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Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 12
5. apsvērums

(5) Ņemot vērā visu Kopienas politiku 
pētniecības vajadzības un balstoties uz 
Eiropas rūpniecības nozares, zinātnieku 
aprindu, universitāšu un citu ieinteresēto 
aprindu plašo atbalstu, Kopienai ir jānosaka 
zinātniskie un tehnoloģiskie mērķi, kas 
jāsasniedz saskaņā ar tās Septīto 
pamatprogrammu laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam.

(5) Ņemot vērā visu Kopienas politiku 
pētniecības vajadzības un balstoties uz 
Eiropas rūpniecības nozares, zinātnieku 
aprindu, universitāšu un citu ieinteresēto 
aprindu plašo atbalstu, Kopienai ir jānosaka 
zinātniskie un tehnoloģiskie mērķi, kā arī ar 
finanšu līdzekļiem saistītajiem mērķiem, 
kas jāsasniedz saskaņā ar tās Septīto 
pamatprogrammu laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam.

Or. el
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Pamatojums

Upholding the Commission's proposals for the 2007-2013 financial perspective is of crucial 
importance in order to achieve effective implementation of the 7th Framework Programme. 

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 13
6. apsvērums

(6) Šie mērķi ir jābalsta uz Sestās 
pamatprogrammas sasniegumiem Eiropas 
Pētniecības telpas izveidē un jāturpina tie, 
attīstot uz zinātnes atziņām balstītu 
ekonomiku un sabiedrību Eiropā. Šo mērķu 
starpā īpaši svarīgi ir:

(6) Šie mērķi ir jābalsta uz Sestās 
pamatprogrammas sasniegumiem Eiropas 
Pētniecības telpas izveidē un jāturpina to
virzība uz zinātnes atziņām balstītu 
ekonomiku un sabiedrību Eiropā, izpildot 
Lisabonas stratēģijas mērķus visās
Kopienas nozaru programmās. Šo mērķu 
starpā īpaši svarīgi ir:

Or. el

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 14
12. a apsvērums (jauns)

12.a Īpaši būtiska ir nepārtrauktība starp 
Sesto un Septīto pamatprogrammu attiecībā 
uz koppētījumu atbalstam piemērojamiem 
instrumentiem. Jebkādi ierosinātie 
jaunievedumi jāievieš vienīgi 
eksperimentāli un ar šajā nolūkā 
paredzētajiem budžeta līdzekļiem.  Lielākā 
daļa finansējuma, kas paredzēts 
starptautiskajiem koppētījumiem, jāpiešķir 
ar jau esošajiem instrumentiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 15
17. apsvērums
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(17) Septītā pamatprogramma papildina 
dalībvalstīs veiktās darbības, kā arī citas 
Kopienas darbības, kas ir nepieciešamas 
kopējiem stratēģiskiem centieniem Lisabonā 
nosprausto mērķu īstenošanai, jo īpaši 
papildus darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība, izglītība, 
apmācība, konkurētspēja un jauninājumi, 
rūpniecība, nodarbinātība un vide.

(17) Septītā pamatprogramma papildina 
dalībvalstīs veiktās darbības, kā arī citas 
Kopienas darbības, kas ir nepieciešamas 
kopējiem stratēģiskiem centieniem Lisabonā 
nosprausto mērķu īstenošanai, jo īpaši 
papildus darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība saistībā ar 
Eiropas lauksaimniecības modeli, kura 
pamatā ir jaunievedumu ieviešana un 
pētniecība par lauksaimniecības produktu 
jaunu lietojumu un perspektīvām,  izglītība, 
apmācība, konkurētspēja un jauninājumi, 
rūpniecība, nodarbinātība un vide.

Or. el

Pamatojums

It is fundamental  to define the method of linking agricultural policy to research policy so as 
to clarify the field of application of the 7th FP in the agricultural sector.

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 16
19. apsvērums

(19) Ņemot vērā Pamatprogrammas darbību 
plaši atbalstīto paplašināto apjomu, valsts un 
privāto investīciju efektivitāti, vajadzību dot 
iespēju Kopienai atrisināt jaunas zinātnes un 
tehnoloģiju problēmas, svarīgo lomu, kas 
Kopienas darbībai ir Eiropas pētniecības 
sistēmas efektivitātes uzlabošanā, Septītās 
pamatprogrammas ieguldījumu Lisabonas 
stratēģijas iedzīvināšanā, ir steidzami 
jādivkāršo ES pētniecības budžets.

(19) Ņemot vērā Pamatprogrammas darbību 
plaši atbalstīto paplašināto apjomu, valsts un 
privāto investīciju efektivitāti, vajadzību dot 
iespēju Kopienai atrisināt jaunas zinātnes un 
tehnoloģiju problēmas, svarīgo lomu, kas 
Kopienas darbībai ir Eiropas pētniecības 
sistēmas efektivitātes uzlabošanā, Septītās 
pamatprogrammas ieguldījumu Lisabonas 
stratēģijas iedzīvināšanā, ir steidzami vismaz
jādivkāršo ES pētniecības budžets.

