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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 60
1. apsvērums

(1) Kopienas mērķis ir nostiprināt Kopienas 
rūpniecības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi 
un nodrošināt augstu konkurētspējas līmeni. 
Šim nolūkam Kopiena veicina visas 
vajadzīgās pētniecības darbības, jo īpaši, 
atbalstot uzņēmumus, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumus („MVU”), pētniecības 
centrus un universitātes to pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbībās.

(1) Kopienas mērķis ir nostiprināt Kopienas 
rūpniecības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi 
un nodrošināt augstu konkurētspējas līmeni. 
Šim nolūkam Kopiena veicina visas 
vajadzīgās pētniecības darbības, jo īpaši, 
atbalstot uzņēmumus, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumus („MVU”), 
nekomerciālos pētniecības centrus un 
universitātes to pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības darbībās.

Or. pl
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Pamatojums

It is important that Parliament should support scientific centres not involved in any 
commercial activity. 

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 61
1.a apsvērums (jauns)

(1a) Valsts finansētajai pētniecībai pirmām 
kārtām jācenšas apmierināt valsts intereses 
un prioritātes.

Or. it

Pamatojums

cience and research are linked to competitiveness, the economy and industry inputs/benefits. 
The primary purpose of scientific research should be to increase knowledge.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 62
2. apsvērums

(2) Pētniecības centrālā loma konkurētspējas 
un ekonomikas izaugsmes nodrošināšanā 
tika atzīta Lisabonas Eiropadomē, kurā tika 
uzsvērts, ka zināšanas un jauninājumi ir 
galvenais virzītājspēks ekonomikas 
attīstībai, tostarp nodarbinātības 
pieaugumam Eiropā.

(2) Pētniecības centrālā loma konkurētspējas 
un ekonomikas izaugsmes nodrošināšanā 
tika atzīta Lisabonas Eiropadomē, kurā tika 
uzsvērts, ka zināšanas un jauninājumi ir 
galvenais virzītājspēks ekonomikas un 
sociālajai attīstībai, tostarp nodarbinātības 
pieaugumam Eiropā.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 63
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Eiropas Parlaments ir aicinājis ES 
uzņemties vadību vides tehnoloģiju attīstībā 
un pielietošanā, kā arī ilgtspējīgas 
ražošanas un patēriņa nodrošināšanā. 
Parlaments arī atkārtoti uzsvēris 
pētniecības lomu risinājumu meklēšanā 
attiecībā uz klimata pārmaiņām. 
Nepieciešams nozīmīgs Kopienas 
pētniecības darbs, lai panāktu vajadzīgo 
progresu tehnoloģiju attīstībā. Parlaments 
arī uzsvēris, ka jāveic pasākumi sieviešu 
ekspluatācijas apkarošanā un noraidījis 
jebkādu atbalstu un finansējumu Kopienas 
programmām cilvēku klonēšanai.

Or. it

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 64
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 politikas jomu
pētniecības vajadzības un balstoties uz 
Eiropas rūpniecības nozares, zinātnieku 
aprindu, universitāšu un citu ieinteresēto 
nekomerciālo aprindu plašo atbalstu, 
Kopienai ir jānosaka zinātniskie un 
tehnoloģiskie mērķi, kas jāsasniedz saskaņā 
ar tās Septīto pamatprogrammu laikposmā 
no 2007. līdz 2013. gadam.

Or. pl
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Pamatojums

It is important that Parliament should support scientific centres not involved in any 
commercial activity.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 65
10. apsvērums

(10) Uzlabot pētniecības un jauninājumu 
iespējas visā Eiropā, nodrošinot to optimālu 
izmantošanu.

(10) Uzlabot pētniecības un jauninājumu 
iespējas visā Eiropā, nodrošinot to optimālu 
izmantošanu. Šajā sakarā varētu apsvērt 
atbrīvojumu no uzņēmuma nodokļa 
attiecībā uz ES subsīdijām MVU saskaņā 
ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai un 
attīstībai.  

Or. fr

Pamatojums

Optimal use of innovation capacities may also entail new ideas at Community level in the 
taxation field.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Rolf- Behrendt un
Peter Liese

Grozījums Nr. 66
10.a apsvērums (jauns)

## (10a) Ņemot vērā Amsterdamas Līgumam 
pievienoto protokolu par dzīvnieku 
aizsardzību un labturību, jāatbalsta un 
jāveicina pētniecība alternatīvo testēšanas 
un jo īpaši ar dzīvniekiem nesaistīto metožu 
attīstībā visās pētniecības jomās, lai 
samazinātu dzīvnieku izmantošanu 
pētniecībā un testēšanā nolūkā pilnībā 
izbeigt to.
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Or. en

Pamatojums

The Protocol on protection and welfare of animals requires the Community and the Member 
States to pay full regard to the welfare requirements of animals in formulating and 
implementing policies, including research policy. The development and validation of 
alternatives to animal testing is a priority under Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, and Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC requires the 
Commission and MemberStates to encourage research into the development of alternatives. 
The objective to promote and enhance the development of non-animal methods and 
alternative testing strategies should therefore be specifically included, in particular in view of 
the requirements of Council Directive 76/768/EEC on cosmetic products, as amended, and 
the objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 67
12. apsvērums

(12) Programmā „Sadarbība” atbalsts 
jāsniedz visiem starpvalstu sadarbības 
veidiem visā Eiropas Savienībā un ārpus tās 
robežām vairākās tematiskās jomās, kas 
atbilst galvenajām zināšanu un tehnoloģiju 
attīstības jomām, kurās jāatbalsta un 
jāpastiprina pētniecība, lai risinātu Eiropas 
sociālās, ekonomikas, vides un rūpniecības 
problēmas.

(12) Programmā „Sadarbība” atbalsts 
jāsniedz visiem starpvalstu sadarbības 
veidiem visā Eiropas Savienībā un ārpus tās 
robežām vairākās tematiskās jomās, kas 
atbilst galvenajām zināšanu un tehnoloģiju 
attīstības jomām, kurās jāatbalsta un 
jāpastiprina pētniecība, lai risinātu Eiropas 
sociālās, ekonomikas, vides, sabiedrības 
veselības un rūpniecības problēmas.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 68
14. apsvērums

(14) Programmā „Cilvēki” indivīdi jārosina 
pievērsties pētnieka profesijai, veicinot 
Eiropas zinātnieku palikšanu Eiropā, kā arī 
piesaistot Eiropai zinātniekus no visas 

(14) Programmā „Cilvēki” indivīdi jārosina 
pievērsties zinātnieka profesijai, veicinot 
Eiropas zinātnieku palikšanu Eiropā, kā arī 
piesaistot Eiropai zinātniekus no visas 
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pasaules, veidojot labākajiem pētniekiem
pievilcīgu Eiropu.

pasaules, veidojot labākajiem zinātniekiem
pievilcīgāku Eiropu. Šajā sakarā Kopienas 
līmenī varētu apsvērt nodokļu 
saskaņošanas pasākumus attiecībā uz 
zinātniekiem.

