jaunu zināšanu un 
nanotehnoloģiju, materiālu un ražošanas 
tehnoloģiju integrēšana tiks atbalstīta 
lietojumos, kas paredzēti vienā vai vairākās 
nozarēs, tādās kā, piemēram, veselība, 
pārtikas apstrāde, būvniecība (ieskaitot 
valsts pasūtījumu), kosmosa nozare, 
transports, enerģētika, ķīmija, vide, 
tekstilpreces un apģērbi, apavi, celuloze un 
papīrs, mašīnbūve, kā arī vispārīgi 
rūpniecības drošuma jautājumi.
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Pamatojums

Nedrīkst izlaist minētās nozares, kas var gūt labumu no pētījumiem šajā jomā.

Grozījums Nr. 104
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Enerģētika”), apakšiedaļa „Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā 
sistēmā, kuras pamatā būtu dažādi 
enerģijas avoti un nesēji apvienojumā ar 
uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu 
arvien augošās problēmas saistībā ar 
piegādes drošību un klimata pārmaiņām, 
vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas 
nozares konkurētspēju.

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā 
(mazāk atkarīgā no ievestām degvielām) 
sistēmā, kuras pamatā būtu dažādi 
nepiesārņošanas principi, jo īpaši 
atjaunojami enerģijas avoti un nesēji 
apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti, 
kombinētās enerģijas ražošanas 
palielināšana un enerģijas patēriņa un 
uzglabāšanas racionalizācija, lai atrisinātu 
arvien augošās problēmas saistībā ar 
piegādes drošību un klimata pārmaiņām, 
vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas 
nozares konkurētspēju.

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir jāizmanto viss savs pētniecības potenciāls, lai pārvarētu pašreizējo
atkarību no degizrakteņiem, bet vienlaikus tās uzmanības lokā jābūt savai izejmateriālu 
ražošanai, lai panāktu augsta līmeņa pašapgādi. Tas radīs arī alternatīvu ekonomikas nozari 
reģionos, kur notiek pārstrukturēšana.

Uzsvars jāliek uz nepiesārņojošiem enerģijas avotiem un uz kombinēto enerģijas ražošanu, 
kas ir līdzekļi, ar kuriem kopā ar racionalizāciju var palielināt vispārējo energoefektivitāti un 
attiecīgi samazināt patēriņu.



PR\613357LV.doc PE 368.072v03-00

75/125

Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 105
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Enerģētika”), apakšiedaļa „Metode”, 1.a daļa (jauna)

Eiropa ir pasaules līderis vairākās 
enerģētikas tehnoloģiju jomās. Tā ir 
pirmā tādās atjautīgās enerģijas 
tehnoloģijas jomās kā saules enerģija, 
bioenerģija un vēja enerģija. Tā ir arī 
viens no pasaules konkurentiem 
elektrības ražošanas un elektrības sadales 
tehnoloģijās, un tai ir ievērojams 
pētniecības potenciāls oglekļa piesaistes 
un uzglabāšanas jomā. Tomēr tās 
vadošais stāvoklis ir nopietni padraudēts, 
jo īpaši ar ASV un Japānas konkurenci. 
Tāpēc ir vajadzīgi ievērojami centieni un 
starptautiskā sadarbība, lai Eiropa varētu 
saglabāt un attīstīt savu vadošo stāvokli.

Pamatojums

Eiropas Savienībai arī turpmāk jābūt pirmajai attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
un tai skaidri jāapņemas izmantot tīrus avotus kā galvenos enerģijas ražošanas līdzekļus.
Tam būs nepieciešams vairāk līdzekļu šādu avotu pētījumu finansējumam, lai tos padarītu 
piemērotus kā liela apjoma enerģijas piegādātājus ar pieņemamām ražošanas izmaksām un 
cenām patērētājiem. Tāpēc tie jāpadara rentabli un konkurētspējīgi attiecībā pret enerģiju, ko 
ražo valstīs, kas izvēlas turpināt galvenokārt izmantot degizrakteņus un citus piesārņojošus 
un nedrošus avotus.

Grozījums Nr. 106
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Enerģētika”), apakšiedaļa „Metode”, 3. daļa

Svarīgs mērķis šīs tēmas ietvaros ir Eiropas 
enerģētikas nozares konkurētspējas 
nostiprināšana skarbas globālās 
konkurences apstākļos, kas sagādās Eiropai 
iespēju iegūt vadošo lomu pasaulē vai 
nezaudēt to galvenajās enerģētikas 
tehnoloģiju jomās. Īpaši MVU ir 

Svarīgs mērķis šīs tēmas ietvaros ir Eiropas 
enerģētikas nozares konkurētspējas 
nostiprināšana skarbas globālās 
konkurences apstākļos, kas sagādās Eiropai 
iespēju iegūt vadošo lomu pasaulē vai 
nezaudēt to galvenajās enerģētikas 
tehnoloģiju jomās. Īpaši MVU ir 
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enerģētikas nozares dzīvības spēks, tiem ir 
nozīmīga loma enerģijas ķēdē un tie būs 
galvenie jauninājumu veicinātāji. To aktīva 
līdzdalība pētniecības un demonstrējumu 
darbībās ir būtiska, tādēļ tiks aktīvi 
sekmēta. 

enerģētikas nozares dzīvības spēks, tiem ir 
nozīmīga loma enerģijas ķēdē un tie būs 
galvenie jauninājumu veicinātāji. To aktīva 
līdzdalība pētniecības, attīstības un 
demonstrējumu darbībās ir būtiska, tādēļ 
tiks aktīvi sekmēta un tai piešķirs 20 % no 
šai prioritārajai tēmai paredzētā budžeta. 

Pamatojums

Ja tiešām vēlamies atvieglot MVU iesaistīšanos šajā jomā, šīs prioritārās tēmas budžetā ir 
jānosaka atbalsta slieksnis.

Grozījums Nr. 107
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Enerģētika”), apakšiedaļa „Metode”, 5. daļa

Lai sekmētu pētniecības rezultātu 
izplatīšanu un izmantošanu, zināšanu 
izplatīšana un rezultātu nodošana tiks 
atbalstīta visās jomās, tostarp arī politikas 
veidošanā. Tas papildinās darbības, kas 
paredzētas programmā „Saprātīga 
enerģija Eiropai”, kas ir Konkurētspējas 
un jauninājumu programmas daļa, lai 
atbalstītu jauninājumus un novērstu ar 
tehnoloģijām nesaistītus šķēršļus 
enerģētikas tehnoloģiju plašai ienākšanai 
tirgū.

Lai sekmētu pētniecības rezultātu 
izplatīšanu un izmantošanu, zināšanu 
izplatīšana un rezultātu nodošana tiks 
atbalstīta visās jomās, tostarp arī politikas 
veidošanā. Jo īpaši tiks veicināta 
daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieeja, 
un tiks nodrošināta pēc iespējas lielāka 
sinerģija un papildināmība ar citām 
Kopienas programmām un darbībām, kā, 
piemēram, Saprātīga enerģija Eiropai 
(Konkurētspējas un jauninājumu 
programmas daļa).

Pamatojums

Darbībām, ko finansē saskaņā ar 7. Pamatprogrammu, jābūt ciešai saiknei ar tām, ko veicina 
saskaņā ar citām programmām, lai starp tām nodrošinātu papildināmību. 

Grozījums Nr. 108
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Enerģētika”), apakšiedaļa „Metode”, 5.a daļa (jauna)
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Turklāt katrai no darbībām, ko veic 
saskaņā ar šo prioritāro tēmu, veic 
informācijas un zinātnisko rezultātu 
izplatīšanas iniciatīvas. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka darbības, uz ko tas attiecas, apgūst gala lietotāji un jo īpaši tie, kas ir 
atbildīgi par politisku lēmumu pieņemšanu, tiks veiktas rezultātu izplatīšanas darbības.

Grozījums Nr. 109
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Enerģētika”), apakšiedaļa „Darbības”, -1. virsraksts (pirms 

„Ūdeņradis un kurināmā elementi”), „Kombinētā enerģijas ražošana” (jauns)

- Kombinētā enerģijas ražošana 
Augsti kombinētu efektīvu integrētu 
enerģijas sistēmu izstrāde, galveno 
uzmanību pievēršot gala lietotājam, kas 
ļauj nodrošināt, ka tiek izmantoti tikai tie 
enerģijas avoti, kas videi nodara 
vismazāko kaitējumu. Enerģijas 
uzkrāšanas uzlabojumi un jaunu 
uzkrāšanas veidu izstrāde.
Šo sistēmu tīkla savienojumu pārvaldība, 
uzlabojot vispārējo efektivitāti un 
pakalpojuma kvalitāti.

Pamatojums

Progress, kas panākts kombinētās enerģijas ražošanas jomā, liecina, ka enerģijas 
pārveidošanas procesi kļūs ievērojami efektīvāki, ka atjaunojamos enerģijas avotus vai 
avotus, kas rada mazu piesārņojumu, izmantos lielā apmērā, ka produktus, ko iegūs ar 
šādiem procesiem (kas videi nodara mazāku kaitējumu nekā tradicionālā termāli-elektriskā 
ražošana), iekļaus elektrības tīklā un ka infrastruktūras izmaksas samazināsies (kas 
paaugstinās konkurētspēju). Šo iemeslu dēļ šis temats ir jāiekļauj kā īpaša pētniecības, 
attīstības un demonstrējumu joma.

Grozījums Nr. 110
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Ūdeņradis 

un kurināmā elementi”

Integrētā pētniecības un ieviešanas Integrētā pētniecības un ieviešanas 
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stratēģija, ko izstrādājusi Ūdeņraža un 
kurināmā elementu Eiropas Tehnoloģiju 
platforma, nodrošina pamatu stratēģiskai, 
integrētai programmai stacionāriem un 
pārnēsājamiem, kā arī transporta 
lietojumiem, kuras mērķis ir izveidot 
stabilu tehnoloģisko bāzi konkurētspējīgas 
kurināmā elementu un ūdeņraža piegādes 
un iekārtu nozares izveidošanai ES. 
Programma ietvers pamatpētījumus, 
lietišķo pētniecību un tehnoloģisko 
attīstību, plaša mēroga demonstrējumu 
projektus („bākas projektus”) pētījumu 
rezultātu apstiprināšanai un atgriezeniskās 
saites nodrošināšanai turpmākiem 
pētījumiem; transversālas un 
sociālekonomiskas pētnieciskas darbības, 
lai atbalstītu saprātīgas pārejas stratēģijas 
un nodrošinātu racionālu pamatu 
politiskiem lēmumiem un tirgus struktūras 
attīstībai. Lietišķos rūpniecības pētījumus, 
demonstrējumu pasākumus un 
transversālās darbības programmas ietvaros 
galvenokārt īstenos ar kopīgo tehnoloģiju 
iniciatīvu palīdzību. Šīs stratēģiski vadītās, 
mērķtiecīgās darbības tiks papildinātas un 
saskaņotas ar augšupēju kopīgu pētījumu 
centieniem, kuru mērķis ir panākt 
nozīmīgus zinātniskus atklājumus kritisko 
materiālu, procesu un jaunu tehnoloģiju 
jomā.

stratēģija, ko izstrādājusi Ūdeņraža un 
kurināmā elementu Eiropas Tehnoloģiju 
platforma, nodrošina pamatu stratēģiskai, 
integrētai programmai stacionāriem un 
pārnēsājamiem, kā arī transporta 
lietojumiem, kuras mērķis ir izveidot 
stabilu tehnoloģisko bāzi konkurētspējīgas 
kurināmā elementu un ūdeņraža piegādes 
un iekārtu nozares izveidošanai ES. 
Programma ietvers pamatpētījumus, 
lietišķo pētniecību un tehnoloģisko 
attīstību, plaša mēroga demonstrējumu 
projektus („bākas projektus”) pētījumu
rezultātu apstiprināšanai un atgriezeniskās 
saites nodrošināšanai turpmākiem 
pētījumiem; transversālas un 
sociālekonomiskas pētnieciskas darbības, 
lai atbalstītu saprātīgas pārejas stratēģijas 
un nodrošinātu racionālu pamatu 
politiskiem lēmumiem un tirgus struktūras 
attīstībai. Lietišķos rūpniecības pētījumus, 
demonstrējumu pasākumus un 
transversālās darbības programmas ietvaros 
var daļēji īstenot ar kopīgo tehnoloģiju 
iniciatīvu palīdzību. Šīs stratēģiski vadītās, 
mērķtiecīgās darbības tiks papildinātas un 
saskaņotas ar augšupēju kopīgu pētījumu 
centieniem, kuru mērķis ir panākt 
nozīmīgus zinātniskus atklājumus kritisko 
materiālu, procesu un jaunu tehnoloģiju 
jomā.

Pamatojums

Visu minēto transversālo darbību smagumu nevar uzlikt tikai uz kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas pleciem. 

Grozījums Nr. 111
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts 

„Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem enerģijas avotiem”

Izstrādāt un demonstrēt integrētas 
tehnoloģijas elektroenerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, kas ir 
piemērotas dažādiem reģionāliem 
apstākļiem, lai radītu iespējas ievērojami 

Pētīt, izstrādāt un demonstrēt integrētas 
tehnoloģijas elektroenerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, kas ir 
piemērotas dažādiem reģionāliem 
apstākļiem, lai radītu iespējas ievērojami 



PR\613357LV.doc PE 368.072v03-00

79/125

Ārējais tulkojums LV

palielināt atjaunojamās elektroenerģijas 
ražošanas īpatsvaru ES. Pētniecībai 
jāpalīdz paaugstināt pārveides efektivitāti, 
būtiski samazināt elektroenerģijas 
izmaksas, paaugstināt uzticamību 
energoražošanas procesam un vēl vairāk 
samazināt ietekmi uz vidi. Īpaši tiks 
uzsvērta saules bateriju, vēja un biomasas 
nozīme (ieskaitot bioloģiski noārdāmās 
atkritumu frakcijas). Turklāt pētniecībai 
izvirzīts mērķis pilnībā realizēt citu 
atjaunojamo enerģijas avotu, t.i., 
ģeotermālo, termālo, termāli - solāro, 
okeāna un mazo hidroelektrostaciju, 
potenciālu.

palielināt atjaunojamās elektroenerģijas 
ražošanas īpatsvaru ES. Pētniecībai 
jāpalīdz paaugstināt pārveides efektivitāti, 
novērst esošos šķēršļus (kas būtiski 
samazinās elektroenerģijas izmaksas), 
paaugstināt uzticamību energoražošanas 
procesam un vēl vairāk samazināt ietekmi 
uz vidi. Īpaši tiks uzsvērta saules bateriju, 
termāli-solāro, vēja un biomasas nozīme 
(ieskaitot stādījumus enerģijas ražošanai 
un bioloģiski noārdāmās atkritumu 
frakcijas). Turklāt pētniecībai izvirzīts 
mērķis pilnībā realizēt citu atjaunojamo 
enerģijas avotu, t.i., ģeotermālo, termālo, 
termāli - solāro, okeāna un mazo 
hidroelektrostaciju, potenciālu.

Pamatojums

Ir ierosināts standartizēt dažādo daļu pirmos vārdus, lai būtu pieminēti trīs zinātniskie 
komponenti (izpēte, attīstība un demonstrējumi).

Saules enerģijas izmantošanu elektrības ražošanai nevar ierobežot tikai ar saules baterijām; 
ir jāizpēta arī termāli-elektriskās ražošanas iespējas, izmantojot vidējas un augstas
temperatūras saules kolektorus.

Visur jāpiemēro ar enerģijas kultūrām saistīto darbību un to potenciāla izvēršanas un 
uzlabošanas mērķis.

Grozījums Nr. 112
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts 

„Kurināmā/degvielas ražošana no atjaunojamām izejvielām”

Izstrādāt un demonstrēt uzlabotas 
pārveides tehnoloģijas cietā, šķidrā un 
gāzveida biomasas kurināmā ilgtspējīgai 
ražošanai (ieskaitot bioloģiski noārdāmās 
atkritumu frakcijas) un minētā kurināmā 
piegādes ķēdes, īpaši akcentējot 
biodegvielas transporta vajadzībām. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta jauniem 
biodegvielas veidiem, kā arī esošo 
biodegvielu jauna veida ražošanas un 
izplatīšanas veidiem, tostarp enerģijas un 
citu lielas pievienotās vērtības produktu 
integrētai ražošanai biorafinēšanas ceļā. 

Pētīt, izstrādāt un demonstrēt uzlabotas 
pārveides tehnoloģijas cietā, šķidrā un 
gāzveida biomasas kurināmā ilgtspējīgai 
ražošanai un stādījumiem enerģijas 
ražošanai (ieskaitot bioloģiski noārdāmās 
atkritumu frakcijas) un minētā kurināmā 
piegādes ķēdes, īpaši akcentējot 
biodegvielas transporta vajadzībām. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta jauniem 
biodegvielas veidiem, kā arī esošo 
biodegvielu jauna veida ražošanas un 
izplatīšanas veidiem, tostarp enerģijas un 
citu lielas pievienotās vērtības produktu 
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Izvirzot par mērķi radīt „no avota uz 
lietotāju” orientētas priekšrocības saistībā
ar oglekļa dioksīdu, pētījumu uzmanības 
lokā būs energoefektivitātes uzlabošana, 
tehnoloģiju integrācijas un izejvielu 
izmantošanas veicināšana. Tas ietvers arī 
tādus jautājumus kā izejvielu loģistika, 
pirmsnormatīvā pētniecība un 
standartizācija drošiem un uzticamiem 
stacionāriem un transporta lietojumiem. 
Lai pilnībā izmantotu ūdeņraža ražošanas 
potenciālu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, tiks atbalstīti procesi, kuros 
izmanto biomasu, elektroenerģiju no 
atjaunojamiem avotiem un saules enerģiju.

integrētai ražošanai biorafinēšanas ceļā. 
Izvirzot par mērķi radīt „no avota uz 
lietotāju” orientētas priekšrocības saistībā 
ar oglekļa dioksīdu, pētījumu uzmanības 
lokā būs energoefektivitātes uzlabošana, 
tehnoloģiju integrācijas un izejvielu 
izmantošanas veicināšana. Tas ietvers arī 
tādus jautājumus kā enerģijas kultūras, 
izejvielu loģistika, pirmsnormatīvā 
pētniecība un standartizācija drošiem un 
uzticamiem stacionāriem un transporta 
lietojumiem. Lai pilnībā izmantotu 
ūdeņraža ražošanas potenciālu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, tiks 
atbalstīti procesi, kuros izmanto biomasu, 
elektroenerģiju no atjaunojamiem avotiem 
un saules enerģiju.

Pamatojums

Ir ierosināts standartizēt dažādo daļu pirmos vārdus, lai būtu pieminēti trīs zinātniskie 
komponenti (izpēte, attīstība un demonstrējumi).

Visur jāpiemēro ar enerģijas kultūrām saistīto darbību un to potenciāla izvēršanas un 
uzlabošanas mērķis. Šī iemesla dēļ ir ierosināts to minēt šajā, kā arī iepriekšējā daļā.