Or. el

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 17
20. a apsvērums (jauns)

20.a Integrēti projekti ne vienmēr ir lieli 
dalībnieku skaita un/vai budžeta ziņā. 
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Projekta lielums ir atkarīgs no mēroga, 
mērķiem un tematiskās jomas. Lai 
izmeklēšanas laiks būtu veiksmīgs, ir 
jāmobilizē kritiskā masa.

Or. en

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 18
20. b apsvērums (jauns)

20.b Katrs instruments ir skaidri jādefinē 
un jānosaka tā mērogs. Septītās 
pamatprogrammas īstenošanas fāzes laikā 
nevajadzētu nākt klajā ar grozījumiem un 
atklātiem jautājumiem. Izstrādātajiem 
noteikumiem būtu jādarbojas visā 
programmas darbības laikā. Visām 
neskaidrībām attiecībā uz instrumentiem 
un noteikumiem jau jābūt atrisinātām 
sestajā pamatprogrammā.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 19
7. panta 1. punkts

1. Ne vēlāk kā 2010. gadā Komisija ar ārējo 
ekspertu palīdzību veic šīs 
pamatprogrammas un tās īpašo programmu 
starpposma novērtējumu attiecībā uz 
notiekošo pētniecības darbību kvalitāti un 
virzību uz nospraustajiem mērķiem.

1. Ne vēlāk kā 2010. gadā Komisija, 
iesaistot ārējos ekspertus un pilsonisko 
sabiedrību, īsteno šīs pamatprogrammas un 
tās īpašo programmu starpposma 
novērtējumu attiecībā uz notiekošo 
pētniecības darbību kvalitāti un virzību uz 
nospraustajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Civil society should participate in the process of evaluation to ensure transparency and 
democracy in the decisions concerning the EU-research funds.
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Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 20
I pielikums, I sadaļa – Sadarbība, Starptautiska sadarbība, 2. un 3. punkts (jauns)

Starptautiska sadarbība Starptautiska sadarbība
Starptautiskas sadarbības pasākumi atbilstīgi 
šai pamatprogrammas sadaļai būs šādi.

Starptautiskas sadarbības pasākumi atbilstīgi 
šai pamatprogrammas sadaļai būs šādi.

• Visu tematiskajās jomās veikto darbību 
atvēršana visu trešo valstu zinātnieku un 
pētniecības iestāžu līdzdalībai, aktīvi 
veicinot tos izmantot šo iespēju. 

• Visu tematiskajās jomās veikto darbību 
atvēršana visu trešo valstu zinātnieku un 
pētniecības iestāžu līdzdalībai, aktīvi 
veicinot tos izmantot šo iespēju. 

• Īpašās starptautiskās sadarbības 
aktivitātes ir vissvarīgākais un redzamākais 
starptautiskās sadarbības līdzeklis. Tās 
jāstiprina, īpaši uzsverot sadarbību ar 
Eiropas kaimiņvalstīm (Rietumbalkānu, 
Vidusjūras un Melnās jūras reģiona 
valstīm), saskaņā ar „Eiropas 
kaimiņattiecību politiku” un citām 
svarīgām Eiropas iniciatīvām, piemēram, 
2003. gada jūnijā pieņemto „ES un 
Balkānu reģiona valstu zinātnes un 
tehnoloģijas rīcības plānu” . 

• Trešo valstu līdzdalība jaunās 
pamatprogrammas svarīgākajos aspektos ir 
īpaši būtiska. Jāturpina atvēršana un 
līdzdalība, tostarp „INCO mērķa valstu 
(jaunattīstības valstu) finansēšana.  Tomēr 
šai atvēršanai jābūt mērķtiecīgākai un 
daudzpusīgākai, jo īpaši attiecībā uz valstīm 
ar nozīmīgu zinātnes potenciālu jomās, kas 
varētu dot labumu Eiropas pētniecības 
kopienai.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Janusz Wojciechowski

Grozījums Nr. 21
I pielikums, I sadaļa – Sadarbība, 1. tēma – Veselība, Mērķis 

Uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un 
palielināt Eiropas ar veselību saistītu nozaru 
un uzņēmumu konkurētspēju, risinot 
globālas veselības problēmas, tostarp jaunās 
epidēmijas. Uzsvars tiks likts uz praktisko 
izpēti (pamatatklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē), jaunu terapiju izstrādi un 
apstiprināšanu, veselības veicināšanas un 
profilakses metodēm, diagnostikas 
instrumentiem un tehnoloģijām, kā arī 
ilgtspējīgām un efektīvām veselības 
aizsardzības sistēmām.

Uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un 
palielināt Eiropas ar veselību saistītu nozaru 
un uzņēmumu konkurētspēju, risinot 
globālas veselības problēmas, tostarp jaunās 
epidēmijas. Uzsvars tiks likts uz praktisko 
izpēti (pamatatklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē), jaunu terapiju izstrādi un 
apstiprināšanu, veselības veicināšanas un 
saslimšanas un invaliditātes profilakses 
metodēm, diagnostikas instrumentiem un 
tehnoloģijām, kā arī ilgtspējīgām un 
efektīvām veselības aizsardzības sistēmām.

Or. pl

Pamatojums

Disability prevention is just as important as the disease prevention and should therefore be 
included in the framework programme.

Grozījumu iesniedza Janusz Wojciechowski

Grozījums Nr. 22
I pielikums, I sadaļa – Sadarbība, 1. tēma – Veselība, Pamatojums, otrā daļa 

Daudzu slimību (piem., vēzis, sirds un 
asinsvadu slimības, psihiskās un 
neiroloģiskās slimības, jo īpaši ar 
novecošanu saistītās slimības, tādas kā 
Alcheimera slimība un Parkinsona slimība) 
klīniskā izpēte pamatojas uz starptautiskiem 
daudzcentru izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu pacientu vajadzīgo skaitu īsā 
laikposmā. Epidemioloģiskai izpētei 
nepieciešama liela cilvēku dažādība un 
starptautiskie tīkli, lai nonāktu pie 
nozīmīgiem secinājumiem. Reti sastopamu 
slimību jaunu diagnostikas un ārstēšanas 
metožu izstrādē arī nepieciešama 
daudzvalstu pieeja, lai palielinātu pacientu 
skaitu katrā pētījumā. Īstenojot veselības 
politikas virzītu izpēti Eiropas līmenī, kļūst 

Daudzu slimību (piem., reimatisko slimību, 
vēža, sirds un asinsvadu slimību, psihisko un 
neiroloģisko slimību, jo īpaši ar novecošanu 
saistīto slimību, tādu kā Alcheimera slimība 
un Parkinsona slimība) klīniskā izpēte 
pamatojas uz starptautiskiem daudzcentru 
izmēģinājumiem, lai nodrošinātu pacientu 
vajadzīgo skaitu īsā laikposmā. 
Epidemioloģiskai izpētei nepieciešama liela 
cilvēku dažādība un starptautiskie tīkli, lai 
nonāktu pie nozīmīgiem secinājumiem. Reti 
sastopamu slimību jaunu diagnostikas un 
ārstēšanas metožu izstrādē arī nepieciešama 
daudzvalstu pieeja, lai palielinātu pacientu 
skaitu katrā pētījumā. Īstenojot veselības 
politikas virzītu izpēti Eiropas līmenī, kļūst 
iespējama modeļu, sistēmu, datu un valsts 
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iespējama modeļu, sistēmu, datu un valsts 
datubāzēs un bioloģisko datu bankās 
apkopotā pacientu materiāla salīdzināšana.

datubāzēs un bioloģisko datu bankās 
apkopotā pacientu materiāla salīdzināšana.

Or. pl

Pamatojums

The significant number of people suffering from arthritis (more than 100 million within the 
EU according to EULAR) makes it necessary to include rheumatic diseases in the framework 
programme.

Grozījumu iesniedza Janusz Wojciechowski

Grozījums Nr. 23
I pielikums, I sadaļa – Sadarbība, 1. tēma Veselība, Darbības, 2. punkts, ceturtais ievilkums 

- Pētniecības atklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē nopietnu slimību gadījumā: 
vēzis, sirds un asinsvadu slimības, 
diabēts/aptaukošanās; reti sastopamas 
slimības; citas hroniskas slimības (piem., 
osteoartrīts). Lai izstrādātu uz pacientiem 
orientētas stratēģijas, no profilakses līdz 
diagnozei un ārstēšanai, ieskaitot klīnisko 
izpēti.

- Pētniecības atklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē nopietnu slimību gadījumā: 
reimatiskās slimības, vēzis, sirds un 
asinsvadu slimības, diabēts/aptaukošanās; 
reti sastopamas slimības; citas hroniskas 
slimības (piem., osteoartrīts). Lai izstrādātu 
uz pacientiem orientētas stratēģijas, no 
profilakses līdz diagnozei un ārstēšanai, 
ieskaitot klīnisko izpēti.

Or. pl

Pamatojums

The significant number of people suffering from arthritis (more than 100 million within the 
EU according to EULAR) makes it necessary to include rheumatic diseases in the framework 
programme.