Or. fr

Pamatojums

The EU is justifiably concerned at the 'brain drain' to Asia and America, where conditions 
are more attractive. The Council could surely introduce specific tax harmonisation measures 
for researchers in both private and public sectors.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 69
15. apsvērums

(15) Programmā „Iespējas” jāoptimizē 
pētniecības infrastruktūru izmantošana un 
attīstība; jāstiprina MVU jauninājumu 
iespējas un to spēja gūt labumu no 
pētniecības; jāatbalsta reģionālu pētniecības 
kopu attīstība; pilnībā jāizmanto pētniecības 
potenciāls ES konverģences reģionos un 
attālākajos reģionos; jātuvina zinātne un 
sabiedrība, lai saskaņotā veidā integrētu 
zinātni un tehnoloģijas Eiropas sabiedrībā; 
jāveic horizontālas darbības un pasākumi 
starptautiskas sadarbības atbalstam.

(15) Programmā „Iespējas” jāoptimizē 
pētniecības infrastruktūru izmantošana un 
attīstība; jāvienkāršo 7. PPAI procedūras; 
plašāk jāizplata informācija par 7. PPAI
pasākumiem; jānostiprina MVU 
jauninājumu iespējas un to spēja gūt labumu 
no pētniecības; jāatbalsta reģionālu 
pētniecības kopu attīstība; pilnībā jāizmanto 
pētniecības potenciāls ES konverģences 
reģionos un attālākajos reģionos; jātuvina 
zinātne un sabiedrība, lai saskaņotā veidā 
integrētu zinātni un tehnoloģijas Eiropas 
sabiedrībā; jāveic horizontālas darbības un 
pasākumi starptautiskas sadarbības 
atbalstam.

Or. fr

Pamatojums

The realisation of the objectives will be favoured by the simplification of access procedures to 
the Seventh FPRD.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 70
15. apsvērums

(15) Programmā „Iespējas” jāoptimizē 
pētniecības infrastruktūru izmantošana un 
attīstība; jāstiprina MVU jauninājumu 
iespējas un to spēja gūt labumu no 
pētniecības; jāatbalsta reģionālu pētniecības 
kopu attīstība; pilnībā jāizmanto pētniecības 
potenciāls ES konverģences reģionos un 
attālākajos reģionos; jātuvina zinātne un 
sabiedrība, lai saskaņotā veidā integrētu 
zinātni un tehnoloģijas Eiropas sabiedrībā; 
jāveic horizontālas darbības un pasākumi 
starptautiskas sadarbības atbalstam.

(15) Programmā „Iespējas” jāoptimizē 
pētniecības infrastruktūru izmantošana un 
attīstība; jānostiprina MVU jauninājumu 
iespējas un to spēja gūt labumu no 
pētniecības; jāatbalsta reģionālu un vietējo 
pētniecības kopu attīstība; pilnībā jāizmanto 
pētniecības potenciāls ES konverģences 
reģionos un attālākajos reģionos; tostarp 
vietējos centros, jātuvina zinātne un 
sabiedrība, lai saskaņotā veidā integrētu 
zinātni un tehnoloģijas Eiropas sabiedrībā; 
jāveic horizontālas darbības un pasākumi 
starptautiskas sadarbības atbalstam.

Or. pl

Pamatojums

Emphasis should be placed on the development of local centres, particularly centres situated 
in the outermost regions of the EU. 

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 71
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 centienos 
meklēt risinājumus klimata pārmaiņām un 
ilgtspējībai, Eiropas iedzīvotāju veselībai, 
kā arī Lisabonas stratēģijas iedzīvināšanā, ir 



AM\587815LV.doc PE 364.923v01-00 8/73 AM\

LV

steidzami jādivkāršo ES pētniecības budžets. 

Or. it

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt un 
Peter Liese

Grozījums Nr. 72
25. apsvērums

(25) Šajā pamatprogrammā atbalstītajos 
pētījumos jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp tie, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Ir ņemti vērā atzinumi, 
ko sniegusi Eiropas grupa par dabaszinātņu 
ētiku un jaunām tehnoloģijām, un tas tiks 
darīts arī turpmāk.

(25) Šajā pamatprogrammā atbalstītajos 
pētījumos jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp tie, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un Amsterdamas 
Līgumam pievienotajā protokolā par 
dzīvnieku aizsardzību un labturību. Ir ņemti 
vērā atzinumi, ko sniegusi Eiropas grupa par 
dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām, 
un tas tiks darīts arī turpmāk.

Or. en

Pamatojums

The fundamental ethical principle in the Protocol on protection and welfare of animals 
should be included here as well. Practical implications of these principles, also in view of the 
revision of the Commission's ethical review process, need to be taken into account in all 
research activities supported by the Framework Programme.

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 73
25. apsvērums

(25) Šajā pamatprogrammā atbalstītajos 
pētījumos jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp tie, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Ir ņemti vērā atzinumi, 
ko sniegusi Eiropas grupa par 
dabaszinātņu ētiku un jaunām 

(25) Šajā pamatprogrammā atbalstītajos 
pētījumos jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp tie, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, Eiropas Padomes 
konvencijā par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu un UNESCO Vispārējā 
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tehnoloģijām, un tas tiks darīts arī 
turpmāk.  

bioētikas un cilvēktiesību deklarācijā.

Or. it

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 74
25. apsvērums

(25) Šajā pamatprogrammā atbalstītajos 
pētījumos jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp tie, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Ir ņemti vērā atzinumi, 
ko sniegusi Eiropas grupa par dabaszinātņu 
ētiku un jaunām tehnoloģijām, un tas tiks 
darīts arī turpmāk. 

(25) Šajā pamatprogrammā atbalstītajos 
pētījumos pirmām kārtām jādod labums 
cilvēkiem un jāievēro ētikas pamatprincipi, 
tostarp tie, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Ir ņemti vērā atzinumi, 
ko sniegusi Eiropas grupa par dabaszinātņu 
ētiku un jaunām tehnoloģijām, un tas tiks 
darīts arī turpmāk.

Or. pl

Pamatojums

Research activities should not lead to greater unemployment among EU citizens or cause 
harm to human beings, as in the case of cloning and prenatal research etc.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 75
27. apsvērums

(28) Jāveic arī atbilstoši pasākumi, lai 
novērstu nelikumības un krāpšanu, kā arī 
pasākumi, kas vajadzīgi, lai atgūtu zaudētos, 
nepamatoti izmaksātos vai nepareizi 
izlietotos līdzekļus saskaņā ar Padomes 
1995. gada 18. decembra Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu 
finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 11. 
novembra Regulu (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz 

(28) Jāveic arī atbilstoši pasākumi, lai 
pārbaudītu piešķirtās palīdzības efektivitāti 
un šo fondu izmantošanu, novērstu 
nelikumības un krāpšanu, kā arī pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai atgūtu zaudētos, 
nepamatoti izmaksātos vai nepareizi 
izlietotos līdzekļus saskaņā ar Padomes 
1995. gada 18. decembra Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu 
finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 11. 
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vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu 
Eiropas Kopienu finanšu intereses pret 
krāpšanu un citām nelikumībām, un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF).

novembra Regulu (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz 
vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu 
Eiropas Kopienu finanšu intereses pret 
krāpšanu un citām nelikumībām, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF).