Grozījums Nr. 113
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts 

„Atjaunojamie enerģijas avoti apsildei un dzesēšanai”

Izstrādāt un demonstrēt daudzveidīgas 
tehnoloģijas, lai paaugstinātu atjaunojamo 
enerģijas resursu potenciālu apsildes un 
dzesēšanas vajadzībām, tādējādi dodot 
ieguldījumu ilgtspējīgā enerģētikā. Mērķis 
ir panākt būtisku izmaksu samazināšanu, 
augstāku efektivitāti, turpmāku vides 
ietekmējuma samazināšanu un optimizēt 
tehnoloģiju izmantošanu dažādu reģionu 
apstākļos. Pētījumiem un 
demonstrējumiem jāietver jaunas sistēmas 
un komponenti lietojumiem rūpniecībā 
(ieskaitot termālo jūras ūdens atsāļošanu), 
centralizētai siltumapgādei un/vai 
individuālai telpu apsildei un 
kondicionēšanai, ēku integrēšanai un 

Pētīt, izstrādāt un demonstrēt 
daudzveidīgas tehnoloģijas, lai 
paaugstinātu atjaunojamo enerģijas resursu 
potenciālu aktīvās apsildes un dzesēšanas 
vajadzībām, un uzlabojumus sistēmām, 
kas izmanto pasīvo vai dabīgi radīto 
siltumu, tādējādi dodot ieguldījumu 
ilgtspējīgā enerģētikā. Mērķis ir panākt 
būtisku izmaksu samazināšanu, augstāku 
efektivitāti, turpmāku vides ietekmējuma 
samazināšanu un optimizēt tehnoloģiju 
izmantošanu dažādu reģionu apstākļos. 
Pētījumiem un demonstrējumiem jāietver 
jaunas sistēmas un komponenti 
lietojumiem rūpniecībā (ieskaitot termālo 
jūras ūdens atsāļošanu), centralizētai 
siltumapgādei un/vai individuālai telpu 
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enerģijas uzkrāšanai. apsildei un kondicionēšanai, ēku 
integrēšanai un enerģijas uzkrāšanai.

Pamatojums

Ir ierosināts standartizēt dažādo daļu pirmos vārdus, lai būtu pieminēti trīs zinātniskie 
komponenti (izpēte, attīstība un demonstrējumi).

Ar daudziem normatīvajiem instrumentiem, kas attiecas uz energoefektivitāti ēku celtniecībā, 
Eiropas Savienībai ir jāveic turpmāki pētījumi par tādu sistēmu izmantošanas apmēru, kuras 
izmanto pasīvo vai dabīgi radīto siltumu.

Grozījums Nr. 114
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „CO2

uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas nulles emisijas līmeņa elektroenerģijas ražošanai”

Izrakteņu kurināmais neizbēgami arī 
nākamajos gadu desmitos veidos nozīmīgu 
energoresursu daļu. Lai šo situāciju 
saskaņotu ar vides interesēm, jo īpaši 
saistībā ar klimata pārmaiņām, ievērojami 
jāsamazina izrakteņu kurināmā negatīvā 
ietekme uz vidi, kā galveno mērķi izvirzot 
augsti efektīvu elektroenerģijas ražošanu ar 
nullei tuvu emisijas līmeni. Būtiski ir 
izstrādāt un demonstrēt efektīvas un 
uzticamas CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģijas, ar mērķi panākt 
par EUR 20 tonnā zemākas CO2
uztveršanas un uzglabāšanas izmaksas, 
uztveršanas intensitātei pārsniedzot 90%, 
kā arī pierādīt CO2 uzglabāšanas ilgtermiņa 
stabilitāti, drošumu un uzticamību.

Izrakteņu kurināmais neizbēgami arī 
nākamajos gadu desmitos veidos nozīmīgu 
energoresursu daļu. Lai šo situāciju 
saskaņotu ar vides interesēm, jo īpaši 
saistībā ar klimata pārmaiņām, ievērojami 
jāsamazina izrakteņu kurināmā negatīvā 
ietekme uz vidi, kā galveno mērķi izvirzot 
augsti efektīvu elektroenerģijas ražošanu ar 
nullei tuvu emisijas līmeni. Būtiski ir pētīt, 
izstrādāt un demonstrēt efektīvas un 
uzticamas CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģijas, ar mērķi panākt 
par EUR 20 tonnā zemākas CO2
uztveršanas un uzglabāšanas izmaksas, 
uztveršanas intensitātei pārsniedzot 90%, 
kā arī pierādīt CO2 uzglabāšanas ilgtermiņa 
stabilitāti, drošumu un uzticamību.

Pamatojums

Ir ierosināts standartizēt dažādo daļu pirmos vārdus, lai būtu pieminēti trīs zinātniskie 
komponenti (izpēte, attīstība un demonstrējumi).

Grozījums Nr. 115
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Tīrās 

akmeņogļu tehnoloģijas”

Spēkstacijas, kurās kā kurināmo izmanto Spēkstacijas, kurās kā kurināmo izmanto 
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akmeņogles, nemainīgi būs pašas galvenās 
elektroenerģijas ražotājas pasaulē, taču tām 
ir ievērojams potenciāls turpmākai 
efektivitātes paaugstināšanai un emisiju 
samazināšanai, īpaši attiecībā uz CO2
emisiju. Lai saglabātu konkurētspēju un 
sekmētu CO2 emisiju pārvaldību, tiks 
atbalstīta tīro akmeņogļu pārveides 
tehnoloģiju izstrādāšana un demonstrēšana, 
lai būtiski palielinātu spēkstaciju 
efektivitāti un uzticamību, minimizētu 
piesārņojuma emisiju un samazinātu 
vispārējās izmaksas dažādos ekspluatācijas 
apstākļos. Nākotnē cenšoties panākt nulles 
emisiju elektroenerģijas ražošanā, šīm 
darbībām jāsagatavo CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju attīstība, 
jāpapildina tās un jābūt ar tām saistītām.

akmeņogles, nemainīgi būs pašas galvenās 
elektroenerģijas ražotājas pasaulē, taču tām 
ir ievērojams potenciāls turpmākai 
efektivitātes paaugstināšanai un emisiju 
samazināšanai, īpaši attiecībā uz CO2
emisiju. Lai saglabātu konkurētspēju un 
sekmētu CO2 emisiju pārvaldību, tiks 
atbalstīta tīro akmeņogļu pārveides 
tehnoloģiju pētījumi, izstrādāšana un 
demonstrēšana, lai būtiski palielinātu 
spēkstaciju efektivitāti un uzticamību, 
minimizētu piesārņojuma emisiju un 
samazinātu vispārējās izmaksas dažādos 
ekspluatācijas apstākļos. Nākotnē cenšoties 
panākt nulles emisiju elektroenerģijas 
ražošanā, šīm darbībām jāsagatavo CO2
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju 
attīstība, jāpapildina tās un jābūt ar tām 
saistītām.

Pamatojums

Ir ierosināts standartizēt dažādo daļu pirmos vārdus, lai būtu pieminēti trīs zinātniskie 
komponenti (izpēte, attīstība un demonstrējumi).

Grozījums Nr. 116
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Viedi 

enerģētikas tīkli”

Lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgākām 
enerģētikas sistēmām, vajadzīgi plaša 
mēroga pētniecības un attīstības centieni, 
kas paaugstinātu Eiropas elektroenerģijas 
un gāzes apgādes sistēmu un tīklu 
efektivitāti, elastīgumu, drošumu un 
uzticamību. Attiecībā uz elektroapgādes 
tīkliem, mērķi pārveidot pašreizējo 
elektroapgādes tīklu elastīgā un 
mijiedarbīgā (patērētājs/operators) 
pakalpojumu tīklā un novērst šķēršļus 
plašai atjaunojamo enerģijas avotu un 
dalītās ģenerācijas (piemēram, kurināmā 
elementu, mikroturbīnu, atgriezeniskās 
virzes kustības dzinēju) ieviešanai un 
efektīvai integrēšanai nosaka vajadzību arī 

Lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgākām 
enerģētikas sistēmām, vajadzīgi plaša 
mēroga pētniecības, attīstības un 
demonstrējumu centieni, kas paaugstinātu 
Eiropas elektroenerģijas un gāzes apgādes 
sistēmu un tīklu efektivitāti, elastīgumu, 
drošumu un uzticamību. Attiecībā uz 
elektroapgādes tīkliem, mērķi pārveidot 
pašreizējo elektroapgādes tīklu elastīgā un
mijiedarbīgā (patērētājs/operators) 
pakalpojumu tīklā, novērst šķēršļus plašai 
atjaunojamo enerģijas avotu un dalītās 
ģenerācijas (piemēram, kurināmā 
elementu, mikroturbīnu, atgriezeniskās 
virzes kustības dzinēju) ieviešanai un 
efektīvai integrēšanai un uzlabot piegādes 
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izstrādāt un demonstrēt svarīgas 
pamattehnoloģijas (piemēram, 
novatoriskus IKT risinājumus, neizsīkstošu 
energoresursu uzkrāšanas tehnoloģijas, 
energoelektroniku, HTS iekārtas). Gāzes 
tīklu jomā mērķis ir demonstrēt viedākus 
un efektīvākus gāzes pārvades un sadales 
procesus un sistēmas, ieskaitot efektīvu 
atjaunojamo enerģijas avotu integrēšanu.

kvalitāti, un dot patērētājiem vairāk 
iespēju būt aktīvākiem attiecībā pret 
savām vajadzībām nosaka vajadzību arī 
izstrādāt un demonstrēt svarīgas 
pamattehnoloģijas (piemēram, 
novatoriskus IKT risinājumus, neizsīkstošu 
energoresursu uzkrāšanas tehnoloģijas, 
energoelektroniku, HTS iekārtas). Gāzes 
tīklu jomā mērķis ir demonstrēt viedākus 
un efektīvākus gāzes pārvades un sadales 
procesus un sistēmas, ieskaitot efektīvu 
atjaunojamo enerģijas avotu integrēšanu 
un biogāzes izmantošanu esošajos tīklos.

Pamatojums

Ir ierosināts standartizēt formulējumu, lai būtu pieminēti trīs zinātniskie komponenti (izpēte, 
attīstība un demonstrējumi).

Gāzes un elektrības transportēšanai ir vajadzīga plaša, pastāvīga infrastruktūra, kuras 
attīstību un paplašināšanu ierobežo arvien lielāks skaits šķēršļu. Šī iemesla dēļ jāizmanto 
pētījumi un attīstība, lai transporta tīkla iekļautu jaunas kontroles ierīces un padarītu šo tīklu 
„viedu”. Tam savukārt būs jāizstrādā jaunas darbības procedūras.

Turklāt atbildīgā enerģijas patēriņā ir jāiesaista plašāka sabiedrība.

Grozījums Nr. 117
I pielikums, „Tēmas”, 5. iedaļa („Veselība”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts 

„Energoefektivitāte un enerģijas taupīšana”, pirmais teikums

Milzīgais enerģijas taupīšanas un 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
potenciāls ir jāizmanto, optimizējot, 
apstiprinot un demonstrējot jaunas 
koncepcijas un tehnoloģijas ēkām, 
pakalpojumiem un rūpniecībai.

Milzīgais enerģijas taupīšanas un 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
potenciāls ir jāizmanto, optimizējot, 
apstiprinot, pētot, attīstot un demonstrējot 
jaunas koncepcijas un tehnoloģijas ēkām, 
transportam, pakalpojumiem un 
rūpniecībai.

Pamatojums

Ir ierosināts standartizēt dažādo daļu formulējumu, lai būtu pieminēti trīs zinātniskie 
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komponenti (izpēte, attīstība un demonstrējumi).

Transportu nedrīkst izslēgt no darbībām, kas paredzētas šajā daļā.

Grozījums Nr. 118
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Mērķis”

Veicināt dabas un cilvēka veidotās vides 
un tās resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, 
padziļinot mūsu zināšanas par mijiedarbību 
starp biosfēru, ekosistēmām un cilvēka 
darbībām un izstrādājot jaunas 
tehnoloģijas, līdzekļus un pakalpojumus, 
lai integrēti risinātu globālos ar vidi 
saistītos jautājumus. Uzsvars tiks likts uz 
klimata, ekoloģisko, zemes un okeāna 
sistēmu pārmaiņu prognozēšanu, uz 
instrumentiem un tehnoloģijām, lai 
kontrolētu, novērstu un mazinātu ietekmi 
uz vidi un apdraudējumu, tostarp veselības, 
kā arī dabas un cilvēka veidotās vides 
ilgtspējības apdraudējumu.

Veicināt dabas un cilvēka veidotās vides 
un tās resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, 
padziļinot mūsu zināšanas par mijiedarbību 
starp biosfēru, ekosistēmām un cilvēka 
darbībām un izstrādājot jaunas 
tehnoloģijas, līdzekļus un pakalpojumus, 
lai integrēti risinātu globālos ar vidi 
saistītos jautājumus. Uzsvars tiks likts uz 
klimata, ekoloģisko, zemes un okeāna 
sistēmu pārmaiņu prognozēšanu, uz 
instrumentiem un tehnoloģijām, lai 
kontrolētu, novērstu, mazinātu un 
pielāgotu ietekmi uz vidi un 
apdraudējumu, tostarp veselības, kā arī 
dabas un cilvēka veidotās vides ilgtspējības 
apdraudējumu.

Pamatojums

Dažus ietekmes uz vidi vai risku veidus novērst var būt pārāk grūti. Šī iemesla dēļ ir jāveic 
pētījumi par veidiem, kā šo ietekmi un riskus pielāgot, lai samazinātu iedarbību, kas tiem var 
būt uz cilvēkiem un viņu vidi.

Grozījums Nr. 119
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Metode”, 

1. daļa

Vides aizsardzība ir būtiska mūsdienu un 
nākotnes paaudžu dzīves kvalitātei, kā arī 
ekonomiskajai izaugsmei. Pieņemot, ka 
zemes dabas resursus un cilvēka veidoto 
vidi arvien spēcīgāk ietekmē pieaugošs 
iedzīvotāju skaits, urbanizācija, 
nepārtraukta lauksaimniecības, transporta 

Vides aizsardzība ir būtiska mūsdienu un 
nākotnes paaudžu dzīves kvalitātei, kā arī 
ekonomiskajai izaugsmei. Pieņemot, ka 
zemes dabas resursus un cilvēka veidoto 
vidi arvien spēcīgāk ietekmē pieaugošs 
iedzīvotāju skaits, urbanizācija, 
būvniecība, nepārtraukta lauksaimniecības, 
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un enerģētikas nozares paplašināšanās, kā 
arī klimata pārmaiņas un sasilšana vietējā, 
reģionālā un globālā mērogā, problēma, 
kas jārisina ES, ir nodrošināt nepārtrauktu 
un ilgtspējīgu izaugsmi, vienlaikus 
samazinot negatīvo ietekmi uz vidi. 
Sadarbību visā ES rosina fakts, ka valstis, 
reģioni un pilsētas saskaras ar kopējām 
vides problēmām un ka ir nepieciešama 
pētniecības kritiskā masa, ņemot vērā vides 
pētījumu mērogu, apjomu un augsto 
sarežģītības pakāpi. Šāda sadarbība arī 
sekmē kopīgu plānošanu, savienotu un 
savstarpēji sadarbīgu datubāzu 
izmantošanu, kā arī kopēju rādītāju, 
novērtēšanas metodoloģiju, saskanīgu 
lielapjoma novērošanas un prognozēšanas 
sistēmu izstrādāšanu. Turklāt starptautiskā 
sadarbība ir nepieciešama, lai papildinātu 
zināšanas un veicinātu labāku pārvaldību 
globālā mērogā.

mājlopu, akvakultūras un 
zivsaimniecības, transporta un enerģētikas 
nozares paplašināšanās, kā arī klimata 
pārmaiņas un sasilšana vietējā, reģionālā 
un globālā mērogā, problēma, kas jārisina 
ES, ir nodrošināt nepārtrauktu un 
ilgtspējīgu izaugsmi, vienlaikus samazinot 
negatīvo ietekmi uz vidi. Sadarbību visā 
ES rosina fakts, ka valstis, reģioni un 
pilsētas saskaras ar kopējām vides 
problēmām un ka ir nepieciešama 
pētniecības kritiskā masa, ņemot vērā vides 
pētījumu mērogu, apjomu un augsto 
sarežģītības pakāpi. Šāda sadarbība arī 
sekmē kopīgu plānošanu, savienotu un 
savstarpēji sadarbīgu datubāzu 
izmantošanu, kā arī kopēju rādītāju, 
novērtēšanas metodoloģiju, saskanīgu 
lielapjoma novērošanas un prognozēšanas 
sistēmu izstrādāšanu. Turklāt starptautiskā 
sadarbība ir nepieciešama, lai papildinātu 
zināšanas un veicinātu labāku pārvaldību 
globālā mērogā.

Pamatojums

Ir jāpiemin lopkopības (piemēram, šķidru kūtsmēslu radīšana, kas iesūcas gruntsūdenī), 
zivsaimniecības (piemēram, attiecībā uz resursu saglabāšanu vai tādiem jauninājumiem 
zvejas paņēmienos, kuri videi nodara mazāku kaitējumu) un akvakultūras (piemēram, 
piekrastes zivju būri un to ietekme uz apkārtni) ietekme uz vidi, lai tās varētu iekļaut to 
darbību uzmanības lokā, uz kurām attiecas šī daļa.

Grozījums Nr. 120
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Metode”, 

2. daļas pirmais teikums

Pētniecība šajā tēmā sekmēs ES un tās 
dalībvalstu starptautisko saistību izpildi, 
kas noteiktas Apvienoto Nāciju 
Pamatkonvencijā par klimata pārmaiņām, 
Kioto un Monreālas protokolos, Kioto 
protokolam sekojošajās iniciatīvās, ANO 
konvencijā par bioloģisko daudzveidību, 
Pasaules 2002. gada augstākā līmeņa 
sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, tostarp 

Pētniecība šajā tēmā sekmēs ES un tās 
dalībvalstu starptautisko saistību izpildi, 
kas noteiktas Apvienoto Nāciju 
Pamatkonvencijā par klimata pārmaiņām, 
Kioto un Monreālas protokolos, Kioto 
protokolam sekojošajās iniciatīvās, ANO 
konvencijā par bioloģisko daudzveidību, 
Stokholmas konvencijā par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem un Pasaules 
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ES Ūdens iniciatīvā (kā arī veicinās 
ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu). 

2002. gada augstākā līmeņa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību, tostarp ES Ūdens 
iniciatīvā (kā arī veicinās ilgtspējīgu 
ražošanu un patēriņu).

Pamatojums

Atsaucēs ir jāiekļauj Stokholmas konvencija par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, un 
ir jādara vairāk, lai veicinātu pētījumus par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem.