Grozījumu iesniedza Janusz Wojciechowski

Grozījums Nr. 24
I pielikums, I sadaļa – Sadarbība, 1. tēma Veselība, Darbības, 3. punkts, otrais ievilkums 

- Veselības sistēmu, tostarp pārejas posma 
veselības sistēmu kvalitāte, efektivitāte un 
solidaritāte. Lai efektīvu iejaukšanos 
pārvērstu vadības lēmumos, nodrošinātu 
cilvēkresursu atbilstīgu nodrošinājumu, 

- Veselības sistēmu, tostarp pārejas posma 
veselības sistēmu kvalitāte, efektivitāte un 
solidaritāte. Lai efektīvu iejaukšanos 
pārvērstu vadības lēmumos, nodrošinātu 
cilvēkresursu atbilstīgu nodrošinājumu, 
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analizētu faktorus, kas ietekmē augstas 
kvalitātes veselības aprūpes taisnīgu 
pieejamību, ieskaitot iedzīvotāju skaita 
izmaiņu analīzi (piemēram, novecošana, 
mobilitāte un migrācija, mainīga darba 
vieta).

analizētu faktorus, kas ietekmē augstas 
kvalitātes veselības aprūpes taisnīgu 
pieejamību neatkarīgi no materiālā stāvokļa 
vai dzīvesvietas, ieskaitot iedzīvotāju skaita 
izmaiņu analīzi (piemēram, novecošana, 
mobilitāte un migrācija, mainīga darba 
vieta).

Or. pl

Pamatojums

The aim should be to make access to health care independent of material status or place of 
residence (town or village). This issue should be included under the health research 
programmes. 

Grozījumu iesniedza Janusz Wojciechowski

Grozījums Nr. 25
I pielikums, I sadaļa – Sadarbība, 1. tēma Veselība, Darbības, 3. punkts, trešais ievilkums 

- Uzlabota slimību profilakse un labāka zāļu 
izmantošana. Lai izstrādātu efektīvus 
sabiedrības veselības pasākumus, kuros 
risināti galvenie veselību ietekmējošie 
faktori (tādi kā stress, uzturs vai vides 
faktori).

- Uzlabota slimību un invaliditātes
profilakse un labāka zāļu izmantošana. Lai 
izstrādātu efektīvus sabiedrības veselības 
pasākumus, kuros risināti galvenie veselību 
ietekmējošie faktori (tādi kā stress, uzturs 
vai vides faktori).

Or. pl

Pamatojums

Disability prevention is just as important as the disease prevention and should therefore be 
included in the framework programme.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 26
I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija. 

Pamatojums, pirmā. daļa

Jauninājumi un zināšanu attīstība bioloģisko 
resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un 

Jauninājumi un zināšanu attīstība bioloģisko 
resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un 
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izmantošanā sniegs pamatu jauniem, 
ilgtspējīgiem, ekoloģiski efektīviem un 
konkurētspējīgiem produktiem 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas, 
veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs. 
Saskaņā ar Eiropas stratēģiju par zinātnēm 
par dzīvību un biotehnoloģiju tas palīdzēs 
palielināt Eiropas biotehnoloģijas un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto 
tehnoloģiju MVU, konkurētspēju, 
vienlaicīgi uzlabojot sociālo labklājību. 
Pētniecība par pārtikas un dzīvnieku barības 
aprites drošumu, ar uzturu saistītām 
slimībām, pārtikas izvēli un pārtikas un 
uztura ietekmi uz veselību palīdzēs apkarot 
ar pārtiku saistītos veselības traucējumus 
(piem., aptaukošanās, alerģijas) un infekcijas 
slimības (piem., transmisīvā sūkļveida 
encefalopātija, putnu gripa), vienlaicīgi 
sniedzot nozīmīgu ieguldījumu pastāvošo 
politiku un noteikumu īstenošanā un nākamo 
politiku un regulējuma formulēšanā 
sabiedrības, dzīvnieku, augu veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā.

izmantošanā sniegs pamatu jauniem, 
ilgtspējīgiem, ekoloģiski efektīviem un 
konkurētspējīgiem produktiem 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas, 
veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs. 
Veselīgas pārtikas un citu produktu 
ilgtspējīga ražošana, kā arī Eiropas 
stratēģija par zinātnēm par dzīvību un 
biotehnoloģiju palīdzēs palielināt Eiropas 
biotehnoloģijas un pārtikas uzņēmumu, īpaši 
MVU, konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot 
sociālo labklājību. Pētniecība par pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites drošumu, ar uzturu 
saistītām slimībām, noturīgu pārtikas izvēli 
un pārtikas un uztura ietekmi uz veselību 
palīdzēs apkarot ar pārtiku saistītos veselības 
traucējumus (piem., aptaukošanās, alerģijas) 
un infekcijas slimības (piem., transmisīvā 
sūkļveida encefalopātija, putnu gripa), 
vienlaicīgi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu 
pastāvošo politiku un noteikumu īstenošanā 
un nākamo politiku un regulējuma 
formulēšanā sabiedrības, dzīvnieku, augu 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

Or. en

Pamatojums

Research in innovation should be promoted for organic farming and other low-input farming 
systems.