Or. fr

Pamatojums

From the moment when public funds are committed, it is desirable to verify the effectiveness 
of the appropriations granted in the context of research work.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 76
2. panta 2. punkts

(2) Sadarbība: atbalsts tiks sniegts 
virknei pētniecības pasākumu, ko 
veiks, izmantojot starpvalstu 
sadarbību, šādās tematiskajās jomās:

(a) veselība;

(b) pārtika, lauksaimniecība un 
biotehnoloģija;

(c) informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas;

(d) nanozinātnes, nanotehnoloģijas, 
materiāli un jaunas ražošanas 
tehnoloģijas;

(e) enerģētika;
(f) vide (tostarp klimata pārmaiņas);

(g) transports (tostarp aeronautika);
(h) sociālekonomiskās zinātnes un 

(2) Sadarbība: atbalsts tiks sniegts 
virknei pētniecības pasākumu, ko 
veiks, izmantojot starpvalstu 
sadarbību, šādās tematiskajās jomās:

(a) veselība un pārtika, tostarp sociālie 
aspekti un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
pielietošana; slimību ārstēšanas un 
profilakses pētniecība, tostarp 
saistība ar vides faktoriem un 
uztura shēmām, novārtā atstāto 
slimību apkarošana un prioritāro 
medikamentu attīstība; 

(b) novatoriskas tehnoloģijas, tostarp 
biotehnoloģija, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas,
nanozinātnes, nanotehnoloģijas, 
materiāli un jaunas ražošanas 
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humanitārās zinātnes;
(i) drošība un kosmoss.

tehnoloģijas;
(c) enerģētika; enerģijas efektivitāte un 

transports (tostarp aeronautika);
(d) vide (tostarp klimata pārmaiņas),

lauksaimniecība un zivsaimniecība;
(e) drošība un kosmoss.

Or. nl

Pamatojums

The above changes to this article are intended to ensure that there is a clear focus on a 
limited number of subjects: Health and Food, Innovative Technologies, Environment and 
Agriculture, Energy and Transport, and Security. These subjects are linked in order to bring 
out the interconnection between them. 
I consider it unnecessary to mention Information and Communication Technologies 
separately, given that these technologies are also included under Capacities. The 
Cooperation section must cover support for the development of all kinds of technologies, 
including ICT technologies. I believe it is unwarranted to place special emphasis on support 
for ICT, given that this industry is dynamic and vigorous, so that support from Europe is not 
necessary at this point.
Separate mention for socio-economic sciences and humanities is not necessary, given that this 
approach is of equal importance to all the sections.
It is also important that specific attention should be given to Fisheries.
If these amendments are adopted, the rest of the document must be changed accordingly, so 
that the right subjects are linked (i.e. horizontal effect of the amendment).

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 77
2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) veselība; (a) veselība, tostarp bērnu veselība un 
Eiropas Pediatrijā lietojamo zāļu izpētes 
programmas izveide, programma saskaņā 
ar EK Regulu Nr. …/…par 
medikamentiem, kas lietoti pediatrijā, ar ko 
groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1768/92, 
Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) Nr. 
726/2004, 

Or. fr
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Pamatojums

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 78
2. panta 2. punkta h) apakšpunkts

(h) sociālekonomiskās zinātnes un 
humanitārās zinātnes;

(h) zinātnes un humanitārās zinātnes,

Or. pl

Pamatojums

The proposed provision is simpler, whilst covering all scientific aims.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 79
2. panta 4. punkts

(4) Cilvēki: atbalsts tiks sniegts kvantitatīvai 
un kvalitatīvai zinātnes un tehnoloģiju 
cilvēkresursu potenciāla stiprināšanai 
Eiropā.

(4) Cilvēki: atbalsts tiks sniegts kvantitatīvai 
un kvalitatīvai zinātnes un tehnoloģiju 
cilvēkresursu potenciāla stiprināšanai 
Eiropā. Šajā sakarā Kopienas līmenī varētu 
apsvērt nodokļu saskaņošanas pasākumus 
attiecībā uz zinātniekiem.

Or. fr

Pamatojums

The EU is justifiably concerned at the 'brain drain' to Asia and America, where conditions 
are more attractive. The Council could surely introduce specific tax harmonisation measures 
for researchers in both private and public sectors.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 80
2. panta 5. punkts

(5) Iespējas: tiks atbalstīti Eiropas 
pētniecības un jauninājumu iespēju galvenie 
aspekti, tādi kā pētniecības infrastruktūra, 
reģionālās pētniecības kopas, pilna 
pētniecības potenciāla attīstība Eiropā un 
attālākos reģionos, pētniecība mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) vajadzībām, ar 
programmu „Zinātne sabiedrībā” saistītie 
jautājumi, starptautiskās sadarbības 
„horizontālās” darbības.  

(5) Iespējas: tiks atbalstīti Eiropas 
pētniecības un jauninājumu iespēju galvenie 
aspekti, tādi kā pētniecības infrastruktūra, 
reģionālās pētniecības kopas, pilna 
pētniecības potenciāla attīstība Eiropā un 
attālākos reģionos, tostarp vietējos 
pētniecības centros; pētniecība mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) vajadzībām, ar 
programmu „Zinātne sabiedrībā” saistītie 
jautājumi, starptautiskās sadarbības 
„horizontālās” darbības un atbalsts 
zinātniskās informācijas apmaiņai starp ES 
attālākajiem reģioniem.

Or. pl

Pamatojums

The need for cooperation and scientific exchanges among research centres in the outermost 
regions of the EU should be taken into consideration.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 81
6. pants

Visi pētījumi, ko veic saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu, jāveic saskaņā ar ētikas 
pamatprincipiem.

Visi pētījumi, ko veic saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu, jāveic cilvēku un viņu 
attīstības labā saskaņā ar ētikas 
pamatprincipiem.

Or. pl
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Pamatojums

Community-funded research should not lead to increased unemployment or cause harm to 
human beings, as in the case of cloning and prenatal research etc.

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 82
6. pants

Visi pētījumi, ko veic saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu, jāveic saskaņā ar ētikas 
pamatprincipiem.

Visi pētījumi, ko veic saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu, jāveic saskaņā ar ētikas 
pamatprincipiem, tostarp tiem, kas iekļauti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
Eiropas Padomes konvencijā par 
cilvēktiesībām un biomedicīnu un 
UNESCO Vispārējā bioētikas un 
cilvēktiesību deklarācijā.

Or. it

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 83
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 2009. 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, 
izstrādājot atsevišķu ziņojumu.