Grozījums Nr. 121
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Metode”, 

2. daļas otrais un trešais teikums

Tā arī palīdzēs darbam, ko veic 
Starpvaldību ekspertu grupa klimata 
pārmaiņu jautājumos un Zemes 
novērošanas grupa (GEO), kā arī ņems 
vērā Tūkstošgades ekosistēmas 
novērtējumu. Papildus tiks atbalstītas 
pētniecības vajadzības, kas radīsies saistībā 
ar esošiem un jauniem ES tiesību aktiem 
un politikas jomām, un īstenojot Sesto 
vides rīcības programmu, saistītas 
tematiskas stratēģijas un citas jaunas 
stratēģijas (piemēram, dzīvsudraba 
stratēģiju), kā arī vides tehnoloģiju un 
vides un veselības rīcības plānus. 

Tā arī palīdzēs darbam, ko veic 
Starpvaldību ekspertu grupa klimata 
pārmaiņu jautājumos un Zemes 
novērošanas grupa (GEO), kā arī ņems 
vērā Tūkstošgades ekosistēmas 
novērtējumu. Papildus tiks atbalstītas 
pētniecības vajadzības, kas radīsies saistībā 
ar esošiem un jauniem ES tiesību aktiem 
un politikas jomām, un īstenojot Sesto 
vides rīcības programmu, saistītas 
tematiskas stratēģijas un citas jaunas 
stratēģijas (piemēram, dzīvsudraba 
stratēģiju), kā arī vides tehnoloģiju un 
vides un veselības rīcības plānus, 
programmas un direktīvas vai darbības, 
kas vajadzīgas, lai uzlabotu mehānismus, 
kuri saistīti ar Natura 2000 tīkla 
saglabāšanu. 

Pamatojums

Attiecībā uz ES vidi Natura 2000 tīklam arī ir vajadzīgas pētniecības darbības, kuras palīdzēs 
nodrošināt labāku aizsardzību Kopienas interešu vietām (SCI) un īpašiem putnu aizsardzības
apgabaliem (SPAB), ko tā aptver.
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Grozījums Nr. 122
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Metode”, 

3. daļa

Novatorisku vides tehnoloģiju veicināšana 
palīdzēs panākt ilgtspējīgu resursu 
izmantošanu, samazināt klimata pārmaiņas 
un pielāgoties tām, kā arī aizsargāt 
ekosistēmas un cilvēka veidoto vidi. 
Pētniecība arī sekmēs tehnoloģiju attīstību, 
kas, savukārt, uzlabos Eiropas uzņēmumu, 
īpaši MVU, vietu tirgū tādās jomās kā 
vides tehnoloģijas. Eiropas Tehnoloģiju 
platformas tādos jautājumos kā ūdens 
apgāde un kanalizācija, ilgtspējīga ķīmija, 
celtniecība un mežsaimniecība apstiprina, 
ka pastāv vajadzība pēc darbībām ES 
līmenī, tādēļ turpmāk minēto darbību 
ietvaros tiks atbalstītas nozīmīgas to 
pētniecības programmu daļas.

Novatorisku vides tehnoloģiju veicināšana 
palīdzēs panākt ilgtspējīgu resursu 
izmantošanu, samazināt klimata pārmaiņas 
un pielāgoties tām, kā arī aizsargāt 
ekosistēmas un cilvēka veidoto vidi. 
Pētniecība arī sekmēs tehnoloģiju attīstību, 
kas, savukārt, uzlabos Eiropas uzņēmumu, 
īpaši MVU, vietu tirgū tādās jomās kā 
vides tehnoloģijas. Lai MVU dotu iespēju 
vairāk iesaistīties pētniecības, attīstības un 
jauninājumu ieviešanas darbībās, kas 
saistītas ar šo prioritāro tēmu, šim mērķim
tiks iedalīti vismaz 20 % no šīm darbībām 
paredzētā budžeta. Eiropas Tehnoloģiju 
platformas tādos jautājumos kā ūdens 
apgāde un kanalizācija, ilgtspējīga ķīmija, 
celtniecība un mežsaimniecība apstiprina, 
ka pastāv vajadzība pēc darbībām ES 
līmenī, tādēļ turpmāk minēto darbību 
ietvaros tiks atbalstītas nozīmīgas to 
pētniecības programmu daļas.

Pamatojums

Ja tiešām vēlamies atvieglot MVU iesaistīšanos šajā jomā, šīs prioritārās tēmas budžetā ir 
jānosaka atbalsta slieksnis.

Grozījums Nr. 123
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Metode”, 

4. daļa

Tiks intensificēta valsts programmu 
koordinēšana, paplašinot un padziļinot 
esošo ERA-NET tīklu darbības jomu vides 
pētniecībā, ieskaitot Baltijas jūras 
pētniecības programmu kopīgu 
īstenošanu un jaunu ERA-NET tīklu 
veidošanu.

Tiks intensificēta valsts programmu 
koordinēšana, paplašinot un padziļinot 
esošo ERA-NET tīklu darbības jomu vides 
pētniecībā. Daudzdisciplīnu un 
starpdisciplīnu pieeju sekmēs ar kopējiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus to 
tēmu gadījumā, kas ir acīmredzami
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saistītas ar dažādu disciplīnu, piemēram, 
zinātņu un jūras tehnoloģiju, 
mijiedarbību.

Pamatojums

Aspektos, kas attiecas uz jūras vides saglabāšanu, ir jāveicina daudzdisciplīnu un 
starpdisciplīnu pieeja, papildus darbam un sadarbībai starp iesaistītajiem dalībniekiem un 
valstīm.

Grozījums Nr. 124
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Metode”, 

4.a daļa (jauna)

Jo sevišķi tiks turpinātas un nostiprinātas 
kopējās darbības, ko veic saskaņā ar 
Baltijas jūras izpētes programmu. 
Vienlaikus izpētes jomas tiks saglabātas 
atvērtas (vai tiks izvirzītas iniciatīvas par 
jaunām) attiecībā uz citām Kopienas 
jūrām un okeāniem, kas ir kopīgi ar 
trešām valstīm un kam to īpašās vides 
situācijas dēļ ir vajadzīga pastāvīga 
pārraudzība, kā tas ir Vidusjūras 
gadījumā.

Pamatojums

Paziņojumā Komisija pareizi piemin īpašo programmu Baltijas jūrai. ES ir jāturpina atbalstīt 
BONUS-169 kopīgā programma un kā svarīgs ieguldījums nākotnē paredzamajā Eiropas 
jūras stratēģijas īstenošanā jāturpina darbības (vai jāuzsāk jaunas) attiecībā uz citām jūrām 
un okeāniem.

Grozījums Nr. 125
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Metode”, 

5. daļa

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nostiprinātu ES pētniecības rezultātu 
izplatīšanu, arī izmantojot sinerģiju ar 
papildu finansēšanas mehānismiem ES un 
dalībvalstu līmenī, kā arī lai veicinātu to, 
ka rezultātus izmanto tiešie lietotāji, 
galvenokārt politiku veidotāji.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nostiprinātu ES pētniecības rezultātu 
izplatīšanu un informācijas un zinātnisko 
rezultātu izplatīšanu, lai zinātni un 
tehnoloģijas padarītu tuvākas sabiedrībai. 
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Tiks nodrošināta pēc iespējas lielāka 
sinerģija un papildināmība ar papildu 
finansēšanas mehānismiem ES un 
dalībvalstu līmenī, kā, piemēram, 6. Vides 
rīcības programma, programma URBAN 
un LIFE+ fondi. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka darbības, uz ko tas attiecas, apgūst gala lietotāji un jo īpaši tie, kas ir 
atbildīgi par politisku lēmumu pieņemšanu, tiks veiktas rezultātu izplatīšanas darbības. 

Darbībām, ko finansē saskaņā ar 7. Pamatprogrammu, jābūt ciešai saiknei ar tām, ko veicina 
saskaņā ar citām programmām, lai starp tām nodrošinātu papildināmību.
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Grozījums Nr. 126
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski”, 1. ievilkums

Ir vajadzīgi integrēti pētījumi par klimata 
un zemes sistēmas funkcionēšanu, lai 
novērotu un analizētu, kā šīs sistēmas 
attīstās un paredzētu to nākotnes attīstību. 
Tas dos iespēju izstrādāt efektīvus 
pasākumus, lai pielāgotos vides pārmaiņām 
un to radītajai ietekmei, kā arī mazinātu 
tās. Tiks izstrādāti un izmantoti progresīvi 
klimata pārmaiņu modeļi, sākot no globāla 
līdz pat subreģionālam mērogam, lai 
novērtētu pārmaiņas, potenciālo ietekmi un 
kritiskos sliekšņus. Ņemot vērā pārmaiņas 
sausuma, vētru un plūdu tipiskās norises 
modeļos, tiks pētītas pārmaiņas atmosfēras 
sastāvā un ūdens ciklā un izstrādātas uz 
risku orientētas metodes. Tiks pētīta 
ietekme uz vides kvalitāti un klimatu, ko 
rada gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums, 
kā arī atmosfēras, stratosfēras ozona slāņa, 
zemes virsas, ledāju un okeānu 
mijiedarbība. Tiks ņemti vērā arī 
atgriezeniskās saites mehānismi un pēkšņas 
pārmaiņas (piemēram, okeāna apritē), kā 
arī ietekme uz bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmām.

Ir vajadzīgi integrēti pētījumi par klimata 
un zemes, un okeāna sistēmas (ieskaitot 
polāro apgabalu) funkcionēšanu, lai 
novērotu un analizētu, kā šīs sistēmas ir 
pagātnē mainījušās un kā attīstās, un 
paredzētu to nākotnes attīstību. Tas dos 
iespēju izstrādāt efektīvus pasākumus, lai 
pielāgotos vides pārmaiņām un to radītajai 
ietekmei, kā arī mazinātu tās. Tiks 
izstrādāti un izmantoti progresīvi klimata 
pārmaiņu modeļi, sākot no globāla līdz pat 
subreģionālam mērogam, lai novērtētu 
pārmaiņas, potenciālo ietekmi un kritiskos 
sliekšņus. Ņemot vērā pārmaiņas sausuma, 
vētru un plūdu tipiskās norises modeļos, 
tiks pētītas pārmaiņas atmosfēras sastāvā 
un ūdens ciklā un izstrādātas uz risku 
orientētas metodes. Tiks pētīta ietekme uz 
vides kvalitāti un klimatu, ko rada gaisa, 
ūdens (gan virszemes, gan pazemes) un 
augsnes piesārņojums, kā arī atmosfēras, 
stratosfēras ozona slāņa, zemes virsas, 
ledāju un okeānu mijiedarbība, ieskaitot 
jūras līmeņa izmaiņu ietekmi uz 
piekrastes apgabaliem. Tiks ņemti vērā arī 
atgriezeniskās saites mehānismi un pēkšņas 
pārmaiņas (piemēram, okeāna apritē), kā 
arī ietekme uz bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmām.

Pamatojums

Pētījumi par zemes un okeāna sistēmu pagātnes izmaiņām var sniegt datus, kuri var palīdzēt 
izskaidrot pašreizējās izmaiņas un paredzēt izmaiņas nākotnē. 

Turklāt šī grozījuma mērķis ir atjaunināt to ietekmju aprakstu, kas pašlaik skar mūsu zemes 
un okeāna vidi, iekļaujot tādus jautājumus kā polārā ledus kušana, jūras līmeņa izmaiņas un 
kaitējums, kas tiek nodarīts pazemes ūdeņiem.
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Grozījums Nr. 127
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski”, 2. ievilkums

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta vienlaicīgai iedarbībai 
dažādos veidos, piesārņojuma avotu 
noteikšanai, jauniem vai aktuāliem vides 
apdraudējuma faktoriem (piemēram, 
iekštelpu un āra gaiss, elektromagnētiskie 
lauki, troksnis un toksisku vielu iedarbība) 
un to potenciālo ietekmi uz veselību. 
Pētījumu mērķis būs arī integrēt cilvēku 
biomonitoringa pētījumu zinātniskos 
aspektus, metodoloģiju un instrumentus 
koordinētas un saskanīgas pieejas
izstrādāšanai. Darbības ietvers Eiropas 
kohortu pētījumus, kuros galvenā 
uzmanība tiks pievērsta neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī metodēm un 
instrumentiem uzlabotai riska 
raksturošanai, novērtēšanai un risku un 
veselības ietekmējumu salīdzināšanai. 
Pētījumu gaitā tiks izstrādāti bioloģiskie 
marķieri un modelēšanas instrumenti, 
ņemot vērā apvienoto iedarbību, 
neaizsargātības un nenoteiktības variācijas. 
Tiks izstrādātas arī metodes un instrumenti 
lēmumu pieņemšanas atbalstam (indikatori, 
izmaksu un guvumu analīzes un 
daudzkritēriju analīzes metodes, veselības 
ietekmējuma novērtēšana, slimību radīto 
apgrūtinājumu un ilgtspējības analīze), 
riska analīzei, pārzināšanai un paziņošanai, 
kā arī politiku izstrādei un analīzei. 

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides un klimata riska faktoru un 
cilvēku veselības mijiedarbību, lai sniegtu 
atbalstu Vides un veselības rīcības plānam 
un integrētu tajā apsvērumus par 
sabiedrības veselību un slimību aprakstus, 
kas saistīti ar jauniem vides riskiem, jo 
īpaši pilsētvidē (ieskaitot pēcrūpniecības 
apgabalus). Pētniecībā īpaša uzmanība tiks 
pievērsta vienlaicīgai iedarbībai dažādos 
veidos, piesārņojuma avotu noteikšanai, 
jauniem vai aktuāliem vides apdraudējuma 
faktoriem un to mijiedarbībai ar dabas 
faktoriem un elementiem (piemēram, 
iekštelpu un āra gaiss, elektromagnētiskie 
lauki, troksnis un toksisku vielu iedarbība, 
sekas, ko rada ilgstoša saules radiācijas 
iedarbība uz ādu un acīm) un to 
potenciālo ietekmi uz veselību. Tiks 
veicināti pētījumi par jaunām vai esošām 
ķīmiskām vielām, kā paredz REACH 
regula, un par alternatīvām 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Pētījumu 
mērķis būs arī integrēt cilvēku 
biomonitoringa epidemioloģisko pētījumu 
zinātniskos aspektus, metodoloģiju un 
instrumentus koordinētas un saskanīgas 
pieejas izstrādāšanai. Darbības ietvers 
Eiropas kohortu pētījumus, kuros galvenā 
uzmanība tiks pievērsta neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī metodēm un 
instrumentiem uzlabotai riska raksturošanai
un kontrolei, novērtēšanai un risku un 
veselības ietekmējumu salīdzināšanai. 
Pētījumu gaitā tiks izstrādāti bioloģiskie 
marķieri un modelēšanas un kontroles 
instrumenti, ņemot vērā apvienoto 
iedarbību, neaizsargātības un nenoteiktības 
variācijas. Tiks izstrādātas arī metodes un 
instrumenti lēmumu pieņemšanas 
atbalstam (indikatori, izmaksu un guvumu 
analīzes un daudzkritēriju analīzes 
metodes, veselības ietekmējuma 
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novērtēšana, slimību radīto apgrūtinājumu 
un ilgtspējības analīze), riska analīzei, 
pārzināšanai un paziņošanai, kā arī politiku 
izstrādei un analīzei. 

Pamatojums

Darbībās, kas attiecas uz pilsētvidi, īpaša uzmanība jāvelta pēcrūpnieciskajiem apgabaliem. 

Tādas parādības, ka skābais lietus vai ozona slāņa sarukšana ietekmē atmosfēru un samazina 
tās spēju aizturēt saules radiāciju. Tā kā ES mēģina šīs nevēlamās sekas novērst, ir vairāk 
jāpēta to ietekme uz cilvēka veselību.

Tāpēc 7. pamatprogrammai jābūt to ES mērķu sasniegšanas galvenajam instrumentam, kas 
jaunajā REACH regulā noteikti attiecībā uz ķīmiskām vielām. 

Grozījums Nr. 128
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski”, 3. ievilkums

Veiksmīgai dabas katastrofu pārvarēšanai 
ir nepieciešama pieeja, kas ņem vērā 
daudzus riskus. Ir nepieciešamas labākas 
zināšanas, metodes un integrēta struktūra, 
lai novērtētu apdraudējumu, neaizsargātību 
un riskus. Turklāt jāizstrādā 
kartografēšanas, novēršanas un risku 
mazinošas stratēģijas, kas ņem vērā 
ekonomiskos un sociālos faktorus. Tiks 
pētītas ar klimatu saistītās katastrofas 
(tādas kā vētras, sausums, meža 
ugunsgrēki, zemes nogruvumi un plūdi) un 
ģeoloģiskās katastrofas (tādas kā 
zemestrīces, vulkānu izvirdumi un 
cunami). Šie pētījumi ļaus labāk izprast šo 
katastrofu pamatā esošos procesus, uzlabot 
paredzēšanas un prognozēšanas metodes, 
izmantojot varbūtības metodi. Pētniecība 
arī sekmēs agrās brīdināšanas un 
informācijas sistēmu pilnveidi. Tiks 
kvantitatīvi novērtēta arī lielo dabas 
katastrofu netiešā ietekme uz sabiedrību.

Veiksmīgai dabas katastrofu pārvarēšanai 
ir nepieciešama pieeja, kas ņem vērā 
daudzus riskus un kuras pamatā ir 
stratēģiju konkrētiem riskiem 
apvienošana ar visaptverošiem plāniem, 
procedūrām un protokoliem. Ir 
nepieciešamas labākas zināšanas, metodes 
un integrēta struktūra, lai novērtētu 
apdraudējumu, neaizsargātību un riskus. 
Turklāt jāizstrādā kartografēšanas, 
novēršanas, konstatēšanas un risku 
mazinošas stratēģijas, kas ņem vērā 
ekonomiskos un sociālos faktorus. Tiks 
pētītas ar klimatu saistītās katastrofas 
(tādas kā vētras, sausums, sals, meža 
ugunsgrēki, zemes nogruvumi, noplūdes, 
plūdi un citas ārkārtas parādības) un 
ģeoloģiskās katastrofas (tādas kā 
zemestrīces, vulkānu izvirdumi un 
cunami). Šie pētījumi ļaus labāk izprast šo 
katastrofu pamatā esošos procesus, uzlabot 
paredzēšanas un prognozēšanas metodes, 
izmantojot varbūtības metodi. Pētniecība 
arī sekmēs agrās brīdināšanas un 
informācijas sistēmu pilnveidi. Tiks 
kvantitatīvi novērtēta arī lielo dabas 
katastrofu netiešā ietekme uz sabiedrību.
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Pamatojums

Tādu daudzus riskus aptverošu plānu izstrādi, kā aprakstīts iepriekš, uzskata par piemēroto 
sākumpunktu.

Ir pieminētas arī katastrofas, kam ir acīmredzama kaitīga ietekme uz vidi un cilvēkiem, kā, 
piemēram, sals.