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 27
I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija. 

Pamatojums, pirmā daļa

Pamatojums Pamatojums
Jauninājumi un zināšanu attīstība bioloģisko 
resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un 
izmantošanā sniegs pamatu jauniem, 
ilgtspējīgiem, ekoloģiski efektīviem un 
konkurētspējīgiem produktiem 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas, 
veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes 

Jauninājumi un zināšanu attīstība bioloģisko 
resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un 
izmantošanā sniegs pamatu jauniem, 
ilgtspējīgiem, ekoloģiski efektīviem un 
konkurētspējīgiem produktiem 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas, 
veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes 
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rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs.
Saskaņā ar Eiropas stratēģiju par zinātnēm 
par dzīvību un biotehnoloģiju tas palīdzēs 
palielināt Eiropas biotehnoloģijas un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto tehnoloģiju 
MVU, konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot 
sociālo labklājību. Pētniecība par pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites drošumu, ar uzturu 
saistītām slimībām, pārtikas izvēli un 
pārtikas un uztura ietekmi uz veselību 
palīdzēs apkarot ar pārtiku saistītos veselības 
traucējumus (piem., aptaukošanās, alerģijas) 
un infekcijas slimības (piem., transmisīvā 
sūkļveida encefalopātija, putnu gripa), 
vienlaicīgi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu 
pastāvošo politiku un noteikumu īstenošanā 
un nākamo politiku un regulējuma 
formulēšanā sabiedrības, dzīvnieku, augu 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs.
Saskaņā ar Eiropas stratēģiju par zinātnēm 
par dzīvību un biotehnoloģiju tas palīdzēs 
palielināt Eiropas biotehnoloģijas un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto tehnoloģiju 
MVU, konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot 
sociālo labklājību. Īpaši jāsekmē plaša 
MVU līdzdalība pētniecībā. Pētniecība par 
pārtikas un dzīvnieku barības aprites 
drošumu, ar uzturu saistītām slimībām, 
pārtikas izvēli un pārtikas un uztura ietekmi 
uz veselību palīdzēs apkarot ar pārtiku 
saistītos veselības traucējumus (piem., 
aptaukošanās, alerģijas) un infekcijas 
slimības (piem., transmisīvā sūkļveida 
encefalopātija, putnu gripa), vienlaicīgi 
sniedzot nozīmīgu ieguldījumu pastāvošo 
politiku un noteikumu īstenošanā un nākamo 
politiku un regulējuma formulēšanā 
sabiedrības, dzīvnieku, augu veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā.

Or. de

Pamatojums

The research capacities of SMEs in Europe must be used and the sharing of information 
between them encouraged.

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 28

I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija. 
Pamatojums, otrā daļa

Eiropas uzņēmumu dažādība šajās jomās, 
kas ir viena no Eiropas priekšrocībām un 
iespējām, izraisa fragmentētu pieeju 
līdzīgām problēmām. Tās var labāk atrisināt, 
ieviešot lielāku sadarbību un zināšanu 
apmaiņu, piemēram, par jaunām 
metodoloģijām, procesiem un standartiem, 
kas rodas ES tiesību aktu izmaiņu rezultātā.

Eiropas uzņēmumu dažādība šajās jomās, 
kas ir viena no Eiropas priekšrocībām un 
iespējām, izraisa fragmentētu pieeju 
līdzīgām problēmām. Tās var labāk atrisināt, 
ieviešot lielāku sadarbību un zināšanu 
apmaiņu, piemēram, par jaunām 
metodoloģijām, procesiem un standartiem, 
kas rodas ES tiesību aktu izmaiņu rezultātā.
Lai risinātu sakaru problēmas un uzlabotu 
sadarbību Eiropas lauksaimniecības 
pētniecības jomā, būtu lietderīgi izveidot un 
izstrādāt interneta atbalsta platformas.
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Or. de

Pamatojums

With a view to improving cooperation at EU level and making better use of synergies, a joint 
internet platform is an appropriate means of establishing contact.

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 29
I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija. 

Pamatojums, 2. a daļa (jauna)

Eiropas uzņēmumu dažādība šajās jomās, 
kas ir viena no Eiropas priekšrocībām un 
iespējām, izraisa fragmentētu pieeju 
līdzīgām problēmām. Tās var labāk atrisināt, 
ieviešot lielāku sadarbību un zināšanu 
apmaiņu, piemēram, par jaunām 
metodoloģijām, procesiem un standartiem, 
kas rodas ES tiesību aktu izmaiņu rezultātā. 

Eiropas uzņēmumu dažādība šajās jomās, 
kas ir viena no Eiropas priekšrocībām un 
iespējām, izraisa fragmentētu pieeju 
līdzīgām problēmām. Tās var labāk atrisināt, 
ieviešot lielāku sadarbību un zināšanu 
apmaiņu, piemēram, par jaunām 
metodoloģijām, procesiem un standartiem, 
kas rodas ES tiesību aktu izmaiņu rezultātā.