Or. pt



AM\587815LV.doc PE 364.923v01-00 15/73 AM\

LV

Pamatojums

In view of the fact that the RTD agenda is constantly evolving, the Seventh Framework 
Programme must be monitored more closely.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 84
I pielikuma I daļas „ SADARBĪBA” 3. punkts

Deviņas tēmas ES darbībai ir šādas: Desmit tēmas ES darbībai ir šādas:

Or. fr

Pamatojums

The aim of this amendment is to secure consistency with the amendment below.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 85
I pielikuma I daļa, „Sadarbība”, 3. punkta 1. apakšpunkts

(1) veselība; (1) veselība; tostarp bērnu veselība un 
Eiropas Pediatrijā lietojamo zāļu izpētes 
programmas izveide, programma saskaņā 
ar EK Regulu Nr. …/…par 
medikamentiem, ko lieto pediatrijā, ar ko 
groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1768/92, 
Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) Nr. 
726/2004,

Or. fr

Pamatojums

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 86
I pielikuma I daļa „Sadarbība”, 3. punkta 9.a apakšpunkts (jauns)

(9a) Pamata radīšana mijiedarbībai starp 
zinātniekiem un ražotājiem.

Or. fr

Pamatojums

It is frequent in the EU to encounter unfinished innovations conceived by European 
researchers or entrepreneurs. For structural, financial or other reasons creators lack the 
resources to develop their concept further. This is a deplorable waste, as in many cases they 
do not know where to turn to make over their procedure to an entity which could incorporate 
it into more extensive research or convert it into a practical industrial application. The EU 
must build the bridges that are needed to link creators to industry.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 87
I pielikuma I daļa „Sadarbība”, 5. punkts

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākas tēmas, 
piemēram jūras zinātnes un tehnoloģijas.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta prioritārām 
zinātnes jomām, kas apvieno vairākas tēmas, 
piemēram jūras zinātnes un tehnoloģijas. 
Tas izpaudīsies koordinācijā un tādu 
rezultātu sasniegšanā, kas veicinās svarīgas 
ES politikas izstrādi.

Or. pt

Pamatojums

.
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Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 88
I pielikuma I daļa „Sadarbība”, 5.a punkts (jauns)

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) - jo 
īpaši uz zināšanām pamatotu MVU 
iesaistīšana jānodrošina ar praktiskiem 
atbalsta pasākumiem, ko papildina 
sasniegto mērķu kvantitatīva un kvalitatīva 
uzraudzība.

Or. pt

Pamatojums

In view of the essential role played by SMEs in innovation and in improving competitiveness, 
the contribution which they make must be secured and assessed as part of the framework 
programme.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 89
I pielikuma I daļa „Sadarbība”, 5.b punkts (jauns)

Atbalsts jāsniedz iniciatīvām, kas 
izstrādātas, lai veicinātu zinātnisko dialogu 
un popularizētu tā rezultātus pēc iespējas 
plašākai auditorijai ārpus zinātnieku 
aprindām nolūkā veicināt pilsoniskās 
sabiedrības lomu pētniecībā. Visos 
pētniecības līmeņos jāveicina dzimumu 
līdztiesība.

Or. pt

Pamatojums

A knowledge-based society needs to be developed and within it the full potential of women 
must be exploited.
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Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 90
I pielikuma I daļa „Sadarbība”, 7. punkts

Attiecībā uz jautājumiem, kas jo īpaši 
aktuāli rūpniecības nozarei, tēmas ir 
noteiktas, pamatojoties arī uz darbu, ko 
veikušas dažādas „Eiropas tehnoloģiju 
platformas”, kuras ir izveidotas jomās, kur 
Eiropas konkurētspēja, ekonomikas 
izaugsme un labklājība ir atkarīga no 
nozīmīga pētniecības un tehnoloģiju 
progresa vidējā un ilgā termiņā. Eiropas 
tehnoloģiju platformas apvieno attiecīgo 
nozaru ieinteresētās personas, lai definētu un 
īstenotu Stratēģiskās izpētes programmu. Šī 
pamatprogramma sekmēs minēto 
Stratēģiskās izpētes programmu realizāciju, 
ja tās rada Eiropas pievienoto vērtību.

Attiecībā uz jautājumiem, kas jo īpaši 
aktuāli rūpniecības nozarei, tēmas ir 
noteiktas, pamatojoties arī uz darbu, ko 
veikušas dažādas „Eiropas tehnoloģiju 
platformas”, kuras ir izveidotas jomās, kur 
Eiropas konkurētspēja, ekonomikas 
izaugsme un labklājība ir atkarīga no 
nozīmīga pētniecības un tehnoloģiju 
progresa vidējā un ilgā termiņā. Eiropas 
tehnoloģiju platformas apvieno attiecīgo 
nozaru ieinteresētās personas, lai definētu un 
īstenotu Stratēģiskās izpētes programmu.

Or. pt

Pamatojums

It is not the job of the Framework Programme to serve industry's strategic research agendas.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 91
I pielikuma I daļa „Sadarbība”, 10. punkts

Lai pastiprinātu ES pētniecības rezultātu 
izplatīšanu un izmantošanu, visās 
tematiskajās jomās tiks atbalstīta zināšanu 
izplatīšana un rezultātu tālāknodošana, 
tostarp politikas veidotājiem, tajā skaitā arī 
ar tīklu veidošanas iniciatīvām, semināriem 
un pasākumiem, ārējo ekspertu palīdzību un 
informācijas un elektroniskajiem 
pakalpojumiem, jo īpaši CORDIS. Pasākumi 
jauninājumu atbalstam tiks veikti saskaņā ar 
Konkurētspējas un jauninājumu programmu. 
Atbalsts tiks sniegts arī attiecībā uz 
iniciatīvām, kuru mērķis ir rosināt dialogu 

Lai pastiprinātu ES pētniecības rezultātu
izplatīšanu un izmantošanu, visās 
tematiskajās jomās tiks atbalstīta zināšanu 
izplatīšana un rezultātu tālāknodošana, 
tostarp politikas veidotājiem, tajā skaitā arī 
ar tīklu veidošanas iniciatīvām, semināriem 
un pasākumiem, ārējo ekspertu palīdzību un 
informācijas un elektroniskajiem 
pakalpojumiem, jo īpaši CORDIS. Pasākumi 
jauninājumu atbalstam tiks veikti saskaņā ar 
Konkurētspējas un jauninājumu programmu. 
Atbalsts tiks sniegts arī attiecībā uz 
iniciatīvām, kuru mērķis ir rosināt dialogu 
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par zinātniskiem jautājumiem un pētījumu 
rezultātiem ar plašu sabiedrību ārpus 
pētniecības aprindām, kā arī zinātniskās 
komunikācijas un izglītības jomā. Tiks ņemti 
vērā ētikas principi un dzimumu līdztiesības 
aspekti. 

par zinātniskiem jautājumiem un pētījumu 
rezultātiem ar plašu sabiedrību ārpus 
pētniecības aprindām, kā arī zinātniskās 
komunikācijas un izglītības jomā. Ētikas 
principi, pieejamības un dzimumu 
līdztiesības aspekti tiks pienācīgi un 
horizontāli ņemti vērā visās svarīgākajās 
pētniecības tēmās.