Grozījums Nr. 129
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Resursu ilgtspējīga apsaimniekošana”, 1. ievilkums

Dabas un cilvēka veidotu resursu
saglabāšana un ilgtspējīga 
apsaimniekošana:

Dabas resursu saglabāšana un ilgtspējīga 
apsaimniekošana; tādas vides 
apsaimiekošana, ko raksturo cilvēka 
darbība un bioloģiskā daudzveidība:

Pētījumu mērķis būs uzlabot zināšanu 
pamatu un izstrādāt progresīvus modeļus 
un instrumentus, kas vajadzīgi resursu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai un ilgtspējīga 
patēriņa modeļu radīšanai. Tas savukārt 
palīdzēs paredzēt ekosistēmu uzvedību un 
to atjaunošanas norisi, kā arī samazināt 
nozīmīgu strukturālo un funkcionālo 
ekosistēmu elementu degradēšanos un 
izzušanu (attiecas uz bioloģiskās 
daudzveidības, ūdens, augsnes un jūras 
resursiem). Ekosistēmu modelēšanas 
pētījumos tiks ņemta vērā dabas 
aizsardzības un saglabāšanas prakse. Tiks 
veicinātas novatoriskas koncepcijas tādas 
saimnieciskās darbības uzsākšanai, kas 
saistīta ar ekosistēmu devumu. Tiks 
izstrādātas metodes, lai novērstu 
pārtuksnešošanos, augsnes noārdīšanos un 
eroziju, kā arī apturētu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. Pētniecībā 
pievērsīsies arī mežu un pilsētvides
ilgtspējīgai apsaimniekošanai, ieskaitot 
plānošanu, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanai. Pētījumos izmantos 
atklātu, dalītu, savstarpēji sadarbīgu datu 
pārvaldes un informācijas sistēmu, kā arī 
veicinās tās izstrādāšanu, atbalstīs 

Pētījumu mērķis būs uzlabot zināšanu 
pamatu un izstrādāt progresīvus modeļus 
un instrumentus, kas vajadzīgi ekosistēmu 
un to resursu saglabāšanai, rehabilitācijai 
un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, zemes 
izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībai un ilgtspējīga patēriņa modeļu 
radīšanai. Tas savukārt palīdzēs paredzēt 
ekosistēmu uzvedību un to atjaunošanas 
norisi, kā arī samazināt nozīmīgu 
strukturālo un funkcionālo ekosistēmu 
elementu degradēšanos un izzušanu 
(attiecas uz bioloģiskās daudzveidības, 
ūdens, augsnes un jūras resursiem). 
Ekosistēmu un ekosistēmu bioloģiskās 
daudzveidības modelēšanas pētījumos tiks 
ņemta vērā dabas aizsardzības, 
rehabilitācijas un saglabāšanas prakse. 
Tiks veicinātas novatoriskas koncepcijas 
tādas saimnieciskās darbības uzsākšanai, 
kas saistīta ar ekosistēmu un ekosistēmu 
bioloģiskās daudzveidības devumu. Tiks 
izstrādātas metodes, lai novērstu, apkarotu 
un apturētu pārtuksnešošanos, augsnes 
noārdīšanos un eroziju, kā arī apturētu 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. 
Pētniecībā pievērsīsies arī zemes 
ekosistēmu (kā, piemēram, mežu, pļavu, 
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novērtējumus, prognozes un pakalpojumus, 
kas saistīti ar dabas resursiem un to 
izmantošanu.

mitrzemju, upju un lauksaimniecības 
zemes) ilgtspējīgai apsaimniekošanai, 
lauku vides saglabāšanai, lai attīstītu 
ilgtspējīgu tūrismu, pilsētvidei un 
pēcrūpniecības apgabaliem, ieskaitot 
plānošanu, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanai. Saskaņā ar GEO 
iniciatīvu un tādu instrumentu 
izmantošanu kā INSPIRE pētījumos 
izmantos atklātu, dalītu, savstarpēji 
sadarbīgu datu pārvaldes un informācijas 
sistēmu, kā arī veicinās tās izstrādāšanu, 
atbalstīs novērtējumus, prognozes un 
pakalpojumus, kas saistīti ar dabas 
resursiem un to izmantošanu.

Pamatojums

Dabas resursus iegūst no ekosistēmām, kurās mīt dzīvība, kas ir jāaizsargā. Tas tā ir, 
piemēram, mežu gadījumā.

GEO (Zemes novērošanas grupa) iniciatīva un INSPIRE instruments ir pieminēts to īpašā 
svarīguma dēļ. GEO mērķis ir koordinēt dažādas uz satelītiem balstītas datu sistēmas, bet 
INSIPIRE mērķis ir nodrošināt, lai datu infrastruktūra un vides dati dalībvalstīs ir 
salīdzināmāki un saprotamāki ES līmenī. Tajā ir informācija, kas vajadzīga, lai varētu 
kontrolēt vides stāvokli.

Grozījums Nr. 130
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Resursu ilgtspējīga apsaimniekošana”, 2. ievilkums

- Jūras vides attīstība - Jūras vides apsaimniekošana
Ir vajadzīgi īpaši pētījumi, lai uzlabotu 
mūsu izpratni par cilvēka darbības ietekmi 
uz okeāniem un jūrām, un uz jūras vides 
resursiem, tostarp reģionālo jūru un 
piekrastes zonu piesārņojumu un 
eitrofikāciju. Tiks veikti pētījumi akvatiskā 
vidē, dziļjūras ekosistēmās un jūras gultnē, 
lai novērotu, uzraudzītu un paredzētu šīs 
vides uzvedību un veicinātu izpratni par 
jūru un okeāna resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu. Cilvēka darbību ietekmi uz 
okeānu novērtēs ar integrētu metožu 

Ir vajadzīgi īpaši pētījumi, lai uzlabotu 
mūsu izpratni par cilvēka darbības ietekmi 
uz okeāniem un jūrām, un uz jūras vides 
resursiem, tostarp reģionālo jūru un
piekrastes zonu gadījuma un ilgstošu 
piesārņojumu un eitrofikāciju, abos 
gadījumos jūras virsmas līmenī, ūdens 
slāņos un uz jūras gultnes. Tiks veikti 
pētījumi akvatiskā vidē, krastos, reģionos, 
dziļjūras ekosistēmās un jūras gultnē, lai 
novērotu, uzraudzītu un paredzētu šīs vides 
uzvedību un veicinātu izpratni par jūru un 
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palīdzību, ņemot vērā jūras bioloģisko 
daudzveidību, ekosistēmu procesus un 
devumu, ūdens cirkulāciju okeānā un jūras 
gultnes ģeoloģiju.

okeāna resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 
Cilvēka darbību ietekmi uz okeānu 
novērtēs ar integrētu metožu palīdzību, 
ņemot vērā jūras bioloģisko daudzveidību, 
ekosistēmu procesus un devumu, ūdens 
cirkulāciju okeānā un jūras gultnes 
ģeoloģiju. Tiks īstenotas darbības, lai 
izstrādātu integrētas koncepcijas, 
instrumentus un stratēģijas ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai.

Pamatojums

Papildus vairākiem vajadzīgiem precizējumiem, šis grozījums integrētas koncepcijas ievieš kā 
derīgu un vēlamu sistēmu jūras vides apsaimniekošanai. 

Grozījums Nr. 131
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Vides tehnoloģijas”, 1. ievilkums

- Vides tehnoloģijas dabas un cilvēka 
veidotās vides ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai un saglabāšanai

- Vides tehnoloģijas dabas un cilvēka 
veidotās vides ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai un saglabāšanai un 
rehabilitācijai

Jaunas vai uzlabotas vides tehnoloģijas ir 
nepieciešamas, lai samazinātu cilvēka 
darbības ietekmi uz vidi, aizsargātu vidi un 
efektīvāk apsaimniekotu resursus, lai 
izstrādātu jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kas būtu labvēlīgāki videi 
nekā to esošās alternatīvas. Pētniecībā 
galvenokārt pievērsīsies tehnoloģijām, kas 
novērš vai samazina vides riskus, dabas 
katastrofu un stihiju ietekmes 
samazināšanai, klimata pārmaiņu riska
samazināšanai un bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas apturēšanai; 
tehnoloģijām, kas veicina ilgtspējīgu 
ražošanu un patēriņu; tehnoloģijām 
resursu apsaimniekošanai un 
piesārņojuma efektīvākai likvidēšanai, kas 
saistītas ar ūdeni, augsni, gaisu, jūru un 
citiem dabas resursiem vai atkritumiem; 
tehnoloģijām ekoloģiski nekaitīgai un 
ilgtspējīgai cilvēka veidotās vides 

Jaunas vai uzlabotas vides tehnoloģijas ir 
nepieciešamas, lai samazinātu cilvēka 
darbības ietekmi uz vidi, aizsargātu un 
atjaunotu vidi un efektīvāk apsaimniekotu 
resursus, lai izstrādātu jaunus produktus, 
procesus un pakalpojumus, kas būtu 
labvēlīgāki videi nekā to esošās 
alternatīvas. Pētniecībā galvenokārt 
pievērsīsies tehnoloģijām, kas novērš, 
atvieglo vai samazina vides riskus, dabas 
katastrofu un stihiju ietekmes 
samazināšanai, ieskaitot tās, ko rada 
klimata pārmaiņas un bioloģiskās 
daudzveidības izzušana; tehnoloģijām, kas 
veicina ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; 
tehnoloģijām ekosistēmu, to resursu un 
resursu bioloģiskās daudzveidības
ilgtspējīgai apsaimniekošanai, 
saglabāšanai un rehabilitācijai; 
paņēmieni piesārņojuma efektīvākai 
likvidēšanai, kas saistītas ar ūdeni, augsni, 
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apsaimniekošanai, ieskaitot apbūvēto vidi, 
pilsētu teritorijas, ainavas, kā arī kultūras 
mantojuma saglabāšanai un restaurācijai.

gaisu, jūru un citiem dabas resursiem vai 
atkritumiem; tehnoloģijām ekoloģiski 
nekaitīgai un ilgtspējīgai cilvēka veidotās 
vides apsaimniekošanai, ieskaitot apbūvēto 
vidi, pilsētu teritorijas, ainavas, kā arī 
kultūras mantojuma saglabāšanai un 
restaurācijai. Tiks nodrošināta šķērseniska 
koordinācija ar citām saistītām jomām.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt vides rehabilitācijas un atjaunošanas koncepciju, kam, kad vien iespējams, 
jāpiešķir prioritāte (piem., pārtuksnešošanās skartas zemes atgūšana).

Jābūt arī skaidram, ka nevienu no iepriekšminētajām darbībām nedrīkst skatīt izolēti: tās 
daudzos gadījumos ir savstarpēji saistītas, un tāpēc ir vajadzīga šķērseniska pieeja.

Grozījums Nr. 132
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Vides tehnoloģijas”, 2. ievilkums

Pētniecības uzmanības lokā būs 
tehnoloģiju, tostarp procesu un produktu, 
riska un efektivitātes novērtēšana, kā arī 
saistīto metožu, piemēram, dzīves cikla 
analīzes, tālāka pilnveide. Turklāt īpaša 
uzmanība tiks pievērsta vides tehnoloģiju 
ilgtermiņa iespējām, tirgus potenciālam un 
sociālekonomiskajiem aspektiem; ķīmisko 
vielu riska novērtēšanai, viedām testēšanas 
stratēģijām un metodēm, lai samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, riska 
kvantitatīvas noteikšanas metodēm; kā arī 
pētnieciskajam atbalstam Eiropas Vides 
tehnoloģiju apstiprināšanas un testēšanas 
sistēmas izstrādāšanai.

Pētniecības uzmanības lokā būs 
tehnoloģiju, tostarp procesu, produktu un 
pakalpojumu, riska un efektivitātes 
novērtēšana, kā arī saistīto metožu, 
piemēram, dzīves cikla analīzes, tālāka 
pilnveide. Turklāt īpaša uzmanība tiks 
pievērsta vides tehnoloģiju ilgtermiņa 
iespējām, tirgus potenciālam un 
sociālekonomiskajiem aspektiem; ķīmisko 
vielu riska novērtēšanai, viedām testēšanas 
stratēģijām un metodēm, lai samazinātu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, riska 
kvantitatīvas noteikšanas metodēm; kā arī 
pētnieciskajam atbalstam Eiropas Vides 
tehnoloģiju apstiprināšanas un testēšanas 
sistēmas izstrādāšanai.

Pamatojums

Tāpat kā produkti un procesi ir jāiekļauj arī pakalpojumi.

Grozījums Nr. 133
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 
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virsraksts „Zemes novērošanas un novērtēšanas instrumenti”, 1. ievilkums

- Zemes novērošana - Novērošanas sistēmas zemei un tās 
okeāniem un metodes vides un dabas 
resursu kontrolei

Pētījumos pievērsīsies Globālās zemes 
novērošanas sistēmu sistēmas (GEOSS) 
izstrādei un integrēšanai vides un 
ilgtspējīgas attīstības jautājumos, ko risina 
GEO iniciatīvas ietvaros. Pētījumos tiks 
aplūkota savstarpējā sadarbība starp 
novērošanas sistēmām, informācijas 
pārvaldība un datu apmaiņa, kā arī vides 
parādību izprašanai, modelēšanai un 
paredzēšanai noderīgās informācijas 
optimizēšana. Šo pētījumu uzmanības lokā 
būs dabas katastrofas, klimata pārmaiņas, 
laikapstākļi, ekosistēmas, dabas resursi, 
ūdens, zemes izmantojums, vide un 
veselība, kā arī bioloģiskā daudzveidība 
(ieskaitot riska novērtēšanu, prognozēšanas 
metodes un novērtēšanas līdzekļus), lai 
radītu priekšrocības, kas saistītas ar 
GEOSS izmantošanu sabiedrības labā, un 
veicinātu GMES.

Pētījumos pievērsīsies Globālās zemes 
novērošanas sistēmu sistēmas (GEOSS) 
(kam GMS ir svarīgs ieguldījums) 
izstrādei un integrēšanai vides un 
ilgtspējīgas attīstības jautājumos, ko risina 
GEO iniciatīvas ietvaros. Pētījumos tiks 
aplūkota savstarpējā sadarbība starp 
novērošanas sistēmām, ieskaitot to 
kontroli, īpašu izstrādes un novērošanas 
tehnoloģiju, informācijas pārvaldība un 
datu apmaiņa, kā arī vides parādību 
izprašanai, modelēšanai un paredzēšanai 
noderīgās informācijas optimizēšana. Šo 
pētījumu uzmanības lokā būs dabas 
katastrofas, klimata pārmaiņas, 
laikapstākļi, okeāni, reģionālās jūras un 
piekrastes apgabali, ekosistēmas, dabas 
resursi, ūdens, zemes izmantojums, vide un 
veselība, kā arī bioloģiskā daudzveidība 
(ieskaitot riska novērtēšanu, prognozēšanas 
metodes un novērtēšanas līdzekļus), lai 
radītu priekšrocības, kas saistītas ar 
GEOSS izmantošanu jomām. Tiks 
nodrošināta cieša koordinācija ar citām 
saistītām jomām, jo īpaši ar komunikāciju 
un informācijas tehnoloģijām, kosmosu 
un drošību.

Pamatojums 

Tehniskā ziņā GEO mērķis ir izveidot „sistēmu sistēmu” jeb GEOSS makrosistēmu. Šajā 
globālajā struktūrā GMS (Globāla vides un drošības kontrole) ir svarīga nozīme kā Kopienas 
Zemes novērošanas iniciatīvai.

Grozījums Nr. 134
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Zemes novērošanas un novērtēšanas instrumenti”, 2. ievilkums

Ir vajadzīgi instrumenti, lai kvantitatīvi 
novērtētu vides un pētniecības politikas 

Ir vajadzīgi instrumenti, lai kvantitatīvi 
novērtētu vides un pētniecības politikas 
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ieguldījumu konkurētspējā un ilgtspējīgā 
attīstībā, ieskaitot uz tirgus procesiem 
balstītas un regulatīvas pieejas, kā arī 
pašreizējo ražošanas un patēriņa modeļu 
attīstības tendenču efekta novērtēšanu. Šādi 
instrumenti ietvers modeļus, kas respektē 
saiknes starp ekonomiku, vidi un 
sabiedrību, līdz ar to arī veiksmīgas un 
efektīvas pielāgošanās un novēršanas 
stratēģijas. Pētniecībā arī centīsies uzlabot
esošos un izstrādāt jaunus indikatorus, kas 
vajadzīgi, lai novērtētu ilgtspējīgas 
attīstības politikas prioritātes un analizētu 
saikni starp tām, ņemot vērā ES pašreizējo 
ilgtspējīgas attīstības indikatoru kopumu. 
Pētniecība ietvers arī tehnoloģiju, 
sociālekonomisko virzītājspēku, ārējo 
faktoru un pārvaldības analīzi, kā arī 
prognozējošus pētījumus. Pētījumu 
rezultātu lietojuma sfēras ietver zemes 
izmantojumu, jūras politiku un 
ekonomiku, ar klimata pārmaiņām saistītos 
politiskos un sociālos konfliktus.

ieguldījumu konkurētspējā un ilgtspējīgā 
attīstībā, ieskaitot zinātnisku atbalstu un 
uz tirgus procesiem balstītas un regulatīvas 
pieejas, kā arī pašreizējo ražošanas un 
patēriņa modeļu attīstības tendenču efekta 
novērtēšanu. Šādi instrumenti ietvers 
modeļus, kas respektē saiknes starp 
ekonomiku, vidi un sabiedrību, līdz ar to 
arī veiksmīgas un efektīvas pielāgošanās 
un novēršanas stratēģijas. Pētniecībā arī 
centīsies uzlabot esošos un izstrādāt jaunus 
indikatorus, kas vajadzīgi, lai uzsvērtu un 
novērtētu ilgtspējīgas attīstības politikas 
prioritātes un analizētu saikni starp tām, 
ņemot vērā ES pašreizējo ilgtspējīgas 
attīstības indikatoru kopumu. Pētniecība 
ietvers arī tehnoloģiju, sociālekonomisko 
virzītājspēku, ārējo faktoru un pārvaldības 
analīzi, kā arī prognozējošus pētījumus. 
Pētījumu rezultātu lietojuma sfēras var 
ietvert vides kvalitāti, zemes izmantojumu, 
dabas resursus, ilgtspējīgu ražošanu un 
patēriņu, jūras politiku un ekonomiku, ar 
klimata pārmaiņām saistītos politiskos un 
sociālos konfliktus.

Pamatojums

Šis grozījums pievieno precizējumus, kas vajadzīgi, lai precīzāk raksturotu instrumentus, 
kurus ir iecerēts aprakstīt, un sniegtu tiem piemērus.