Jāuzsver arī lietišķā pētniecība un tās 
atklājumu optimālu izplatīšana. Pētniecības 
atklājumu izplatīšana parasti ir īpaši 
svarīga, ja  ir paredzēts, ka pētnieku darbs 
sniegs būtisku ieguldījumu 
lauksaimniecības problēmu un uzdevumu 
risināšanā. Tikpat svarīgi ir nodrošināt 
lauksaimniecības jomas pētniecības 
vajadzības, izpildīt tās prasības un 
uzdevumus.

Or. el

Pamatojums

Τhe question of communication between the research and agricultural sectors and between 
research and society in general should constitute one of the key topics for examination when 
setting objectives for, planning and implementing research programmes. It is futile if research 
does not respond to the needs of farmers and the sector in general and remains divorced from 
the challenges it is required to face.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 30
I pielikums, I sadaļa – Sadarbība, 2. tēma Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija, 

Pamatojums, 3. daļa
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Vairākas Eiropas tehnoloģiju platformas 
veicina kopīgu pētniecības prioritāšu 
noteikšanu tādās jomās kā augu genomika 
un biotehnoloģija, mežsaimniecība un 
koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecība, 
dzīvnieku veselība, lauksaimniecības 
dzīvnieku audzēšana, pārtika un rūpnieciskā 
biotehnoloģija. Pētniecība arī sniegs 
vajadzīgo zināšanu bāzi, lai atbalstītu 
kopējo lauksaimniecības politiku, 
lauksaimniecības un tirdzniecības 
jautājumus, pārtikas nekaitīguma 
noteikumus, Kopienas dzīvnieku veselību, 
slimību kontroli un labturības standartus, un 
kopējās zivsaimniecības politikas reformu, 
kuras mērķis ir nodrošināt zvejniecības un 
akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Ir 
paredzēta arī elastīga reaģēšana uz jaunām 
politikas vajadzībām, jo īpaši attiecībā uz 
jaunām sociālām vai ekonomikas 
tendencēm.

Vairākas Eiropas tehnoloģiju platformas 
veicina kopīgu pētniecības prioritāšu 
noteikšanu tādās jomās kā augu genomika 
un biotehnoloģija, noturīga ar ĢMO 
nesaistīta bioloģiskā daudzveidība 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, 
mežsaimniecība un koksnes apstrādes un 
pārstrādes rūpniecība, dzīvnieku veselība, 
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana, 
ilgtspējīga zemes izmantošana, pārtika un 
rūpnieciskā biotehnoloģija. Pētniecība arī 
sniegs vajadzīgo zināšanu bāzi, lai atbalstītu
kopējo lauksaimniecības politiku, 
lauksaimniecības un tirdzniecības 
jautājumus, pārtikas nekaitīguma 
noteikumus, Kopienas dzīvnieku veselību, 
slimību kontroli un labturības standartus, un 
kopējās zivsaimniecības politikas reformu, 
kuras mērķis ir nodrošināt zvejniecības un 
akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Ir 
paredzēta arī elastīga reaģēšana uz jaunām 
politikas vajadzībām, jo īpaši attiecībā uz 
jaunām sociālām vai ekonomikas 
tendencēm.

Or. en

Grozījumu iesniedza Thijs Berman

Grozījums Nr. 31

I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksamniecība un biotehnoloģija. 
Darbības, pirmā daļa

Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko 
resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu 
bioloģija un mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu bioloģiskās 
daudzveidības izmantošanu; uzlaboti 
kultūraugi un ražošanas sistēmas, tostarp 
bioloģiskā lauksaimniecība, kvalitatīvas 
ražošanas shēmas un ĢMO ietekme; 
ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
daudzfunkcionāla lauksaimniecība un 
mežsaimniecība; lauku attīstība; dzīvnieku 

Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko 
resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, metabonomika,
sistēmu bioloģija un mikroorganismu, it 
īpaši metagenomu pētījumi, augi un 
dzīvnieki, tostarp to bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un ilgstpējīga
izmantošana; uzlaboti kultūraugi un 
ražošanas sistēmas visā to dažādībā, tostarp 
bioloģiskā un ilgtspējīgā lauksaimniecība, 
kvalitatīvas ražošanas shēmas un ĢMO 
ietekme, kā arī nevietējas izcelsmes sugu 
ietekme; ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
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labturība, audzēšana un ražošana; augu 
veselība; ilgtspējīga un konkurētspējīga 
zivsaimniecība un lauksaimniecība; 
dzīvnieku infekcijas slimības, tostarp 
zoonozes; dzīvniekizcelsmes atkritumu 
droša iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana, apsaimniekošana un 
izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.).