Or. en

Pamatojums

Newly developed technologies will otherwise create new barriers to many European citizens; 
whereas if such issues are considered at the design phase, full accessibility will be 
guaranteed with only limited investment (typically 2-4% of the overall budget of each new 
project).

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 92
I pielikuma I daļa, „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 1. punkts

Nelielā skaitā gadījumu PTA mērķa darbības 
jomas un iesaistīto resursu apjoma dēļ ir 
lietderīga ilgtermiņa partnerību veidošana ar 
privātā un valsts sektora iesaistīšanu kopīgu 
tehnoloģiju iniciatīvu veidā. Šajās 
iniciatīvās, galvenokārt Eiropas tehnoloģijas 
platformu darba rezultātā, kas aptver vienu 
pētniecības aspektu vai nelielu skaitu 
pētniecības aspektu attiecīgajā jomā, tiks 
apvienotas privātā sektora investīcijas un 
valsts un Eiropas publiskais finansējums, 
tostarp dotācijas no Pētniecības 
pamatprogrammas un aizdevumi no Eiropas 
Investīciju bankas. Lēmumus par kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām var pieņemt, 
pamatojoties uz Līguma 171. pantu (tas var 
ietvert kopuzņēmuma izveidi) vai 
pamatojoties uz lēmumiem par īpašām 
programmām saskaņā ar Līguma 166. pantu.

Nelielā skaitā gadījumu PTA mērķa darbības 
jomas un iesaistīto resursu apjoma dēļ ir 
lietderīga ilgtermiņa partnerību veidošana ar 
privātā un valsts sektora iesaistīšanu kopīgu 
tehnoloģiju iniciatīvu veidā. Šajās 
iniciatīvās, galvenokārt Eiropas tehnoloģijas 
platformu darba rezultātā, kas aptver vienu 
pētniecības aspektu vai nelielu skaitu 
pētniecības aspektu attiecīgajā jomā, tiks 
apvienotas privātā sektora investīcijas un 
valsts un Eiropas publiskais finansējums, 
tostarp dotācijas no Pētniecības 
pamatprogrammas un aizdevumi no Eiropas 
Investīciju bankas. Lēmumus par kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvām var pieņemt, 
pamatojoties uz Līguma 171. pantu (tas var 
ietvert kopuzņēmuma izveidi) vai 
pamatojoties uz lēmumiem par īpašām 
programmām saskaņā ar Līguma 166. pantu. 
Visas kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas 
jāapstiprina ar atsevišķu Padomes lēmumu, 
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lai nodrošinātu lielāku taisnīgumu (gan 
ekonomikā, gan tehnoloģijās) dažādu 
dalībvalstu starpā. 

Or. pt

Pamatojums

Support for structures of this kind should not lead to an increase in the technological and 
economic disparities amongst the Member States.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 93
I pielikuma I daļa, „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 3. punkts

Īpaša uzmanība tiks pievērsta vispārējai 
saskanībai un koordinācijai starp kopīgām 
tehnoloģiju iniciatīvam un valsts 
programmām un projektiem vienā un tajā 
pašā jomā.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta MVU un 
Pētniecības institūtu dalībai šajās 
iniciatīvās, kā arī vispārējai saskaņotībai un 
koordinācijai starp kopīgām tehnoloģiju 
iniciatīvam un valsts programmām un 
projektiem vienā un tajā pašā jomā. 

Or. en

Pamatojums

The participation of SMEs in Joint Technology Initiatives is indeed important. Of equal 
importance however is the participation of Research Institutes in them, so as to guarantee 
that state-funded research serves not only the industrial but also societal and public interest. 
Otherwise, the industry-led JTI's may for example neglect traffic safety in the expense of 
driver's comfort and enhanced scales.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 94
I pielikuma I daļa, „Starptautiska sadarbība”, 1. punkta 2. apakšpunkts

Īpaši sadarbības pasākumi katrā tematiskajā 
jomā, kas paredzēti trešām valstīm 
gadījumā, kad pastāv abpusēja interese par 

Īpaši sadarbības pasākumi katrā tematiskajā 
jomā, kas paredzēti trešām valstīm 
gadījumā, kad pastāv abpusēja interese par 



AM\587815LV.doc PE 364.923v01-00 21/73 AM\

LV

sadarbību konkrētajos jautājumos. Ciešā 
saistībā ar divpusējiem sadarbības 
nolīgumiem vai daudzpusējiem dialogiem 
starp ES un šīm valstīm vai valstu grupām 
šīs darbības kalpos kā īpaši instrumenti 
sadarbības īstenošanai starp ES un 
minētajām valstīm. Konkrēti šādas darbības 
ir: darbības, kuru mērķis ir stiprināt 
kandidātvalstu, kā arī kaimiņvalstu 
pētniecības iespējas; sadarbības pasākumi, 
kas ir vērsti uz jaunattīstības valstīm un 
jaunajām valstīm, galveno uzmanību 
pievēršot to īpašām vajadzībām tādās jomās 
kā veselība, lauksaimniecība, zivsaimniecība 
un vide, un ko īsteno finansiālos apstākļos, 
kuri ir piemēroti minēto valstu iespējām.

sadarbību konkrētajos jautājumos. Ciešā 
saistībā ar divpusējiem sadarbības 
nolīgumiem vai daudzpusējiem dialogiem 
starp ES un šīm valstīm vai valstu grupām 
šīs darbības kalpos kā īpaši instrumenti 
sadarbības īstenošanai starp ES un 
minētajām valstīm. Konkrēti šādas darbības 
ir: darbības, kuru mērķis ir stiprināt 
kandidātvalstu, kā arī kaimiņvalstu 
pētniecības iespējas; sadarbības pasākumi, 
kas ir vērsti uz jaunattīstības valstīm un 
jaunajām valstīm, galveno uzmanību 
pievēršot to īpašām vajadzībām tādās jomās 
kā veselība, lauksaimniecība, 
zivsaimniecība, transports, sakari un vide, 
un ko īsteno finansiālos apstākļos, kuri ir 
piemēroti minēto valstu iespējām.

Or. en

Pamatojums

The addition of ¨transportation and communication¨ as potential fields in international 
cooperation are of importance, since many developing and emerging countries lack the 
relevant infrastructure and are thus isolated, The development of physical and digital 
corridors to these countries will benefit them (breaking their isolation) and simultaneously 
the European Industry (participating in the development of relevant infrastructure).