Grozījums Nr. 135
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa 

„Starptautiskā sadarbība”, 2. daļa

Zinātnes un tehnoloģiju partnerība ar 
jaunattīstības valstīm dos ieguldījumu 
Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā 
vairākās jomās (piemēram, vides resursu 
izzušanas apturēšana, ūdens saimniecības,
apgādes un kanalizācijas uzlabošana, kā arī 
urbanizācijas izraisīto vides problēmu 
risinājumi), kurās galvenā nozīme varētu 
būt arī MVU. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
saistībai starp globāliem vides jautājumiem 
un reģionāla un vietēja mēroga attīstības 

Zinātnes un tehnoloģiju partnerība ar 
jaunattīstības valstīm dos ieguldījumu 
Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā 
vairākās jomās (piemēram, klimata 
pārmaiņu un dabas katastrofu ietekmes 
novēršana un mazināšana, vides resursu 
izzušanas apturēšana, ūdens un zemes 
saimniecības un apgādes un kanalizācijas 
uzlabošana, pārtuksnešošanās novēršana 
un apkarošana, kā arī urbanizācijas 
izraisīto vides un bioloģiskās 
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problēmām, kas saistītas ar zemes 
izmantošanu dabas resursiem, bioloģisko 
daudzveidību, dabiskiem un cilvēku 
izraisītiem apdraudējumiem un riskiem, 
klimata pārmaiņām, vides tehnoloģijām, 
vides un veselības, kā arī politikas analīzes 
instrumentiem. Sadarbība ar 
industrializētajām valstīm veicinās pieeju 
izciliem pasaules mēroga pētījumiem.

daudzveidības un ilgtspējīgas ražošanas 
un patēriņa problēmu risinājumi), kurās 
galvenā nozīme varētu būt arī MVU. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta saistībai starp 
globāliem vides jautājumiem un reģionāla 
un vietēja mēroga attīstības problēmām, 
kas saistītas ar zemes izmantošanu dabas 
resursiem, bioloģisko daudzveidību, 
dabiskiem un cilvēku izraisītiem 
apdraudējumiem un riskiem, klimata 
pārmaiņām, vides tehnoloģijām, vides un 
veselības, kā arī politikas analīzes 
instrumentiem. Sadarbība ar 
industrializētajām valstīm veicinās pieeju 
izciliem pasaules mēroga pētījumiem.

Pamatojums

ES var sniegt ievērojamu ieguldījumu pareiza attīstības procesa īstenošanā nabadzīgākajās 
valstīs, daloties ar dabas katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas paņēmieniem, pareizu 
ūdens un zemes resursu izmantošanu, būvniecību un ilgtspējīgu pilsētattīstību u. c.. o

Grozījums Nr. 136
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa 

„Starptautiskā sadarbība”, 3. daļa

GEOSS izveidošana zemes novērošanai 
sekmēs starptautisko sadarbību, lai izprastu 
zemes sistēmas un ilgtspējības jautājumus, 
kā arī koordinētu datu vākšanu zinātnes un 
politikas vajadzībām.

GEOSS izveidošana zemes novērošanai 
sekmēs starptautisko sadarbību, lai izprastu 
zemes sistēmas un ilgtspējības jautājumus, 
kā arī koordinētu datu vākšanu zinātnes un 
politikas vajadzībām un palielinātu 
interesi gan valsts, gan privātajā sektorā.

Pamatojums

Ir skaidrs, ka dati, ko sniegs GEOSS makrosistēma, kalpos, lai paaugstinātu gan valsts, gan 
privātā sektora dalībnieku apziņu par planētas vides vajadzībām, tādējādi tos mudinot 
rīkoties.

Grozījums Nr. 137
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”), apakšiedaļa „Reaģēšana 

uz jaunām vajadzībām un neparedzētām politikas vajadzībām”, 2. daļa

Atbalsts reaģēšanai uz neparedzētām vides Atbalsts reaģēšanai uz neparedzētām vides 
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politikas vajadzībām var būt saistīts, 
piemēram, ar jauno ES politikas sfēru —
vides, jūras politikas, standartu un 
noteikumu — ilgtspējības ietekmes 
novērtējumu.

politikas vajadzībām var būt saistīts, 
piemēram, ar ilgtspējības ietekmes 
novērtējumu jaunām ES politikas sfērām
attiecībā uz ilgtspējīgu ražošanu un 
patēriņu, vidi, klimata pārmaiņām, dabas 
resursiem, jūras politiku un standartiem
un noteikumiem.

Pamatojums

Šajā daļā minētajam pastāvīgajam ilgtspējas novērtējumam ir jāaptver arī Kopienas politikas 
sfēras attiecībā uz ražošanu un patēriņu, dabas resursiem un klimata pārmaiņām, kā minēts 
daudzās šīs prioritārās tēmas daļās.

Grozījums Nr. 138
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Mērķi”

Pamatojoties uz tehnoloģiju attīstību,
iedzīvotāju un sabiedrības labā izstrādāt 
integrētas videi draudzīgākas un 
„viedākas” Eiropas transporta sistēmas, kas 
atbilstu dabas un vides resursu 
saglabāšanas prasībām; nostiprināt un 
turpmāk attīstīt vadošo lomu, kas pasaules 
tirgū ir šīs Eiropas nozares pārstāvjiem.

Pamatojoties uz tehnoloģijās un 
ekspluatācijā panākto progresu un 
Eiropas transporta politiku, iedzīvotāju un 
sabiedrības labā izstrādāt integrētas videi 
draudzīgākas un „viedākas” Eiropas 
transporta sistēmas, kas atbilstu dabas un 
vides resursu saglabāšanas prasībām; 
nostiprināt un turpmāk attīstīt vadošo 
lomu, kas pasaules tirgū ir šīs Eiropas 
nozares pārstāvjiem.

Pamatojums

Transporta jomā tāpat kā tehnoloģiju progress ir jāņem vērā arī progress, kas sasniegts 
sistēmu ekspluatācijā, infrastruktūrā u. c. Arī Eiropas transporta politikai tās līdzšinējā 
attīstībā ir jābūt atskaites punktam.

Grozījums Nr. 139
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Metode”, 

4. daļa

Darbības, kas ir īpaši nozīmīgas MVU, 
ietver centienus nodrošināt drošas uz 
tehnoloģijām balstītas piegādes ķēdes 
dažādās nozarēs; pavērt MVU pieeju 
pētniecības iniciatīvām; veicināt MVU 
nozīmi un progresīvo tehnoloģiju MVU 

Darbības, kas ir īpaši nozīmīgas MVU, 
ietver centienus nodrošināt drošas uz 
tehnoloģijām balstītas piegādes ķēdes 
dažādās nozarēs; pavērt MVU pieeju 
pētniecības iniciatīvām; veicināt MVU 
nozīmi un progresīvo tehnoloģiju MVU 
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dibināšanu, jo īpaši attīstītu transporta 
tehnoloģiju jomā, „ar pakalpojumiem 
saistītās” darbībās, kas raksturīgas 
transporta nozarei, kā arī sistēmu un 
lietojumu izveidi satelītnavigācijas jomās.

dibināšanu, jo īpaši attīstītu transporta 
tehnoloģiju jomā, „ar pakalpojumiem 
saistītās” darbībās, kas raksturīgas 
transporta nozarei, kā arī sistēmu un 
lietojumu izveidi satelītnavigācijas jomās. 
Šim nolūkam to pētījumu programmu 
attiecīgo daļu izpilde saņems atbalstu 
turpmāk minētajām darbībām, 
pamatojoties uz 20 % no budžeta, kas 
paredzēts šai prioritārajai tēmai.

Pamatojums

Ja tiešām vēlamies atvieglot MVU iesaistīšanos šajās jomās, šajā prioritārajā tēmā ir 
jānosaka atbalsta slieksnis.

Grozījums Nr. 140
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Metode”, 

5. daļa

Aktuālās politikas vajadzības, kā arī jaunu 
politiku (piemēram, jūras politikas) 
izstrāde, novērtēšana un īstenošana tiks 
risinātas dažādos pasākumu kopumos, arī 
starptematiskā aspektā. Pētnieciskais darbs 
ietvers pētījumus, modeļus un 
instrumentus, ko izmanto stratēģiskajā 
uzraudzībā un prognozēšanā, un kuros 
integrētas zināšanas, kas saistītas ar 
galvenajiem transporta nozares 
ekonomiskajiem, sociālajiem, drošības un 
vides jautājumiem. Darbībās, kas saistītas 
ar starptematiskām pētījumu jomām, īpaša 
uzmanība tiks pievērsta transporta 
īpatnībām, piemēram, drošības aspektiem 
kā transporta sistēmas neatņemamai 
prasībai; alternatīvo enerģijas avotu 
izmantošanai transporta lietojumos; kā arī 
transporta vides ietekmējuma, tostarp 
klimata pārmaiņu, uzraudzībai.

Aktuālās politikas vajadzības, kā arī jaunu 
politiku (piemēram, jūras politika un 
vienotas Eiropas gaisa telpas īstenošana) 
izstrāde, novērtēšana un īstenošana tiks 
risinātas dažādos pasākumu kopumos, arī 
starptematiskā aspektā. Pētnieciskais darbs 
ietvers pētījumus, modeļus un 
instrumentus, ko izmanto stratēģiskajā 
uzraudzībā un prognozēšanā, un kuros 
integrētas zināšanas, kas saistītas ar 
galvenajiem transporta nozares 
ekonomiskajiem, sociālajiem, drošības un 
vides jautājumiem. Darbībās, kas saistītas 
ar starptematiskām pētījumu jomām, īpaša 
uzmanība tiks pievērsta transporta 
īpatnībām, piemēram, drošības aspektiem 
kā transporta sistēmas neatņemamai 
prasībai; alternatīvo enerģijas avotu 
izmantošanai transporta lietojumos; kā arī 
transporta vides ietekmējuma, tostarp 
klimata pārmaiņu, uzraudzībai.
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Pamatojums

Ņemot vērā vienotas Eiropas gaisa telpas svarīgumu, tā jāmin kā viens no piemēriem: tās 
īstenošanai var būt nepieciešams atbalsts no dažām darbībām, ko veic saskaņā ar šo īpašo 
programmu. 

Grozījums Nr. 141
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Metode”, 

5a. Daļa (jauna)

Īpaša uzmanība tiks pievērsta Kopienas 
pētījumu rezultātu izplatīšanas 
uzlabošanai. Tiks sekmēta 
daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieeja, 
un tiks nodrošināta pēc iespējas lielāka 
sinerģijas un papildināmības pakāpe ar 
papildu finansiālajiem instrumentiem 
Kopienas un dalībvalstu līmenī, kā tiem, 
kas minēti Marko Polo programmā 
Eiropas transporta tīkliem. 

Pamatojums

Darbībām, ko finansē saskaņā ar 7. Pamatprogrammu, jābūt ciešai saiknei ar tām, ko veicina 
saskaņā ar citām programmām, lai starp tām nodrošinātu papildināmību.

Grozījums Nr. 142
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Metode”, 

6. daļa

Tiks atbalstītas arī darbības pētījumu 
rezultātu izplatīšanai un izmantošanai, kā 
arī ietekmes novērtēšanai, pievēršot 
galveno uzmanību īpašām lietotāju 
vajadzībām un politikas prasībām
transporta nozarē.

Tiks atbalstītas arī darbības, kas attiecas uz
pētījumu rezultātu izplatīšanu,
izmantošanu un zinātniskajām 
publikācijām (jo īpaši saistībā ar ietekmes 
novērtēšanu), ievērojot katru no 
darbībām, ko attīstīta saskaņā ar šo 
prioritāro tēmu, lai apmierinātu īpašas
lietotāju vajadzības un politikas prasības
transporta nozarē.

Pamatojums

Ir jāveic publicēšanas darbības, lai veicinātu to, ka šīs darbības apgūst gala lietotāji, jo īpaši 
tie, kas pieņem politiskos lēmumus.
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Grozījums Nr. 143
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 1. daļa

Videi draudzīgāks virszemes transports. 
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus. 
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un Energoefektivitāte, 
tiks veicināta alternatīvo degvielu 
izmantošana, ieskaitot ūdeņradi un 
kurināmā elementus. Darbības būs saistītas 
ar infrastruktūras, transportlīdzekļu, kuģu 
un to komponentu tehnoloģijām, ietverot 
vispārēju sistēmas optimizēšana. Pētījumi, 
kas saistīti ar transportam raksturīgajām 
pārmaiņām, ietvers ražošanu, celtniecību, 
apkopi, remontu, kontroli, otrreizējo 
pārstrādi, nolietoto transportlīdzekļu 
izmantošanas stratēģijas, kā arī veicamos 
pasākumus, ja jūrā notikusi avārija.

Videi draudzīgāks virszemes transports. 
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus. 
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība, rentabilitāte un 
Energoefektivitāte, tiks veicināta 
alternatīvo degvielu izmantošana, ieskaitot 
ūdeņradi un kurināmā elementus, un tādu 
vilcienu izmantošana, kuri lieto 
alternatīvus hibrīda dzinējus. Darbības 
būs saistītas ar infrastruktūras, 
transportlīdzekļu, kuģu un to komponentu 
tehnoloģijām, ietverot vispārēju sistēmas 
optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti ar 
transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.

Pamatojums

Izmaksas transporta jomā ir jāvērtē enerģijas ziņā.

Grozījums Nr. 144
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 3. daļa

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem 
un precēm, veicot pētījumus par „nākamās 
paaudzes transportlīdzekļiem” un to 
ienākšanu tirgū, apvienojot visus tīras, 
enerģētiski efektīvas, drošas un inteliģentas 
ceļu satiksmes elementus. Jaunu 
mobilitātes koncepciju, novatorisku 

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās 
visiem iedzīvotājiem, tostarp invalīdiem. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem 
un precēm, veicot pētījumus par „nākamās 
paaudzes transportlīdzekļiem” un to 
ienākšanu tirgū, apvienojot visus tīras, 
enerģētiski efektīvas, drošas un inteliģentas 
ceļu satiksmes elementus. Jaunu 
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organizatoriskās un pārvietošanās 
pārvaldības shēmu un kvalitatīva 
sabiedriskā transporta pētījumu mērķis būs 
nodrošināt visiem pieejamus un augsta 
līmeņa vairāku pārvadājumu veidu 
integrēšanu. Tiks izstrādātas un pārbaudītas 
novatoriskas stratēģijas tīram pilsētas 
transportam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
nepiesārņojošiem transportlīdzekļiem, 
pieprasījuma pārvaldībai, personīgā 
transporta racionalizācijai, kā arī 
informācijas un komunikācijas stratēģijām, 
pakalpojumiem un infrastruktūrai. 
Instrumenti politikas izstrādāšanas un 
īstenošanas atbalstam ietvers transporta 
plānošanu un zemes ierīcību.

mobilitātes koncepciju, novatorisku 
organizatoriskās un pārvietošanās 
pārvaldības shēmu un kvalitatīva 
sabiedriskā transporta pētījumu mērķis būs 
nodrošināt visiem pieejamus un augsta 
līmeņa vairāku pārvadājumu veidu 
integrēšanu. Tiks izstrādātas un pārbaudītas 
novatoriskas stratēģijas tīram pilsētas 
transportam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
nepiesārņojošiem transportlīdzekļiem, 
pieprasījuma pārvaldībai, personīgā 
transporta racionalizācijai, kā arī 
informācijas un komunikācijas stratēģijām, 
pakalpojumiem un infrastruktūrai. 
Instrumenti politikas izstrādāšanas un 
īstenošanas atbalstam ietvers transporta 
plānošanu un zemes ierīcību.

Pamatojums

Integrētai pieejai transportam un mobilitātes plānošanai ir jāparedz īpaši pasākumi 
invalīdiem.

Grozījums Nr. 145
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 3.a daļa (jauna)

Mobilitātes kvalitāte un lietotāju prasību 
apmierināšana. Pakalpojumu, tīklu un 
infrastruktūras objektu uzlabošana, lai tos 
padarītu ērtākus un pievilcīgākus; 
integrēto sistēmu uzlabošana un tādu 
pakalpojumu un iespēju piedāvāšana, kas 
ir pielāgoti gan indivīdu, gan īpašu grupu 
(vecākas personas, sievietes u. c.) 
pieprasījumam.

Pamatojums

Ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas un jaunas mobilitātes vajadzības šodienas Eiropas 
sabiedrībā, ir jāparedz, ka mainīsies lietotāju izpratne par sauszemes transportu un attieksme 
pret to (ērtība, tas, kam dod priekšroku, u. c.).
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Grozījums Nr. 146
I pielikums, „Tēmas”, 6. iedaļa („Transports (tostarp aeronautika)”), apakšiedaļa „Darbības”, 

virsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 5. daļa

Konkurētspējas stiprināšana. Uzlabot 
transporta nozares konkurētspēju, 
nodrošinot ilgtspējīgus, efektīvus un cenas 
ziņā pieejamus transporta pakalpojumus un 
radot jaunas prasmes un darba iespējas 
pētniecības un attīstības ceļā. Tehnoloģijas 
progresīviem industriālajiem procesiem 
ietvers projektēšanu, ražošanu, montāžu, 
būvniecību un apkopi, un to mērķis būs 
samazināt dzīves cikla izmaksas un saīsināt 
izstrādāšanai nepieciešamo laiku. Uzsvars 
tiks likts uz novatoriskām produktu 
koncepcijām un uzlabotiem transporta 
pakalpojumiem, nodrošinot augstu 
pasažieru apmierinātības pakāpi. Tiks 
izstrādāta jauna veida ražošanas 
organizācija, ieskaitot piegādes ķēdes 
pārvaldību un izplatīšanas sistēmas.

Konkurētspējas stiprināšana. Uzlabot 
transporta nozares konkurētspēju, 
nodrošinot ilgtspējīgus, efektīvus un cenas 
ziņā pieejamus transporta pakalpojumus un 
radot jaunas prasmes un darba iespējas 
pētniecības un attīstības ceļā. Tehnoloģijas 
progresīviem industriālajiem procesiem 
ietvers projektēšanu, ražošanu, montāžu, 
būvniecību un apkopi, kā arī demontāžu, 
pārdošanu un otrreizējo pārstrādi, un to 
mērķis būs samazināt dzīves cikla 
izmaksas un saīsināt izstrādāšanai 
nepieciešamo laiku. Uzsvars tiks likts uz 
novatoriskām produktu koncepcijām un 
uzlabotiem transporta pakalpojumiem, 
nodrošinot augstu pasažieru apmierinātības 
pakāpi. Tiks izstrādāta jauna veida 
ražošanas organizācija, ieskaitot piegādes 
ķēdes pārvaldību un izplatīšanas sistēmas.

Pamatojums

Industriālajiem procesiem jāaptver produktu un ar virszemes transporta saistītās industriālās 
infrastruktūras objektu lietderīguma pēdējās stadijas.

Grozījums Nr. 147
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Mērķis”

Radīt dziļu, kopīgu izpratni par 
sarežģītajām un savstarpēji saistītām 
sociālekonomiskajām problēmām, ar 
kurām saskaras Eiropa, tādām kā izaugsme, 
nodarbinātība un konkurētspēja, sociālā 
kohēzija un ilgtspējība, dzīves kvalitāte, 
izglītība, kultūras jautājumi un savstarpējā 
atkarība pasaulē, jo īpaši, lai nodrošinātu 
uzlabotu zināšanu bāzi politikām 
attiecīgajās jomās.