daudzfunkcionāla lauksaimniecība un 
mežsaimniecība; lauku attīstība; dzīvnieku 
labturība, audzēšana un ražošana; augu 
veselība; ilgtspējīga un konkurētspējīga 
zivsaimniecība un akvakultūra; dzīvnieku 
infekcijas slimības, tostarp epidemioloģiskie 
pētījumi, zinātniskā pētniecība par 
vakcīnām un diagnostika, tostarp zoonozes 
un barības izcelsmes slimības,
dzīvniekizcelsmes atkritumu droša 
iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana un ilgtspējīga apsaimniekošana 
un izmantošana, zinātniskā pētniecība par 
līdzekļiem un līdzekļu izstrāde, kuri
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem un kurus tie lieto gan Eiropā, 
gan jaunattīstības valstīs lauksaimniecības 
un lauku attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.)

Or. en

Pamatojums

These additions clarify the content of the text and make it more specific, inter alia by 
emphasizing the need to support all aspects of genetic research and epidemiological and 
animal health research.

More attention should be given to the impact of non-indigenous species and how to manage 
on a regional and European level the problem of the harmful results of these genetically
modified plants.

Also, it is not only necessary to do research on future tools, but also to evaluate existing tools
and methods in the field of decision making in rural development and agriculture.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 32
I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksamniecība un biotehnoloģija. 

Darbības, pirmā daļa

Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko 
resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu 
bioloģija un mikroorganismu, augu un 

Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko 
resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu 
bioloģija un mikroorganismu, augu un 
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dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu bioloģiskās 
daudzveidības izmantošanu; uzlaboti 
kultūraugi un ražošanas sistēmas, tostarp 
bioloģiskā lauksaimniecība, kvalitatīvas 
ražošanas shēmas un ĢMO ietekme; 
ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
daudzfunkcionāla lauksaimniecība un 
mežsaimniecība; lauku attīstība; dzīvnieku 
labturība, audzēšana un ražošana; augu 
veselība; ilgtspējīga un konkurētspējīga 
zivsaimniecība un akvakultūra; dzīvnieku 
infekcijas slimības, tostarp zoonozes; 
dzīvniekizcelsmes atkritumu droša 
iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana, apsaimniekošana un 
izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.).

dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu ģenētiski 
nemodificētās bioloģiskās daudzveidības 
un ģenētisko resursu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu izmantošanu saimniecībās un in 
situ; uzlaboti kultūraugi un ražošanas 
sistēmas, tostarp bioloģiskās un citas 
ilgtspējīgas zema enerģijas ieguldījuma
lauksaimniecības sistēmas, kvalitatīvas 
ražošanas shēmas un ĢMO ietekme; 
ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
daudzfunkcionāla lauksaimniecība un 
mežsaimniecība; integrēta lauku attīstība, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības līdzdalība 
plānošanā un lēmumu pieņemšanā;; 
dzīvnieku labturība, audzēšana un ražošana; 
augu veselība; ilgtspējīga un konkurētspējīga 
zivsaimniecība un akvakultūra; dzīvnieku 
infekcijas slimības, tostarp zoonozes; citi 
ilgtspējīguma un pārtikas ražošanas 
apgādes drošības apdraudējumi (tostarp 
klimata pārmaiņas un naftas resursu 
sarukšana); dzīvniekizcelsmes atkritumu 
droša iznīcināšana, modernizēšana un 
izmantošana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana, apsaimniekošana un 
izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.).

Or. en

Pamatojums

Sustainability of food production and resource management shall be the main focus of this 
activity.

Grozījumu iesniedza Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 33
I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija. 

Darbības, pirmā daļa

• Zemes, meža un ūdens vides 
bioloģisko resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 

• Zemes, meža un ūdens vides 
bioloģisko resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
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tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu 
bioloģija un mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu bioloģiskās 
daudzveidības izmantošanu; uzlaboti 
kultūraugi un ražošanas sistēmas, tostarp 
bioloģiskā lauksaimniecība, kvalitatīvas 
ražošanas shēmas un ĢMO ietekme; 
ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
daudzfunkcionāla lauksaimniecība un 
mežsaimniecība; lauku attīstība; dzīvnieku 
labturība, audzēšana un ražošana; augu 
veselība; ilgtspējīga un konkurētspējīga 
zivsaimniecība un lauksaimniecība; 
dzīvnieku infekcijas slimības, tostarp 
zoonozes; dzīvniekizcelsmes atkritumu 
droša iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana, apsaimniekošana un 
izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.).

tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu bioloģija 
un mikroorganismu, augu un dzīvnieku 
konverģējošas tehnoloģijas, ieskaitot minēto 
organismu bioloģiskās daudzveidības 
izmantošanu; uzlaboti kultūraugi un 
ražošanas sistēmas, tostarp bioloģiskā 
lauksaimniecība, kvalitatīvas ražošanas 
shēmas un ĢMO ietekme, un pētniecība par 
ģenētiski modificētu, parastu un bioloģisku 
kultūraugu līdzāspastāvēšanu; ilgtspējīga, 
konkurētspējīga un daudzfunkcionāla 
lauksaimniecība un mežsaimniecība; lauku 
attīstība; dzīvnieku labturība, audzēšana un 
ražošana; augu veselība; ilgtspējīga un 
konkurētspējīga zivsaimniecība un 
lauksaimniecība; dzīvnieku infekcijas 
slimības, tostarp zoonozes; 
dzīvniekizcelsmes atkritumu droša 
iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana, apsaimniekošana un 
izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.)