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 95
I pielikuma I daļa, „ Starptautiska sadarbība”, 1. punkta 2. apakšpunkts

Īpaši sadarbības pasākumi katrā tematiskajā 
jomā, kas paredzēti trešām valstīm 
gadījumā, kad pastāv abpusēja interese par 
sadarbību konkrētajos jautājumos. Ciešā 
saistībā ar divpusējiem sadarbības 
nolīgumiem vai daudzpusējiem dialogiem 
starp ES un šīm valstīm vai valstu grupām 
šīs darbības kalpos kā īpaši instrumenti 
sadarbības īstenošanai starp ES un 
minētajām valstīm. Konkrēti šādas darbības 
ir: darbības, kuru mērķis ir stiprināt 

Īpaši sadarbības pasākumi katrā tematiskajā 
jomā, kas paredzēti trešām valstīm 
gadījumā, kad pastāv abpusēja interese par 
sadarbību konkrētajos jautājumos. Ciešā 
saistībā ar divpusējiem sadarbības 
nolīgumiem vai daudzpusējiem dialogiem 
starp ES un šīm valstīm vai valstu grupām 
šīs darbības kalpos kā īpaši instrumenti 
sadarbības īstenošanai starp ES un 
minētajām valstīm. Konkrēti šādas darbības 
ir: darbības, kuru mērķis ir stiprināt 
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kandidātvalstu, kā arī kaimiņvalstu 
pētniecības iespējas; sadarbības pasākumi, 
kas ir vērsti uz jaunattīstības valstīm un 
jaunajām valstīm, galveno uzmanību 
pievēršot to īpašām vajadzībām tādās jomās 
kā veselība, lauksaimniecība, zivsaimniecība 
un vide, un ko īsteno finansiālos apstākļos, 
kuri ir piemēroti minēto valstu iespējām.

kandidātvalstu, kā arī kaimiņvalstu 
pētniecības iespējas; sadarbības pasākumi, 
kas ir vērsti uz jaunattīstības valstīm un 
jaunajām valstīm, galveno uzmanību 
pievēršot to īpašām vajadzībām tādās jomās 
kā veselība, jo īpaši uzsverot reti 
sastopamas un novārtā atstātās slimības, 
lauksaimniecība, zivsaimniecība un vide, un 
ko īsteno finansiālos apstākļos, kuri ir 
piemēroti minēto valstu iespējām.

Or. nl

Pamatojums

More attention must be given to orphan and neglected diseases.

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 96
I pielikuma I daļa, „ Starptautiska sadarbība”, 1. punkta 2.a apakšpunkts (jauns)

## • Īpaši Eiropas Savienības pasākumi, lai 
sniegtu palīdzību jaunattīstības valstīm 
to pašreizējo nopietnu problēmu 
risināšanā, sevišķi ņemot vērā 
novatorisma trūkumu medikamentu, 
vakcīnu un diagnostikas jomā.
Eiropas Savienībai jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai veicinātu jauninājumu 
ieviešanu, ņemot vērā gūto pieredzi no 
tām iniciatīvām, ko jau īsteno valsts un 
privātās organizācijas, kā arī bezpeļņas 
organizācijas, lai atsāktu pētniecību un 
radītu jaunas farmaceitiskās preces, un 
jo īpaši, lai:
– izmantotu  Eiropas Savienības esošo 
zinātnisko kapacitāti farmaceitiskajā 
pētniecībā un novārtā atstāto slimību 
jomā;
– pirmām kārtām novirzītu tehnoloģijas 
uz tām trešām valstīm, kuras jo īpaši 
skārušas tropiskās slimības;
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– palīdzētu trešām valstīm attīstīt 
pētniecību, lai tās labāk varētu 
apmierināt savas specifiskās vajadzības;
– veikt pasākumus pētniecības un 
attīstības jomā, lai apkarotu novārtā
atstātās slimības, konsolidētu un 
pastiprinātu centienus Eiropas līmenī, 
radītu zinātniski pārākas sistēmas, 
vadītu un koordinētu Eiropas politiku, 
kā arī noteiktu labākos pieejamos 
cilvēku, zinātnes un tehnoloģijas 
resursus novārtā atstāto slimību jomā.

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 97
I pielikuma I daļa, sadaļa „TĒMAS”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkts „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 fizisko un 
psihisko 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. 

Or. en

Pamatojums

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 98
I pielikuma I daļa, sadaļa „TĒMAS”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkts „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, reti sastopamas slimības un 
novārtā atstātās slimības, piemēram, 
tuberkulozi un malāriju. 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.

Or. nl

Pamatojums

More attention must be paid to treating and preventing orphan diseases and neglected 
diseases such as tuberculosis, malaria etc.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 99
I pielikuma I daļa, sadaļa „TĒMAS”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkts „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 
profilakses metodēm, diagnostikas 
instrumentiem un tehnoloģijām, veselīgas 
novecošanas tehnoloģijām, kā arī 
ilgtspējīgām, pieejamām un efektīvām 
veselības aizsardzības un sociālās 
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labklājības sistēmām.

Or. en

Pamatojums

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 100
I pielikuma I daļa, sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkts „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 dot 
ieguldījumu Eiropas veselības nozares 
pienācīgā darbībā, atbalstot ar šo nozari
saistītu uzņēmumu konkurētspēju un risinot 
globālas veselības problēmas, tostarp jaunās 
epidēmijas un novārtā atstātās slimības. 
Pētījumu mērķis būs gan slimību 
profilakse, gan efektīvas ārstēšanas un 
medikamentu attīstība, nodrošinot 
vienlīdzīgu un plašu pieeju valsts 
finansētās pētniecības rezultātiem. 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. 

Or. fr
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Pamatojums

The programme should contribute not only to the health of Europe's citizens but also to 
improving the operations of the health sector in Europe: reinforcing the competitiveness of 
health-related sectors must not be the only goal. In addition to 'new' epidemics, there needs to 
be an emphasis on dealing with the 'neglected' illnesses which affect less developed countries 
but which receive insufficient attention from the pharmaceutical industry. Access must also be 
ensured for all concerned to the findings of publicly-funded research, as this is the best way 
both to meet certain health situations and needs currently not covered and to respond to the 
objective of improving health standards for everyone, in Europe and in the rest of the world.

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 101
I pielikuma I daļa, sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkts „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 dot 
ieguldījumu Eiropas veselības nozares 
darbībā (tostarp palielināt tās sociālo
konkurētspēju), risinot globālas veselības 
problēmas, tostarp jaunās epidēmijas un 
novārtā atstātās slimības. Pētniecībā 
iekļaus gan slimību profilaksi, gan 
efektīvas ārstniecības un farmaceitisko 
preču attīstību, nodrošinot atbilstīgu 
piekļuvi zinātniskajiem atklājumiem. 
Uzsvars tiks likts uz praktisko izpēti 
(pamatatklājumu izmantošana (svītrots) 
praksē klīnikās un profilaktiskajā 
medicīniskajā izmeklēšanā, jaunu terapiju 
izstrādi un apstiprināšanu, veselības 
veicināšanas un profilakses metodēm, 
diagnostikas instrumentiem un tehnoloģijām, 
kā arī ilgtspējīgām un efektīvām veselības 
aizsardzības sistēmām.

Or. it
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Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 102
I pielikuma I daļa, sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 

2. rindkopa 

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 
iespējama modeļu, sistēmu, datu un valsts 
datubāzēs un bioloģisko datu bankās 
apkopotā pacientu materiāla salīdzināšana.