Radīt dziļu, kopīgu izpratni par 
sarežģītajām un savstarpēji saistītām 
sociālekonomiskajām problēmām, ar 
kurām saskaras Eiropa, tādām kā izaugsme, 
nodarbinātība un konkurētspēja, zinātne, 
tehnoloģijas un jauninājumi, sociālā 
kohēzija un paplašinātās Eiropas 
Savienības jaunie sociālie, kultūras un 
izglītības uzdevumi, ilgtspējība, vides 
pārmaiņas, dzimumu vienlīdzība, 
emigrācija, dzīves kvalitāte, izglītība, 
kultūras jautājumi (ieskaitot valodu 
daudzveidību), migrācija un savstarpējā 
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atkarība pasaulē, jo īpaši, lai nodrošinātu 
uzlabotu zināšanu bāzi politikām 
attiecīgajās jomās.

Pamatojums

Lai uzlabotu izpratni par mūsdienu Eiropas Savienību un sociālekonomiskajiem jautājumiem, 
kas tai jārisina, ir vitāli nepieciešami pētījumi par sociālajiem, kultūras un izglītības 
uzdevumiem, ko rada ES paplašināšana, kā arī par globālajām vides pārmaiņām, par 
uzdevumiem, priekšrocībām un problēmām, ko rada emigrācija, un par dzimumu vienlīdzību. 
Jautājums par valodu konkurenci un savstarpēju līdzāspastāvēšanu Eiropā ir svarīga kultūras 
problēma un ir jāpiemin atsevišķi; tas pats attiecas uz migrāciju. 

Grozījums Nr. 148
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Metode”, 1. daļa

Pētniecības prioritātes saistītas ar 
galvenajām sabiedrības, ekonomikas un 
kultūras problēmām, ar ko Eiropa un 
pasaule saskaras tagad un saskarsies arī 
nākotnē. Ierosinātā pētniecības programma 
piedāvā saskanīgu pieeju šo jautājumu 
risināšanā. Sociālekonomisko un 
humanitāro zināšanu bāzes pilnveidošana 
attiecībā uz minētajām problēmām būtiski 
palīdzēs veicināt visā Eiropā kopīgu 
izpratni un risināt plašākas starptautiskas 
problēmas. Pētniecības prioritātes palīdzēs 
uzlabot politikas izstrādi, īstenošanu, 
iedarbīgumu un novērtēšanu gandrīz visās 
Kopienas politikas jomās Eiropas, valstu, 
reģionālā un vietējā mērogā; lielākā daļa 
pētījumu ietver arī nozīmīgus 
starptautiskus aspektus.

Pētniecības prioritātes saistītas ar 
galvenajām sabiedrības, ekonomikas un 
kultūras problēmām, ar ko Eiropa un 
pasaule saskaras tagad un saskarsies arī 
nākotnē. Ierosinātā pētniecības programma 
piedāvā saskanīgu pieeju šo jautājumu 
risināšanā. Sociālekonomisko, 
sociālkultūras un humanitāro zināšanu 
bāzes pilnveidošana attiecībā uz minētajām 
problēmām būtiski palīdzēs veicināt visā 
Eiropā kopīgu izpratni un risināt plašākas 
starptautiskas problēmas. Pētniecības 
prioritātes palīdzēs uzlabot politikas 
izstrādi, īstenošanu, iedarbīgumu un 
novērtēšanu gandrīz visās Kopienas 
politikas jomās Eiropas, valstu, reģionālā 
un vietējā mērogā; lielākā daļa pētījumu 
ietver arī nozīmīgus starptautiskus 
aspektus.

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut arī sociālkultūras zinātnes, lai gūtu plašāku un konkrētāku Eiropas un 
starptautisko jautājumu redzējumu.

Grozījums Nr. 149
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 
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apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa

Mērķis būs izstrādāt un integrēt pētījumus 
par jautājumiem, kas ietekmē izaugsmi, 
nodarbinātību un konkurētspēju, tādējādi 
panākot uzlabotu un integrētu šo jautājumu 
izpratni nepārtrauktai zināšanu sabiedrības 
attīstībai. Tas labvēlīgi ietekmēs politikas 
veidošanu un sekmēs šo mērķu 
sasniegšanu. Pētījumos tiks integrēti šādi 
problēmas aspekti:

Mērķis būs izstrādāt un integrēt pētījumus 
par jautājumiem, kas ietekmē izaugsmi, 
nodarbinātību, sociālekonomisko 
stabilitāti, konkurētspēju un tehnoloģisko 
kohēziju, tādējādi panākot uzlabotu un 
integrētu šo jautājumu izpratni 
nepārtrauktai zināšanu sabiedrības 
attīstībai. Tas labvēlīgi ietekmēs politikas 
veidošanu un sekmēs šo mērķu 
sasniegšanu. Pētījumos tiks integrēti šādi 
problēmas aspekti:

Pamatojums

Jāņem vērā arī jautājumi, kas attiecas uz sociālekonomisko stabilitāti un problēmām, kas 
saistītas ar „tehnoloģiju plaisu”, lai nodrošinātu zināšanu sabiedrības taisnīgu attīstību un 
ES sasniegtu tehnoloģiju kohēzijas mērķi.

Grozījums Nr. 150
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 
apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 

sabiedrībā”, 1. daļas 1. ievilkums

- zināšanu mainīgā loma tautsaimniecībā, 
ieskaitot dažāda veida zināšanu un 
kompetenču, izglītības un mūžizglītības, kā 
arī nemateriālo ieguldījumu nozīmi;

- zināšanu mainīgā loma tautsaimniecībā, 
ieskaitot dažāda veida zināšanu un 
kompetenču, izglītības, ieskaitot 
nereglamentēto izglītību, un mūžizglītības, 
kā arī nemateriālo ieguldījumu nozīmi;

Pamatojums

Ir jāiekļauj arī nereglamentētā izglītība, jo tā ir daļa no mūsdienu realitātes un to nevar un 
nedrīkst atstāt novārtā.

Grozījums Nr. 151
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 
apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 

sabiedrībā”, 1. daļas 2. ievilkums

- ekonomiskās struktūras, strukturālās 
pārmaiņas un ar produktivitāti saistītie 

- ekonomiskās struktūras, strukturālās 
pārmaiņas, starpnozaru attiecības, 
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jautājumi, ieskaitot pakalpojumu sektora, 
finansiālās un demogrāfiskās situācijas, 
pieprasījuma, kā arī ilgstošu pārmaiņu 
procesu nozīmi;

ārpakalpojumi, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas un ar 
produktivitāti saistītie jautājumi, ieskaitot 
pakalpojumu sektora, finansiālās un 
demogrāfiskās situācijas, pieprasījuma, kā 
arī ilgstošu pārmaiņu procesu nozīmi;

Pamatojums

Starpnozaru attiecības mūsdienu globalizētajā pasaulē kļūst arvien svarīgākas, un tās 
nedrīkst nepieminēt, ja runa ir par ekonomiskām struktūrām. Tas pats attiecas uz 
ārpakalpojumiem un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, bez kuras pašreizējās 
ekonomikas sistēmas nav iedomājamas.

Grozījums Nr. 152
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 
apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 

sabiedrībā”, 2. daļa

Šī joma ietvers būtiskas jaunas problēmas 
un iespējas, kuru cēlonis ir pieaugoša
globalizācija, valstis ar strauji augošu 
ekonomiku, uzņēmuma pārvietošana un ES 
paplašināšanās. Nodarbinātības jautājuma 
ietvaros aplūkos arī bezdarbu un 
nepietiekamu nodarbinātību.

Šī joma ietvers būtiskas jaunas problēmas 
un iespējas, kuru cēlonis ir pieaugoša 
globalizācija, starptautiska tehnoloģiju 
nodošana, jaunu uzņēmumu nozīme, 
valstis ar strauji augošu ekonomiku, 
uzņēmuma pārvietošana un ES 
paplašināšanās. Nodarbinātības jautājuma 
ietvaros aplūkos arī bezdarbu un 
nepietiekamu nodarbinātību.

Pamatojums

Arvien globalizētākā pasaulē ir jāņem vērā uzdevumi un iespējas, kuru cēlonis ir pieaugošais 
starptautiskās tehnoloģiju nodošanas apjoms, kā arī jaunu uzņēmumu nozīme neatkarīgi no 
tā, vai runa ir par attīstītu, jaunu vai jaunattīstības ekonomiku.

Grozījums Nr. 153
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Ekonomikas, sociālo un vides mērķu apvienošana Eiropas 
perspektīvā”, 1.a ievilkums (jauns)

- globālās vides pārmaiņas no 
starpdisciplīnu perspektīvas, ieskaitot 
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mijiedarbību starp ekosistēmām un 
sociālajām sistēmām;

Pamatojums

Lai uzlabotu izpratni par globālo vides pārmaiņu cēloņiem un sekām, mums ir jāapzinās 
mijiedarbība starp ekosistēmām un sociālajām sistēmām un tās sekas. Tas mums sniegs 
vairāk faktoru, lai objektīvi novērtētu iespējamos risinājumus problēmām, kas ietekmē 
planētas ilgtspēju.

Grozījums Nr. 154
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 
apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā”, virsraksts

Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā Galvenās tendences un to cēloņi un sekas
sabiedrībā

Pamatojums

Ja vēlamies saprast šodienas tendences sabiedrībā un to sekas, ir svarīgi analizēt to cēloņus 
un izcelsmi.

Grozījums Nr. 155
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 
apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā”, 1. daļa, 

ievads

Mērķis ir izprast pasaules reģionu mainīgo 
mijiedarbību un savstarpējo atkarību un to 
ietekmi uz attiecīgajiem reģioniem, īpaši 
uz Eiropu, kā arī ar to saistīto jautājumu, 
proti, aplūkot jaunos apdraudējumus un 
riskus pasaules kontekstā un to saistību ar 
cilvēku tiesībām, brīvībām un labklājību. 
Pētījumi ietvers divus saistītus jautājumu 
kopumus:

Mērķis ir izprast pasaules reģionu mainīgo 
mijiedarbību un savstarpējo atkarību,
ieskaitot starpkultūru attiecības un 
savstarpējo atkarību starp reģioniem, kas 
attīstās, un to ietekmi uz attiecīgajiem 
reģioniem, īpaši uz Eiropu, kā arī ar to 
saistīto jautājumu, proti, aplūkot jaunos 
apdraudējumus un riskus pasaules 
kontekstā un to saistību ar cilvēku 
tiesībām, brīvībām un labklājību. Pētījumi 
ietvers divus saistītus jautājumu kopumus:
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Pamatojums

Mēs nedrīkstam izslēgt pētījumus par starpkultūru attiecībām un savstarpējo atkarību starp 
reģioniem, kas attīstās, jo tas mums palīdzēs labāk saprast tendences šajos reģionos un to 
ietekmi uz globalizēto pasauli, jo īpaši attiecībā uz Eiropu.

Grozījums Nr. 156
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Eiropa pasaulē”, 1. daļas 2. ievilkums

- konflikti, to cēloņi un atrisināšana; 
attiecības starp drošību veicinošiem un 
destabilizējošiem faktoriem, tādiem kā 
nabadzība, noziedzība, vides degradēšanās 
un resursu nepietiekamība; terorisms, tā 
cēloņi un sekas; ar drošību saistītās 
politikas jomas, viedoklis par nedrošību un 
civilmilitārās attiecības.

- konflikti, to cēloņi un atrisināšana; 
attiecības starp drošību veicinošiem un 
destabilizējošiem faktoriem, tādiem kā 
nabadzība, migrācija, noziedzība, vides 
degradēšanās un resursu nepietiekamība; 
terorisms, tā cēloņi un sekas; ar drošību 
saistītās politikas jomas, viedoklis par 
nedrošību un civilmilitārās attiecības.

Pamatojums

Migrācija ir jāiekļauj kā viens no destabilizācijas faktoriem.

Grozījums Nr. 157
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Eiropa pasaulē”, 1. daļas 2.a ievilkums (jauns)

- Miers ES un pasaules kontekstā: miers 
kā pamatvērtība, tā pozitīvā ietekme uz ES 
un citiem pasaules reģioniem, problēmas, 
kas rodas, ja nav miera (kari, nedrošība), 
un attiecības starp reģioniem, kuras rada 
miera panākšana.

Pamatojums

Miers ir un tam ir jābūt vienai no pamatvērtībām gan ES, gan pārējai pasaulei. Miers vai tā 
trūkums izraisa dažāda veida attiecības starp reģioniem un sekas (pozitīvas vai negatīvas), 
kas ir jāpēta.

Grozījums Nr. 158
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Eiropa pasaulē”, 2. daļa
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Abos gadījumos pētījumu uzmanības lokā 
būs Eiropas nozīme pasaulē, daudzpusējas 
pieejas veicināšana un starptautisku likumu 
izstrādāšana, demokrātijas un pamattiesību 
veicināšana, ieskaitot dažādu izpratni par 
tām, kā arī jautājums, kāda Eiropa ir 
pārējās pasaules skatījumā.

Visos trīs gadījumos pētījumu uzmanības 
lokā būs Eiropas nozīme pasaulē, 
daudzpusējas pieejas veicināšana un 
starptautisku likumu izstrādāšana, 
demokrātijas, vienlīdzības un miera, un
pamattiesību veicināšana, ieskaitot dažādu 
izpratni par tām, kā arī jautājums, kāda 
Eiropa ir pārējās pasaules skatījumā.

Pamatojums

Cilvēku vienlīdzība visās jomās un visās tās izpausmēs ir viena no pamatvērtībām, bez kuras 
sabiedrība nevar attīstīties un kuru tāpēc nedrīkst ignorēt.

Eiropai ir ļoti liela nozīme miera panākšanā pasaulē.

Grozījums Nr. 159
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Pilsonis Eiropas Savienībā”, 1. daļa, ievads

Pilsonis Eiropas Savienībā
ES nākotnes attīstības kontekstā šīs 
darbības mērķis ir uzlabot izpratni, 
pirmkārt, par jautājumiem, kas saistīti ar 
demokrātiskās „piederības” izjūtas 
veidošanu un aktīvu pilsoņu līdzdalību, kā 
arī efektīvu un demokrātisku pārvaldību, 
un, otrkārt, par kopīgo un atšķirīgo Eiropā, 
iztirzājot to kultūras, institucionālā, 
tiesiskā, vēsturiskā, valodu un vērtību 
aspektā. Pētniecībā aplūkos šādus 
jautājumus:

Pilsonība Eiropas Savienībā
ES nākotnes attīstības kontekstā šīs 
darbības mērķis ir uzlabot izpratni, 
pirmkārt, par jautājumiem, kas saistīti ar 
demokrātiskās „piederības” izjūtas 
veidošanu un aktīvu pilsoņu līdzdalību, 
pamatojoties uz vienlīdzīgām iespējām, kā 
arī efektīvu un demokrātisku pārvaldību, 
un, otrkārt, par kopīgo un atšķirīgo Eiropā, 
iztirzājot to kultūras, institucionālā, 
tiesiskā, vēsturiskā, valodu, vērtību un 
Eiropas identitātes vēsturiskās attīstības 
aspektā. Pētniecībā aplūkos šādus 
jautājumus:

Pamatojums

Ir nepieciešama vienāda vīriešu un sieviešu līdzdalība, ja vēlamies panākt patiesu sabiedrības 
pārstāvību.

Ir svarīgi pētīt Eiropas identitātes vēsturisko attīstību, lai labāk saprastu atšķirības un 
līdzības, kas pastāv Eiropā, un pilnībā izpaustu Eiropas plurālismu un kultūras bagātību.
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Grozījums Nr. 160
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Pilsonis Eiropas Savienībā”, 1. daļas 1. ievilkums

- līdzdalība (ieskaitot jauniešus), 
pārstāvība, atbildība un likumība; 
sabiedriskā sfēra, plašsaziņas līdzekļi un 
demokrātija Eiropā; dažāda veida valsts 
pārvaldība ES un politikas procesi; 
pilsoniskās sabiedrības loma; pilsonība un 
tiesības; kā arī ar tām saistītās vērtības 
sabiedrībā;

- līdzdalība (ieskaitot jauniešus un ar 
vīriešu un sieviešu vienādu pārstāvību), 
pārstāvība, ieskaitot virzību uz pēc iespējas 
tiešāku pārstāvību, atbildība un likumība; 
sabiedriskā sfēra, plašsaziņas līdzekļi un 
demokrātija Eiropā; dažāda veida valsts 
pārvaldība ES un politikas procesi; 
pilsoniskās sabiedrības loma; pilsonība un 
tiesības; kā arī ar tām saistītās vērtības 
sabiedrībā;

Pamatojums

Nevar būt patiesas līdzdalības, ja nav vienāds skaits vīriešu un sieviešu. Reāla demokrātija 
tiks sasniegta ar pēc iespējas tiešāku pārstāvību – tā, ka faktiski nav nekādu barjeru starp 
pilsoņiem un viņu politiskajiem pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 161
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Prognozēšanas darbības”, 1. ievilkums

- plašas sociālekonomiskās prognozes par 
noteiktu skaitu galveno ES problēmu un 
iespēju, pētot tādus jautājumus kā 
novecošanas, migrācijas, zināšanu 
globalizācijas nākotne un ietekme, kā arī 
pārmaiņas noziedzībā un galvenie riski;

- plašas sociālekonomiskās prognozes par 
noteiktu skaitu galveno ES problēmu un 
iespēju, pētot tādus jautājumus kā 
novecošanas, migrācijas, zināšanu 
globalizācijas nākotne un ietekme, kā arī 
pārmaiņas noziedzībā un galvenie riski, un 
globālo vides pārmaiņu sociālais aspekts;

Pamatojums

Ir svarīgi pētīt globālo vides pārmaiņu sociālo aspektu.

Grozījums Nr. 162
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Prognozēšanas darbības”, 2. ievilkums

- tematiski šaurākas prognozes par attīstību 
jaunās pētniecības jomās vai arī jomās, kas 
saistītas ar vairākām jau esošām 

- tematiski šaurākas prognozes par attīstību 
jaunās pētniecības jomās vai arī jomās, kas 
saistītas ar vairākām jau esošām 
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disciplīnām, kā arī par zinātnes disciplīnu 
nākotni;

disciplīnām, kā, piemēram, kolektīvās 
parādības, sarežģītās sistēmas un 
sarežģītie tīkli, kā arī par zinātnes 
disciplīnu nākotni;

Pamatojums

Ir vēlams norādīt vairākas jaunu pētījumu jomas, kas ir sevišķi svarīgas jaunajām sociālo 
zinātņu perspektīvām.