Or. el

Pamatojums

Τhe question of coexistence is an acutely important issue facing the agricultural sector at the 
present time and one which will also preoccupy it in the future. It is important that research 
should also begin to address it.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 34
I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma – Pārtika, lauksamniecība un biotehnoloģija. 

Darbības, otrā daļa

Princips „no galda uz saimniecību”- pārtika, 
veselība, labturība: pārtikas un lopbarības 
patērētāju, sabiedrības, rūpniecības un 
veselības aspekti, tostarp uzvedības zinātnes 
un kognitīvās zinātnes; uzturs, ar uzturu 
saistītās slimības un traucējumi, tostarp 
aptaukošanās; novatoriskas pārtikas un 

Princips „no galda uz saimniecību”- pārtika, 
veselība, labturība: pārtikas un lopbarības 
patērētāju, sabiedrības, kultūras, rūpniecības 
un veselības aspekti, tostarp uzvedības 
zinātnes un kognitīvās zinātnes; uzturs, ar 
uzturu saistītās slimības un traucējumi, 
tostarp aptaukošanās un alerģijas; veselības 
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lopbarības apstrādes tehnoloģijas (tostarp 
iepakošana); pārtikas, dzērienu un 
lopbarības uzlabota kvalitāte un 
nekaitīgums, gan no ķīmiskā, gan no 
mikrobioloģiskā viedokļa; pārtikas aprites 
integritāte (un kontrole); vides ietekme uz 
pārtikas/dzīvnieku barības apriti un 
pārtikas/dzīvnieku barības aprites ietekme uz
vidi; kopējā pārtikas aprites koncepcija 
(tostarp pārtika no jūras dzīvniekiem un 
augiem); izsekojamība.

uzlabošana, lietojot noteiktu pārtiku un 
uzturu; novatoriskas pārtikas un lopbarības 
apstrādes, transporta un 
mazumtirdzniecības tehnoloģijas (tostarp 
iepakojuma apjoma un pārtikas ceļa 
samazināšana); pārtikas, dzērienu un 
lopbarības uzlabota kvalitāte un 
nekaitīgums, gan no ķīmiskā, gan no 
bioloģiskā viedokļa; pārtikas aprites 
integritāte un ilgtspējība (un kontrole); vides 
ietekme uz pārtikas/dzīvnieku barības apriti 
un pārtikas/dzīvnieku barības aprites 
ietekme uz vidi; kopējā pārtikas aprites 
koncepcija (tostarp pārtika no jūras 
dzīvniekiem un augiem); izsekojamība.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 35
I. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksamniecība un biotehnoloģija. 

Darbības, trešā daļa

uzlaboti kultūraugi, izejvielas, jūras produkti 
un biomasa (tostarp jūras resursi) enerģijai, 
videi un produkti ar augstu pievienoto 
vērtību, tādi kā materiāli un ķīmiskas vielas, 
ieskaitot jaunas lauksaimniecības sistēmas, 
bioprocesus un bioloģiskas pārstrādes 
rūpnīcas koncepcijas; biokatalīze; 
mežsaimniecība un koksnes apstrādes un 
pārstrādes produkti un procesi; vides 
atveseļošana un tīrāka pārstrāde.

uzlaboti kultūraugi, izejvielas, jūras produkti 
un biomasa (tostarp jūras resursi) enerģijai, 
videi un produkti ar augstu pievienoto 
vērtību, tādi kā materiāli un ķīmiskas vielas, 
ieskaitot jaunas ilgtspējīgas un uz atjaunīgo 
enerģiju balstītas lauksaimniecības 
sistēmas, bioprocesus un bioloģiskas 
pārstrādes rūpnīcas koncepcijas; biokatalīze; 
mežsaimniecība un koksnes apstrādes un 
pārstrādes produkti un procesi; vides 
atveseļošana un tīrāka pārstrāde. bio-
catalysis; forestry and forest based products 
and processes; environmental remediation 
and cleaner processing.

Or. en

Grozījumu iesniedzaDavid Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 36
II pielikums, paredzamais sadalījums Sadarbība, pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija

Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija: Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija:
EUR 2455 miljoni; ne vairāk kā 50% no šīs 
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EUR 2455 miljoni summas tērē biotehnoloģijas projektiem.

Or. en