Daudzu slimību (piem., vēzis, sirds un 
asinsvadu slimības, elpceļu slimības, 
psihiskās un neiroloģiskās slimības, jo īpaši 
ar novecošanu saistītās slimības, tādas kā 
Alcheimera slimība un Parkinsona slimība, 
kā arī nelipīgas slimības saistībā ar bērnu 
veselību) klīniskā izpēte pamatojas uz 
starptautiskiem daudzcentru 
izmēģinājumiem, lai nodrošinātu pacientu 
vajadzīgo skaitu īsā laikposmā. 
Epidemioloģiskai izpētei, lai noteiktu 
slimības pazīmes no molekulārā līdz 
sociālajam līmenim, nepieciešama liela 
cilvēku dažādība un starptautiskie tīkli, lai 
nonāktu pie nozīmīgiem secinājumiem. Reti 
sastopamu slimību jaunu diagnostikas un 
ārstēšanas metožu izstrādē, kā arī šo slimību 
epidemioloģiskajos pētījumos, arī 
nepieciešama daudzvalstu pieeja, lai 
palielinātu pacientu skaitu katrā pētījumā. 
Īstenojot veselības politikas virzītu izpēti 
Eiropas līmenī, kļūst iespējama modeļu, 
sistēmu, datu un valsts datubāzēs un 
bioloģisko datu bankās, tostarp 
sabiedriskajās asins cilmes mātes šūnu 
bankās, apkopotā pacientu materiāla 
salīdzināšana.

Or. it

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 103
I pielikuma I daļa, sadaļa „TĒMAS”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 

2. paragrāfs 

Daudzu slimību (piem., vēzis, sirds un Daudzu slimību (piem., vēzis, sirds un 
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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 
iespējama modeļu, sistēmu, datu un valsts 
datubāzēs un bioloģisko datu bankās 
apkopotā pacientu materiāla salīdzināšana.

asinsvadu slimības, reimatiskās 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 
iespējama modeļu, sistēmu, datu un valsts 
datubāzēs un bioloģisko datu bankās 
apkopotā pacientu materiāla salīdzināšana 

Or. en

Pamatojums

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all 
work-related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is 
urgently needed into these diseases.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 104
I pielikuma I daļa, sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 

2. rindkopa 

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 

Daudzu slimību (piem., vēzis, sirds un 
asinsvadu slimības, reimatiskās 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 
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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 
datubāzēs un bioloģisko datu bankās 
apkopotā pacientu materiāla salīdzināšana.

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 
datubāzēs un bioloģisko datu bankās 
apkopotā pacientu materiāla salīdzināšana.

Or. en

Pamatojums

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 105
I pielikuma I daļa, sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums”

3. rindkopa 

Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas 
pētniecība palīdzēs nostiprināt Eiropas 
veselības aizsardzības biotehnoloģijas, 
medicīnas tehnoloģiju un farmaceitiskās 
nozares konkurētspēju. ES jāuzņemas aktīva 
loma, farmaceitiskajā nozarē veidojot 
jauninājumus veicinošu vidi, jo īpaši, lai 
palielinātu panākumus klīnisko pētījumu 
jomā. Uz pētniecību orientēti MVU ir 
veselības aizsardzības, biotehnoloģijas un 
medicīnas tehnoloģiju nozares galvenais 
ekonomiskais dzinējspēks. Lai gan Eiropā 
tagad ir vairāk biotehnoloģijas 

Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas 
pētniecība palīdzēs nostiprināt Eiropas 
veselības aizsardzības biotehnoloģijas, 
medicīnas tehnoloģiju un farmaceitiskās 
nozares konkurētspēju. ES jāuzņemas aktīva 
loma, farmaceitiskajā nozarē veidojot 
jauninājumus veicinošu vidi, jo īpaši, lai 
palielinātu panākumus klīnisko pētījumu 
jomā. Šajā sakarā vēlams izveidot Eiropas 
Pediatrijā lietojamo zāļu izpētes 
programmu - programmu saskaņā ar EK 
Regulu Nr. …/…par medikamentiem, ko 
lieto pediatrijā, ar ko groza Padomes 
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uzņēmējsabiedrību nekā ASV, lielākā daļa 
no tām ir mazas un vājākas, nekā to 
konkurenti. To attīstību veicinās valsts un 
privātā sektora iesaistīšana pētniecībā. ES 
mēroga pētniecība sekmēs arī jaunu normu 
un standartu izstrādi, lai izveidotu atbilstošu 
likumīgu pamatu jaunām medicīnas 
tehnoloģijām (piemēram, reģeneratīvā 
medicīna).

Regulu (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvu 
2001/83/EK un Regulu (EK) Nr. 726/2004. 
Uz pētniecību orientēti MVU ir veselības 
aizsardzības, biotehnoloģijas un medicīnas 
tehnoloģiju nozares galvenais ekonomiskais 
dzinējspēks. Lai gan Eiropā tagad ir vairāk 
biotehnoloģijas uzņēmējsabiedrību nekā 
ASV, lielākā daļa no tām ir mazas un 
vājākas, nekā to konkurenti. To attīstību 
veicinās valsts un privātā sektora iesaistīšana 
pētniecībā. ES mēroga pētniecība sekmēs arī 
jaunu normu un standartu izstrādi, lai 
izveidotu atbilstošu likumīgu pamatu jaunām 
medicīnas tehnoloģijām (piemēram, 
reģeneratīvā medicīna). 

Or. fr

Pamatojums

It is important to insist on Parliament's position in favour of the creation of the MICE 
programme under the Seventh FPRD. 

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt un 
Peter Liese

Grozījums Nr. 106
I pielikuma I daļa, sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 

3. rindkopa 

Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas 
pētniecība palīdzēs nostiprināt Eiropas 
veselības aizsardzības biotehnoloģijas, 
medicīnas tehnoloģiju un farmaceitiskās 
nozares konkurētspēju. ES jāuzņemas aktīva 
loma, farmaceitiskajā nozarē veidojot 
jauninājumus veicinošu vidi, jo īpaši, lai 
palielinātu panākumus klīnisko pētījumu 
jomā. Uz pētniecību orientēti MVU ir 
veselības aizsardzības, biotehnoloģijas un 
medicīnas tehnoloģiju nozares galvenais 
ekonomiskais dzinējspēks. Lai gan Eiropā 
tagad ir vairāk biotehnoloģijas 

Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas 
pētniecība palīdzēs nostiprināt Eiropas 
veselības aizsardzības biotehnoloģijas, 
medicīnas tehnoloģiju un farmaceitiskās 
nozares konkurētspēju. ES jāuzņemas aktīva 
loma, farmaceitiskajā nozarē veidojot 
jauninājumus veicinošu vidi, jo īpaši, lai 
palielinātu panākumus klīnisko pētījumu 
jomā. Uz pētniecību orientēti MVU ir 
veselības aizsardzības, biotehnoloģijas un 
medicīnas tehnoloģiju nozares galvenais 
ekonomiskais dzinējspēks. Lai gan Eiropā 
tagad ir vairāk biotehnoloģijas 
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uzņēmējsabiedrību nekā ASV, lielākā daļa 
no tām ir mazas un vājākas, nekā to 
konkurenti. To attīstību veicinās valsts un 
privātā sektora iesaistīšana pētniecībā. ES 
mēroga pētniecība sekmēs arī jaunu normu 
un standartu izstrādi, lai izveidotu atbilstošu 
likumīgu pamatu jaunām medicīnas 
tehnoloģijām (piemēram, reģeneratīvā 
medicīna).