Grozījums Nr. 163
I pielikums, „Tēmas”, 8. iedaļa („Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”), 

apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Jaunās vajadzības un neparedzētās politikas vajadzības”

Pētniecība saistībā ar jaunām vajadzībām 
pavērs pētniekiem iespējas atklāt un risināt 
tās problēmas, kas nav norādītas iepriekš. 
Tā rosinās novatorisku domāšanu par 
problēmām, ar ko saskaras Eiropa, bet kas 
līdz šim nav plaši iztirzātas, vai arī par 
būtiskām jautājumu, skata punktu un 
disciplīnu kombinācijām. Jāveic arī 
pētniecība, lai reaģētu uz neparedzētām 
politikas vajadzībām, cieši sadarbojoties ar 
politikā iesaistītajām personām.

Pētniecība saistībā ar jaunām vajadzībām 
pavērs pētniekiem iespējas atklāt un risināt 
tās problēmas, kas nav norādītas iepriekš. 
Tā rosinās novatorisku domāšanu par 
problēmām, ar ko saskaras Eiropa, bet kas 
līdz šim nav plaši iztirzātas, vai arī par 
būtiskām jautājumu, skata punktu un 
disciplīnu kombinācijām. Jāveic arī 
pētniecība, lai reaģētu uz neparedzētām 
politikas vajadzībām, cieši sadarbojoties ar 
politikā iesaistītajām personām. Tiks 
īstenota īpaša darbība, kas sociālajās 
zinātnēs ļaus iekļaut citu zinātnes 
disciplīnu (dabas zinātnes, IT, kognitīvās 
zinātnes u. c.) perspektīvas, koncepcijas 
un metodoloģijas.

Pamatojums

Mūsdienās pētījumi par sociālajām parādībām daudz gūst no koncepcijām un metodēm, ko 
izstrādājušas citas zinātnes. Šī tendence ir pelnījusi Eiropas līmeņa stimulu tādu darbību 
kontekstā, kuras vērstas uz jauniem pētījumu veidiem, kas līdzīgi tiem, kuri minēti citās tēmās. 
Viens no šādiem precedentiem ir īpašā tēma, kas 6. pamatprogrammas NEST programmā 
pazīstama kā „kultūras dinamika”. 

Grozījums Nr. 164
I pielikums, „Tēmas”, 9.1. iedaļa („Drošība”), apakšiedaļa „Metode”, 6. daļa

Pastiprināti tiks veicināta mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), kā arī par iedzīvotāju 

Pastiprināti tiks veicināta mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), kā arī par iedzīvotāju 
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drošību atbildīgo iestāžu un organizāciju 
iesaistīšana. Pētniecības programma, ko 
ilgākam termiņam izstrādājusi Eiropas 
Drošības pētniecības padomdevēja padome 
(ESRAB), palīdzēs noteikt šīs tēmas 
ietvaros veikto pētījumu saturu un 
struktūru.

drošību atbildīgo iestāžu un organizāciju 
iesaistīšana. Konkrētāk, 20 % no budžeta, 
kas paredzēts šai prioritārajai tēmai, veltīs 
MVU, lai stimulētu to līdzdalību 
pētniecības, attīstības un jauninājumu 
ieviešanas darbībās. Pētniecības 
programma, ko ilgākam termiņam 
izstrādājusi Eiropas Drošības pētniecības 
padomdevēja padome (ESRAB), palīdzēs 
noteikt šīs tēmas ietvaros veikto pētījumu 
saturu un struktūru.

Pamatojums

Ja tiešām vēlamies atvieglot MVU līdzdalību šajā jomā, šajā prioritārajā tēmā ir jānosaka 
atbalsta slieksnis

Grozījums Nr. 165
I pielikums, „Tēmas”, 9.1. iedaļa („Drošība”), apakšiedaļa „Metode”, 6.a daļa (jauna)

Katrai no darbībām, ko izstrādās saskaņā 
ar šo prioritāro tēmu, izstrādās 
informācijas un zinātnisko rezultātu 
izplatīšanas darbības.

Pamatojums

Cik vien iespējams, ir jāīsteno šeit ierosinātās rezultātu izplatīšanas darbības, lai publicētu 
darbības, ko finansē saskaņā ar 7. Pamatprogrammu.

Grozījums Nr. 166
I pielikums, „Tēmas”, 9.1. iedaļa („Drošība”), apakšiedaļa „Infrastruktūras un komunālo 

pakalpojumu drošība”

Galvenā uzmanība pētījumos tiks pievērsta 
incidentu mērķiem; šādu infrastruktūru 
piemēri ir liela mēroga pasākumu vietas, 
ievērojamas vietas ar politisku nozīmi 
(piemēram, parlamenta ēkas) vai 
simbolisku vērtību (piemēram, konkrēti 
pieminekļi), savukārt komunālie 
pakalpojumi saistīti ar enerģētiku (ieskaitot 
naftas produktus, elektrību, gāzi), ūdeni, 
transportu (ieskaitot gaisa, jūras un 

Galvenā uzmanība pētījumos tiks pievērsta 
katastrofām un incidentu mērķiem; šādu 
infrastruktūru piemēri ir liela mēroga 
pasākumu vietas, ievērojamas vietas ar 
politisku nozīmi (piemēram, parlamenta 
ēkas) vai simbolisku vērtību (piemēram, 
konkrēti pieminekļi), savukārt komunālie 
pakalpojumi saistīti ar enerģētiku (ieskaitot 
naftas produktus, elektrību, gāzi), ūdeni, 
transportu (ieskaitot gaisa, jūras un 
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sauszemes), sakariem (ieskaitot apraidi), 
finansēm, pārvaldi, sabiedrības veselību 
utt. Ir vajadzīga virkne iespēju, lai sekmīgi 
darbotos šajā pamatuzdevumu jomā, 
daudzas no tām pirmām kārtām saistītas ar 
posmiem „aizsargāt”, kā arī „sagatavoties”. 
Svarīgs uzdevums ir gan novērst 
negadījumu, gan mazināt tā iespējamās 
sekas. Lai izveidotu vajadzīgās iespējas, 
īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem 
jautājumiem kā fiziskās infrastruktūras un 
tās darbības neaizsargātības analīze un 
novērtēšana; esošo un turpmāko, 
sabiedrisko un privāto, kritisko tīkloto 
infrastruktūru, sistēmu un pakalpojumu 
drošības garantēšana, ņemot vērā to 
fiziskos un funkcionālos aspektus; 
kontroles un trauksmes sistēmas, kas ļautu 
ātri reaģēt negadījumā; aizsardzība pret 
negadījuma lavīnveida sekām.

sauszemes), sakariem (ieskaitot apraidi), 
finansēm, pārvaldi, sabiedrības veselību 
utt. Ir vajadzīga virkne iespēju, lai sekmīgi 
darbotos šajā pamatuzdevumu jomā, 
daudzas no tām pirmām kārtām saistītas ar 
posmiem „aizsargāt”, kā arī „sagatavoties”. 
Svarīgs uzdevums ir gan novērst 
negadījumu, gan mazināt tā iespējamās 
sekas. Lai izveidotu vajadzīgās iespējas, 
īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem 
jautājumiem kā fiziskās infrastruktūras un 
tās darbības neaizsargātības analīze un 
novērtēšana; esošo un turpmāko, 
sabiedrisko un privāto, kritisko tīkloto 
infrastruktūru, sistēmu un pakalpojumu 
drošības garantēšana, ņemot vērā to 
fiziskos un funkcionālos aspektus; 
kontroles un trauksmes sistēmas, kas ļautu 
ātri reaģēt negadījumā; aizsardzība pret 
negadījuma lavīnveida sekām.

Pamatojums

Sākumā ir jāmin katastrofu sekas.

Grozījums Nr. 167
I pielikums, „Tēmas”, 9.1. iedaļa („Drošība”), apakšiedaļa „Drošības sistēmu integrācija un 

savietojamība”, virsraksts

- Drošības sistēmu integrācija un 
savietojamība

- Drošības sistēmu integrācija, 
starpsavienojamība un savietojamība

Pamatojums

Ja vēlamies nodrošināt vēlamo savietojamību starp drošības sistēmām, ir jānodrošina to 
starpsavienojamība.
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Grozījums Nr. 168
I pielikums, „Tēmas”, 9.1. iedaļa („Drošība”), apakšiedaļa „Drošība un sabiedrība”

Drošība un sabiedrība
Šīs transversālās darbības jāveic, 
sadarbojoties dabaszinātņu, tehnoloģiju un 
citās, galvenokārt politikas, sociālo un 
humanitāro zinātņu, jomās. Uzmanības 
lokā būs mērķtiecīga kultūras un 
sociālekonomiskās situācijas analīze, 
scenārija izstrādāšana un citi pētījumi, kas 
saistīti ar šādiem tematiem: drošība kā 
mainīgs jēdziens (ar drošību saistīto 
vajadzību salīdzinošā analīze galveno 
funkcionālo prasību noteikšanai, lai 
pielāgotos mainīgajai drošības ainai); 
neaizsargātība un jauni draudi (piemēram, 
terorisma un organizētās noziedzības 
jomās); iedzīvotāju izturēšanās krīzes 
situācijās (piemēram, attieksme pret 
terorismu un noziedzību, pūļa uzvedība, 
sabiedrības izpratne un attieksme pret 
drošības (un drošuma) kontrolēm); 
iedzīvotāju fiziskā un psiholoģiskā 
sagatavotība teroristu uzbrukuma 
gadījumos; jautājumi, kas saistīti ar saziņu 
starp iestādēm un iedzīvotājiem krīzes 
situācijās; draudu apzināšanās līmeņa 
paaugstināšana sabiedrībā; iedzīvotāju 
iepazīstināšana ar starptautiskās drošības 
un atbalsta sistēmām dalībvalstu un ES 
līmenī; teroristu uzbrucēju uzvedības, 
psiholoģijas un citu svarīgu faktoru 
analīze; ētiskie jautājumi, kas attiecas uz 
personas datu aizsardzību un informācijas 
integritāti. Pētījumos pievērsīsies arī 
noziegumu statistikas rādītāju tālākai 
izstrādāšanai, lai varētu novērtēt izmaiņas 
noziedzībā.

Drošība un drošums un sabiedrība
Šīs transversālās darbības jāveic, 
sadarbojoties dabaszinātņu, tehnoloģiju un 
citās, galvenokārt politikas, sociālo un 
humanitāro zinātņu, jomās. Uzmanības 
lokā būs mērķtiecīga kultūras un 
sociālekonomiskās situācijas analīze, 
scenārija izstrādāšana un citi pētījumi, kas 
saistīti ar šādiem tematiem: drošības 
kultūras, sociālais un ekonomiskais 
aspekts; drošība kā mainīgs jēdziens (ar 
drošību saistīto vajadzību salīdzinošā 
analīze galveno funkcionālo prasību 
noteikšanai, lai pielāgotos mainīgajai 
drošības ainai); neaizsargātība, ko rada 
katastrofas, un jauni draudi (piemēram, 
terorisma un organizētās noziedzības 
jomās); iedzīvotāju izturēšanās krīzes 
situācijās (piemēram, attieksme pret 
terorismu un noziedzību, pūļa uzvedība, 
sabiedrības izpratne un attieksme pret 
drošības (un drošuma) kontrolēm); 
iedzīvotāju fiziskā un psiholoģiskā 
sagatavotība teroristu uzbrukuma 
gadījumos; jautājumi, kas saistīti ar saziņu 
starp iestādēm un iedzīvotājiem krīzes 
situācijās; draudu apzināšanās līmeņa 
paaugstināšana sabiedrībā; iedzīvotāju 
iepazīstināšana ar starptautiskās drošības 
un atbalsta sistēmām dalībvalstu un ES 
līmenī; teroristu uzbrucēju uzvedības, 
psiholoģijas un citu svarīgu faktoru 
analīze; ētiskie jautājumi, kas attiecas uz 
personas datu aizsardzību un informācijas 
integritāti. Pētījumos pievērsīsies arī 
noziegumu statistikas rādītāju tālākai 
izstrādāšanai, lai varētu novērtēt izmaiņas 
noziedzībā.
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Pamatojums

Ir labi zināms, ka angļu valodā ir starpība starp to, ko nozīmē „security” un „safety”. Tiek 
ierosināts virsrakstā šo angļu valodas īpatnību ņemt vērā, lai neierobežotu šīs daļas darbības 
jomas interpretāciju.

Grozījums Nr. 169
I pielikums, „Tēmas”, 9.1. iedaļa („Drošība”), apakšiedaļa „Starptautiskā sadarbība”, 2. daļa

Tiks apsvērta iespēja veikt īpašus 
starptautiskās sadarbības pasākumus, ja 
vien tā varētu būt savstarpēji izdevīga 
saskaņā ar ES Drošības politiku, piemēram, 
pētījumi, kas saistīti ar drošības 
pasākumiem, ko iespējams piemērot 
globālā mērogā.

Tiks apsvērta iespēja veikt īpašus 
starptautiskās sadarbības pasākumus, ja 
vien tā varētu būt savstarpēji izdevīga 
saskaņā ar ES Drošības politiku, piemēram, 
pētījumi, kas saistīti ar tādām globāli 
piemērojamām darbībām, kas attiecas uz 
drošību un katastrofām.

Pamatojums

Abus šīs daļas galvenos jautājumus ir jānorāda arī attiecībā uz starptautisko sadarbību. 

Grozījums Nr. 170
I pielikums, „Tēmas”, 9.1. iedaļa („Drošība”), apakšiedaļa „Reaģēšana uz jaunām vajadzībām 

un neparedzētām politikas vajadzībām”

Drošības pētniecības tēma pēc būtības un 
struktūras ir elastīga. Līdz ar to tiek 
nodrošināta iespēja uzsākt arī pētījumus 
saistībā ar vēl nezināmiem nākotnes 
draudiem un ar tiem saistītām politikas 
vajadzībām. Šis elastīgums sekmīgi 
papildinās arī iepriekš uzskaitīto pētījumu 
orientēšanos uz pamatuzdevumu izpildi.

Drošības pētniecības tēma pēc būtības un 
struktūras ir elastīga. Līdz ar to tiek 
nodrošināta iespēja uzsākt arī pētījumus 
saistībā ar vēl nezināmiem nākotnes 
draudiem un katastrofām un ar tiem 
saistītām politikas vajadzībām. Šis 
elastīgums sekmīgi papildinās arī iepriekš 
uzskaitīto pētījumu orientēšanos uz 
pamatuzdevumu izpildi.

Pamatojums

Arī šeit teksts ir pielāgots, lai būtu minētas katastrofas.

Grozījums Nr. 171
I pielikums, „Tēmas”, 9,2. iedaļa („Kosmoss”), apakšiedaļa „Darbības”, virsraksts „Uz 

kosmosu balstīti lietojumi Eiropas sabiedrības rīcībā”, 1. ievilkums („Globālais monitorings 
par vidi un drošību (GMES)”)
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Mērķis ir izstrādāt uz satelītiem balstītas 
monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmas 
kā unikālus un globāli pieejamus datu 
avotus, kā arī konsolidēt un veicināt to 
operatīvās izmantošanas attīstību. Šī 
programma arī sniegs atbalstu operatīvo 
GMES pakalpojumu izstrādāšanai, kas 
savukārt dos iespēju lēmumu pieņēmējiem 
labāk sagatavoties krīzes situācijām vai 
mazināt to sekas, kā arī risināt jautājumus, 
kas saistīti ar vides un drošības pārvaldību. 
Pētījumiem galvenokārt jāveicina no 
kosmosa avotiem iegūtu GMES datu 
izmantošana un to integrēšana ar datiem no 
citām novērošanas sistēmām, tādējādi 
iegūstot kompleksus produktus, kas 
izveidoti, lai tiešajiem lietotājiem sniegtu 
informāciju un individuālus pakalpojumus 
ar efektīvas datu integrācijas un 
informācijas pārvaldības palīdzību. 
Pētījumiem jāpalīdz arī attīstīt monitoringa 
metodes un saistītās instrumentu 
tehnoloģijas, vajadzības gadījumā izstrādāt 
jaunas uz kosmosu balstītas sistēmas vai 
uzlabot esošo sistēmu savietojamību, kā arī 
nodrošināt to izmantošanu operatīvo 
dienestu un operatīvās darbības 
sagatavošanas dienestu vajadzībām 
atbilstoši dažāda veida pieprasījumam.

Mērķis ir izstrādāt uz satelītiem balstītas 
monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmas 
kā unikālus un globāli pieejamus datu 
avotus, kā arī konsolidēt un veicināt to 
operatīvās izmantošanas attīstību. Šī 
programma arī sniegs atbalstu operatīvo 
GMES pakalpojumu izstrādāšanai, kas 
savukārt dos iespēju lēmumu pieņēmējiem 
labāk sagatavoties krīzes situācijām vai 
mazināt to sekas, kā arī risināt jautājumus, 
kas saistīti ar vides un drošības pārvaldību 
un dabas katastrofu seku likvidēšanu. 
Pētījumiem galvenokārt jāveicina no 
kosmosa avotiem iegūtu GMES datu 
izmantošana un to integrēšana ar datiem no 
citām novērošanas sistēmām, tādējādi 
iegūstot kompleksus produktus, kas 
izveidoti, lai tiešajiem lietotājiem sniegtu 
informāciju un individuālus pakalpojumus 
ar efektīvas datu integrācijas un 
informācijas pārvaldības palīdzību. 
Pētījumiem jāpalīdz arī attīstīt monitoringa 
metodes un saistītās instrumentu 
tehnoloģijas, vajadzības gadījumā izstrādāt 
jaunas uz kosmosu balstītas sistēmas vai 
uzlabot esošo sistēmu savietojamību, kā arī 
nodrošināt to izmantošanu operatīvo 
dienestu un operatīvās darbības 
sagatavošanas dienestu vajadzībām 
atbilstoši dažāda veida pieprasījumam.

Pamatojums

Ir pierādīts, ka uz satelītiem balstīta kontrole un novērošana var būt ļoti efektīva dabas 
katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā.

Grozījums Nr. 172
III pielikums, virsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 1. daļa

Turpinājumā ir norādītas pirmā Kopīgo 
tehnoloģiju iniciatīvu kopuma pētniecības 
jomas, kas noteiktas, balstoties uz 
I pielikumā izklāstītajiem kritērijiem. Šīs 
Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas pievēršas 
plašam problēmu klāstam. Attiecīgi 
jāizveido struktūras katram atsevišķam 

Turpinājumā ir norādītas pirmā Kopīgo 
tehnoloģiju iniciatīvu paredzamā kopuma 
pētniecības jomas, kas noteiktas, balstoties 
uz I pielikumā izklāstītajiem kritērijiem. 
Šīs Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas 
pievēršas plašam problēmu klāstam. 
Attiecīgi jāizveido struktūras katram 
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gadījumam tā, lai tās atbilstu attiecīgās 
pētniecības jomas raksturīgajām īpatnībām/ 
vajadzībām. Katrā atsevišķā gadījumā tiks 
noteikta struktūra Kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas apstiprināto pētniecības 
programmu īstenošanai un vajadzīgo valsts 
un privāto ieguldījumu apvienošanai, kā arī 
Eiropas centienu koordinēšanai. Pētījumu 
programmas īstenošanai Komisija piešķirs 
summu, pamatojoties uz atsevišķiem 
ierosinājumiem (piemēram, saskaņā ar 
Līguma 171. pantu). Turpmākas Kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas var noteikt, 
pamatojoties uz I pielikumā norādītajiem 
kritērijiem, un ierosināt tās Septītās 
pamatprogrammas īstenošanas laikā.

atsevišķam gadījumam tā, lai tās atbilstu 
attiecīgās pētniecības jomas raksturīgajām 
īpatnībām/ vajadzībām. Katrā atsevišķā 
gadījumā tiks noteikta struktūra Kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas apstiprināto 
pētniecības programmu īstenošanai un 
vajadzīgo valsts un privāto ieguldījumu 
apvienošanai, kā arī Eiropas centienu 
koordinēšanai. Prioritāte tiks piešķirta tām 
disciplīnām, kuras attiecībā uz to mērķiem 
ir Eiropas tehnoloģiju platformas darba 
rezultāts un kuras nodrošina efektīvu 
organizāciju un kopuzņēmumu izveidi 
privātā sektora ieguldījumu un Eiropas 
un valstu sabiedriskā finansējuma, 
ieskaitot ieguldījumus kapitāla veidā un 
subsīdijās, saskaņā ar pētniecības 
pamatprogrammu, pārvaldībai. Pētījumu 
programmas īstenošanai Komisija piešķirs 
summu, pamatojoties uz atsevišķiem 
ierosinājumiem (piemēram, saskaņā ar 
Līguma 171. pantu). Turpmākas Kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas var noteikt, 
pamatojoties uz I pielikumā norādītajiem 
kritērijiem, un ierosināt tās Septītās 
pamatprogrammas īstenošanas laikā.

Pamatojums

Kopīgajām tehnoloģiju iniciatīvām, kas paredzētas saskaņā ar 171. pantu, ir vajadzīga 
kopuzņēmumu izveide. Lemjot par Kopienas līdzdalību, vienai no prioritātēm jābūt 
organizatoriskajai un pārvaldības spējai.

Grozījums Nr. 173
III pielikums, virsraksts „Riska dalīšanas finanšu mehānisms”, 1. daļa

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

Saskaņā ar II pielikumu Kopiena sniegs 
piešķīrumu (Koordinācijas un atbalsta 
pasākums) Eiropas Investīciju bankai 
(EIB). Šī piešķīruma mērķis ir palīdzēt
īstenot Kopienas mērķi, proti, atvieglot un 
sekmēt privātā sektora ieguldījumu 
pētniecībā, palielinot bankas riska 
pārvaldības iespējas, tādējādi nodrošinot 
i) lielāku EIB vai citu finanšu starpnieku 
aizdevumu apjomu zināmam riska līmenim 
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finansēšanu, nekā tas būtu iespējams bez 
Kopienas atbalsta.

un ii) riskantāku Eiropas PTA pasākumu 
finansēšanu, nekā tas būtu iespējams bez 
Kopienas atbalsta.

Grozījums Nr. 174
III pielikums, virsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 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.

Grozījums Nr. 175
III pielikums, virsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 5. daļas 2. ievilkums

- Lielas PTA darbības Eiropā, kas var 
pretendēt uz aizdevumu. Automātiski uz 
finansējumu var pretendēt visas „Kopīgās
tehnoloģiju iniciatīvas” un lieli sadarbības 
projekti, ko Kopiena finansē to šīs īpašās 
programmas tēmu un darbību ietvaros, 
kuras papildina piešķīrumu. Iespējams 
apsvērt arī citus lielus Eiropas sadarbības 
projektus, tādus kā EUREKA projekti. 
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.

- Lielas PTA darbības Eiropā, kas var 
pretendēt uz aizdevumu. Visas darbības to 
kopuzņēmumu pārvaldībai, ko izveido 
saistībā ar „Kopīgām tehnoloģiju 
iniciatīvām”, un lielus sadarbības 
projektus, ko Kopiena finansē to šīs īpašās 
programmas tēmu un darbību ietvaros, 
kuras papildina piešķīrumu, uzskatīs par 
prioritārām darbībām šī finanšu 
instrumenta izmantošanai. Kopienas 
ieguldījumi EIB būs saistīti ar 
nosacījumu, ka pastāv darbojošās 
struktūra, kas vai nu aizdevumu, vai riska 
kapitāla veidā ar pieeju kapitāla tirgum 
atvieglo pētījumu projektu un/vai 
infrastruktūru īstenošanu Šim nolūkam 
EIB var izmantot citus instrumentus 
(EIF) un citus finanšu starpniekus.

Pamatojums

Ieguldījumi EIB jāveic saistībā ar mērķi pētniecībai un attīstībai atvieglot piekļuvi privātam 
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finansējumam. EIB sava īpašā organizācija ir jāstrukturē tā, lai sniegtu līdzdalības iespēju 
arī citām finanšu struktūrām un starpniekiem. Īpaši centieni jāvelta tam, lai atvieglotu MVU 
piekļuvi.
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PASKAIDROJUMS

Ceļā uz jauninājumu un zināšanu Eiropu
ES jācenšas sasniegt izcilība, un tai tāpēc ir jāizveido ambicioza pētniecības, attīstības un 
jauninājumu sistēma

Lisabonas Eiropadome ierosināja stratēģiju jaunam ekonomikas izaugsmes modelim, kurš 
būtu gan nekaitīgs videi, gan vērsts uz progresu un kura galvenie instrumenti būtu zinātniskā 
pētniecība, tehnoloģiju attīstība un jauninājumi. Vēlāk Barselonas Eiropadome ierosināja 
mērķi līdz 2010. gadam kopējos izdevumus pētniecībai un attīstībai un jauninājumiem 
palielināt līdz 3 % no Eiropas Savienības IKP (divas trešdaļas no privātā sektora un atlikusī 
trešdaļa no publiskā sektora).

Pamatojoties uz W. Kok ziņojumu1, P. E. Locatelli ziņojumā2 ir izklāstītas prasības, kas ES 
jāievēro, lai varētu sasniegt 2010. gada mērķus: stimulēt privātos ieguldījumus pētniecībā, 
palielināt cilvēkresursus līdz 8 pētniekiem uz 1000 aktīviem darba ņēmējiem jeb kopā 
700 000 jaunu pētnieku; atbalstīt augstas kvalitātes fundamentālos pētījumus; izveidot 
ciešākas saiknes starp pētniecības un uzņēmējdarbības pasauli, jo īpaši ar MVU; uzlabot 
saziņas kanālus starp pētniecības politikām Eiropas, valstu un reģionālā līmenī (pirmajā 
minētajā ieskaitot EIB), un mazināt birokrātiju un vienkāršot procedūras. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Komisija 2005. gada aprīlī iesniedza savu priekšlikumu 
7. Pamatprogrammai (7PP) ar budžetu 72,7 miljardi EUR laikposmam no 2007.-2013. gadam 
(ekvivalents divkāršam 7PP budžetam), ievērojot nostāju, kas bija izvirzīta R. Böge ziņojumā, 
kurš Parlamentā ieguva lielu vairākumu. 

Attiecībā uz 7PP saturu Parlaments pauž savu vispārējo piekrišanu Komisijas priekšlikumam 
un precizē, ka tikai tad, ja Komisijas un Parlamenta ierosinātais finansējuma līmenis tiks 
saglabāts, varēs nodrošināt, ka tiek sasniegti izvirzītie mērķi. 

Tomēr gan Eiropadomes 2005. gada decembra nolīgums, gan Padomes/Parlamenta nolīgums 
par finanšu plānu 2007.-2013. gadam 7PP piešķir apropriācijas, kas ir gandrīz par 30 % 
mazākas nekā Komisijas sākotnējā priekšlikumā, pat ja pēdējais minētais nolīgums paredz 
Kopienas budžetu 2009. gadā radikāli pārskatīt. Komisijai un Padomei tad būs jāpiekrīt 
Parlamentam veikt ievērojamu apropriāciju palielinājumu atbilstoši 7PP vajadzībām un jo 
īpaši šim īpašajam režīmam, lai tiktu sasniegti attiecīgie mērķi. 

Īpašā sadarbības programma saskaņā ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu atbilst 60 % no 
7PP kopējā budžeta. Mērķis ir ļaut ES sasniegt vadošu stāvokli vairākās īpašās zinātnes un 
tehnoloģiju/stratēģiskās jomās, izmantojot sadarbību starp universitātēm, pētniecības 
centriem, rūpniecību un citām struktūrām gan ES, gan trešās valstīs. Komisijas priekšlikumā 
ir izklāstītas deviņas prioritārās „tēmas”, ko raksturo augsta līmeņa pēctecība attiecībā pret 
6PP, un ir ierosināti vairāki uzlabojumi, kuru mērķis ir pētniecības grupām atvieglot piekļuvi 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Pieņemtie teksti, P6_TA (2005) 0077
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programmām. 

Jūsu referente kopumā apstiprina Komisijas priekšlikuma struktūru un saturu. Tomēr viņa 
uzskata, ka ir jāprecizē šādi jautājumi:

Daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieeja. Tiks ievērojami atvieglots liels zinātniskais 
progress, ja tehnoloģiju un zinātniskajām „tēmām” būs kopēji priekšlikumi, ko varēs piemērot 
vairāk nekā vienai tēmai, un ja attiecībā uz starpdisciplīnu pieeju dažiem sarežģītiem 
prioritāro „tēmu” jautājumiem varēs pievērsties vienlaikus no vairāk nekā vienas disciplīnas. 

Rūpniecības nozīmes pastiprināšana ar tehnoloģiju platformām. Lai sasniegtu Barselonas 
Eiropadomes mērķus un lai palielinātu konkurētspēju, ir svarīgi īstenot strukturētu dialogu un 
nodrošināt sadarbību ar rūpniecību un starp rūpniecību un pētniecības centriem. 

Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas. Tās ir nepieciešamas būtībā, lai nodrošinātu pēctecību 
tehnoloģiju platformām, kuras ierobežotā skaitā gadījumu varētu kļūt par valsts un privātām 
sabiedrībām, kam būtu integrētāks, ambiciozāks un ilgāka laikposma raksturs. Tās pārvaldītu 
kopuzņēmumi, attiecībā uz kuriem Komisijas paredzētajam kapitāla ieguldījumam ir 
vajadzīgs Parlamenta atzinums, kā to nosaka 171. pants. Tā kā tas ir saistīts ar jauniem 
tehniskās un finanšu pārvaldības instrumentiem līdzdalībai īpašajā sadarbības programmā, 
Komisijai būs jāizveido pārvaldības struktūras, kas nodrošinās atbilstību kritērijiem, 
pārredzamību attiecībā uz prioritātēm un pareizi un efektīvu pārvaldību, par visiem šiem 
aspektiem sniedzot regulārus ziņojumus Parlamentam. 

MVU līdzdalība. Ir jāievieš mehānismi, lai nodrošinātu reālu MVU līdzdalību darbībās un 
projektos saskaņā ar programmas „Sadarbība” prioritārajām „tēmām”. Komisijas 
priekšlikumā precīzāk jānosaka šādi aspekti: 

a) konkrētu mērķu noteikšana līdzdalībai un „Sadarbības” programmas budžetam (20 %);
b) pēc iespējas augstāki ieguldījumi no visiem Kopienas fondiem, ieskaitot EIB (Eiropas 
Investīciju banka) un EIF (Eiropas Investīciju fonds), to projektu finansēšanai, kuros piedalās 
MVU;
c) mehānismu izveidošana reģionālu, tematisku un teritoriālu grupējumu izveidei ar mērķi 
pastiprināt līdzdalības iespējas;
d) administratīvo procedūru uzlabošana un vienkāršošana. 

Šajā sakarā ir svarīgi veikt īpašus pasākumus koordinācijai ar īpašo programmu „Iespējas” un 
ar Konkurētspējas un jauninājumu programmu. 

Papildināmība un sinerģija. Ir svarīgi attīstīt papildināmību un sinerģiju starp īpašo 
programmu „Sadarbība” un citām Kopienas darbībām un programmām, piemēram, ar 
Konkurētspējas un jauninājumu programmu, struktūrfondiem un citiem, kas var būt potenciāli 
finansējuma avoti darbībām, infrastruktūrām vai projektiem pētniecības un attīstības un 
jauninājumu jomā.

Praksē to nav viegli īstenot, jo noteikumos, ko mēs paši esam ieviesuši un kas jāievēro 
fondiem un programmu vadībai, pastāv noteikti ierobežojumi. Ir ierosināta procedūra 
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integrētu programmu iesniegšanai, pamatojoties uz centienu apvienošanu, vienlaikus 
nepieļaujot to dublēšanu. Šis jautājums ir jāiekļauj līdzdalības noteikumos.

Budžeta pārskatīšana. Tā kā nolīgums, ko Parlaments un Padome noslēdza par finanšu 
plānu 2007.-2013. gadam, nesniedz finanšu līdzekļus, kas vajadzīgi, lai pilnībā sasniegtu 7PP 
mērķus vai, konkrētāk, īpašās programmas „Sadarbība” mērķus, jūsu referente ierosina 
2009. gadā apsolītās finanšu plāna pārskatīšanas kontekstā iesniegt priekšlikumu, kas pareizi 
atspoguļo Eiropas Savienības ieceres šajā jomā.

Reaģēšana uz vajadzībām un iespējām. Īpašajai programmai „Sadarbība” jābūt atvērtai un 
pietiekami elastīgai, lai reaģētu uz to jomu vajadzībām, kurās ir sevišķi ātrs progress, kas 
nemitīgi mainās un ko grūti paredzēt septiņus gadus uz priekšu, kā arī, lai apmierinātu 
dažādās politiskās prasības, kas var rasties neparedzētu apstākļu dēļ un kam būs nepieciešama 
ātra reakcija (epidēmijas u. c.).

Koordinācija ar dalībvalstīm. Ir jāpastiprina mehānismi dalībvalstu un reģionu pētniecības 
un attīstības programmu un pamatprogrammas un jo sevišķi šīs īpašās programmas 
koordinēšanai, lai panāktu finanšu resursu optimizāciju, apvienotu, bet nevis dubultotu 
centienus un lai izveidotu patiesu Eiropas Pētniecības telpu. 

Eiropas Pētniecības telpa. Ir svarīgi pastiprināt darbību prioritāšu noteikšanas principu 
Kopienas jomā, nevis starpvaldību metodi. Citiem vārdiem, starpvaldība sadarbība, kā, 
piemēram, ERA NET kontekstā, ir jāsekmē tikai tad, ja attiecīgās darbības sakrīt ar 7PP 
mērķiem un ja to ierosinātāji atvieglo un nodrošina tādu līdzdalības iespēju, kas balstās uz 
vienlīdzību ar citiem dalībniekiem no citām dalībvalstīm. 

Universitātes kā svarīgs pētniecības un mācību centru tīkls. Vairāk nekā 60 % pētniecības 
darbību ES notiek universitātēs, un tieši tajās lielākā daļa pētnieku saņem izglītību. Tā ir vēl 
viena svarīga joma, kas ziņojumā ir jāuzsver. Tas jāņem vērā arī visos turpmākos lēmumos 
attiecībā uz zinātnes un tehnoloģiju organizāciju ES un iespējamu jaunu izcilības centru 
izveidi pētniecības kontekstā, kā, piemēram, Eiropas Tehnoloģijas institūts. 

Tehnoloģiju nodošana. Problēmas, kas saistītas ar saikņu veidošanu starp uzņēmumiem un 
pētniecības pasauli (abos virzienos), ir labi zināmas. Ir jānodrošina un jāattīsta mehānismi un 
stimuli, lai nodrošinātu, ka zināšanu, prasmju un tehnoloģiju nodošana notiek tādā veidā, ka ar 
pētījumu rezultātiem tiek iepazīstināti darba devēji, jo īpaši MVU, un lai tie tos var apgūt un 
izmantot.

Starptautiskā sadarbība. Sadarbībā ar trešām valstīm uzmanības lokā jābūt tām „tēmām”, 
kurās tā var sniegt ievērojamu pievienoto vērtību, un tai jābūt divu veidu: sadarbība ar 
industrializētām valstīm attiecībā uz konkrētām savstarpējas intereses „tēmām”, prioritāti 
piešķirot šīs programmas „tēmām”; un sadarbība ar jaunattīstības valstīm attiecībā uz 
programmām, kuru mērķis ir veicināt ekonomikas attīstības, veselības aizsardzības un 
sociālās labklājības uzlabojumus un vides ilgtspēju.

Digitālās plaisas novēršana. Skaitļi liecina, ka tehnoloģiju plaisa starp ES dalībvalstīm un 
reģioniem ir platāka nekā ekonomiskā vai dzīves kvalitātes plaisa. Tāpēc ir svarīgi, lai īpašā 
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programma „Sadarbība” sevišķu uzmanību pievērstu konverģences palielināšanai starp 
Eiropas Savienības dalībvalstīm un reģioniem zinātnes un tehnoloģijas jomā, veicot efektīvus 
pasākumus tehnoloģiju plaisas novēršanai starp teritoriālajām vienībām. 

Zinātnes izplatīšana. Īpašai programmai „Sadarbība” ir arī jāsekmē zinātnes izplatīšana ar 
mērķi zinātni un tehnoloģijas padarīt sabiedrībai tuvākas: tas jāatspoguļo gan projektu 
sagatavošanā, gan izpildē.

Eiropas Parlamenta loma EP jāuzņemas dominējošāka loma pamatprogrammas un jo īpaši 
šīs īpašās programmas izpildes pārraudzībā un kontrolē. Parlaments ir jāinformē par 6. pantā 
minēto darba programmu un jebkādiem tās grozījumiem, kā arī par budžeta iedalījumu, un 
tam jābūt iespējai sniegt savu atzinumu.

Kopīgi finansēšanas instrumenti ar EIB. Komisijas priekšlikumā ir paredzētas EIB 
subsīdijas. Tā mērķim vajadzētu būt plašā nozīme veicināt privātā sektora ieguldījumu 
atvieglošanu un sekmēšanu pētniecībā un attīstībā. Riska dalīšanas mehānismam varētu būt 
apmēra (tikai kredīti) un apjoma (tikai lieli projekti) ierobežojumi: tāpēc ir jāizskata visas 
iespējas kopējai rīcībai ar EIB un attiecīgā gadījumā ar EIF, lai proporcionāli 
pamatprogrammas pārstāvētajiem sabiedriskajiem centieniem sasniegtu Barselonas sammitā 
izvirzīto mērķi, proti, ka divām trešdaļām ieguldījumu jānāk no privātā sektora. Ir jāveic visi 
iespējamie centieni, lai nodrošinātu, ka EIB finansējuma piedāvājums šajā jaunajā kontekstā 
atbilst un atbalsta pieprasījumam, kas jāstimulē ar tehnoloģiju platformu un kopīgo 
tehnoloģiju iniciatīvu darbu.