uzņēmējsabiedrību nekā ASV, lielākā daļa 
no tām ir mazas un vājākas, nekā to 
konkurenti. To attīstību veicinās valsts un 
privātā sektora iesaistīšana pētniecībā. ES 
mēroga pētniecība sekmēs arī jaunu normu 
un standartu izstrādi, lai izveidotu atbilstošu 
likumīgu pamatu jaunām medicīnas 
tehnoloģijām (piemēram, reģeneratīvā 
medicīna). Eiropas pētniecība un 
jauninājumi alternatīvo testēšanas metožu 
jomā un, jo īpaši ar dzīvniekiem nesaistītas 
metodes, nodrošinās tai vadošo lomu 
pasaulē, reaģējot uz sabiedrības un 
iesaistīto pušu bažām par regulāru 
dzīvnieku izmantošanu biomedicīniskajā 
pētniecībā, un turklāt var nodrošināt 
dažādām rūpniecības nozarēm tirgu.  

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 107
I pielikuma I daļa, sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 

3. rindkopa 

Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas 
pētniecība palīdzēs nostiprināt Eiropas 
veselības aizsardzības biotehnoloģijas, 
medicīnas tehnoloģiju un farmaceitiskās 
nozares konkurētspēju. ES jāuzņemas 
aktīva loma, farmaceitiskajā nozarē 
veidojot jauninājumus veicinošu vidi, jo 
īpaši, lai palielinātu panākumus klīnisko 
pētījumu jomā. Uz pētniecību orientēti 
MVU ir veselības aizsardzības, 
biotehnoloģijas un medicīnas tehnoloģiju 
nozares galvenais ekonomiskais dzinējspēks. 
Lai gan Eiropā tagad ir vairāk 
biotehnoloģijas uzņēmējsabiedrību nekā 
ASV, lielākā daļa no tām ir mazas un 
vājākas, nekā to konkurenti. To attīstību 
veicinās valsts un privātā sektora iesaistīšana 
pētniecībā. ES mēroga pētniecība sekmēs arī 
jaunu normu un standartu izstrādi, lai 
izveidotu atbilstošu likumīgu pamatu jaunām 

Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas 
pētniecība palīdzēs uzlabot veselību un 
nostiprināt Eiropas veselības aizsardzības 
biotehnoloģijas, medicīnas tehnoloģiju un 
farmaceitiskās nozares konkurētspēju. Uz 
pētniecību orientēti MVU ir veselības 
aizsardzības, biotehnoloģijas un medicīnas 
tehnoloģiju nozares galvenais ekonomiskais 
dzinējspēks. Lai gan Eiropā tagad ir vairāk 
biotehnoloģijas uzņēmējsabiedrību nekā 
ASV, lielākā daļa no tām ir mazas un 
vājākas, nekā to konkurenti. To attīstību 
veicinās valsts un privātā sektora iesaistīšana 
pētniecībā. ES mēroga pētniecība sekmēs arī 
jaunu normu un standartu izstrādi, lai 
izveidotu atbilstošu likumīgu pamatu jaunām 
medicīnas tehnoloģijām (piemēram, 
reģeneratīvā medicīna). Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu pētniecībai 
paredzētais Kopienas finansējums tiks 
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medicīnas tehnoloģijām (piemēram, 
reģeneratīvā medicīna).

koncentrēts uz pieaugušo cilmes šūnu un 
nabas saites cilmes šūnu pētniecību un 
jebkurā gadījumā pieļauj embriju, kuri 
pakļauti iznīcināšanai, izmantošanu 
ārstniecības pētījumos. Saskaņā ar Eiropas 
Padomes konvencijas par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu 18. pantu (1997. gada Oviedo 
Konvencija)embrijus nedrīkst radīt 
pētniecības nolūkos. 

Or. it

Pamatojums

The Charter of Fundamental Rights of the European Union, which was proclaimed in Nice 
(France) on 7 December 2000, explicitly prohibits eugenic practices and reproductive 
cloning, but does not comment explicitly on embryo research (Article 3)
– "(...) in accordance with relevant international conventions and codes of conduct, e.g.
(…) the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in 
Oviedo on 4 April 1997, and the Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human 
Beings signed in Paris on 12 January 1998”

Source: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research 
Brussels, 3.4.2003 SEC(2003) 441

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 108
I pielikuma I daļa, sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 

4. paragrāfs 

Īstenojamās darbības, ietverot politikas 
vajadzībām nepieciešamo pētniecību, ir 
izklāstītas turpmāk. Visās darbībās tiks 
risināti divi stratēģiskie jautājumi: bērnu 
veselība un novecojošās sabiedrības 
veselība. Vajadzības gadījumā tiks 
atbalstītas Eiropas tehnoloģiju platformu 
noteiktās pētniecības programmas, 
piemēram, programma par jaunām zālēm. 
Lai papildinātu minēto un reaģētu uz jaunām 
politikas vajadzībām, atbalsts var tikt sniegts 
papildu darbībām, piemēram, veselības 

Īstenojamās darbības, ietverot politikas 
vajadzībām nepieciešamo pētniecību, ir 
izklāstītas turpmāk. Visās darbībās īpaša 
uzmanība tiks veltīta stratēģiskajiem
jautājumiem, bērnu veselībai un novecojošu 
cilvēku veselībai, kā arī dzīves kvalitātes 
uzlabošanai, veicot pētniecību 
rehabilitācijas jomā. Vajadzības gadījumā 
tiks atbalstītas Eiropas tehnoloģiju platformu 
noteiktās pētniecības programmas, 
piemēram, programma par jaunām zālēm. 
Lai papildinātu minēto un reaģētu uz jaunām 
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politikas jomā un arodveselības un darba 
drošības jomā.

politikas vajadzībām, atbalsts var tikt sniegts 
papildu darbībām, piemēram, veselības 
politikas jomā un arodveselības un darba 
drošības jomā. 

Or. en

Pamatojums

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis un Péter Olajos

Grozījums Nr. 109
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

1. apakšvirsraksts "Biotehnoloģija, analogi instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai", 
1. ievilkums

Augstas iedarbības pētniecība. Lai paātrinātu 
eksperimentu gaitu biomedicīnas izpētē, 
uzlabojot datu radīšanu, standartizāciju, 
iegūšanu un analīzi.

Augstas iedarbības pētniecība. Lai paātrinātu 
eksperimentu gaitu biomedicīnas izpētē, 
uzlabojot datu radīšanu, standartizāciju, 
iegūšanu un analīzi. Papildus 
pamatpētniecībai neirobioloģijā un 
izturēšanos pētošajā bioloģijā cilvēku un 
dzīvnieku veselības ģenētika un genomika.

Or. en

Pamatojums

Current research has proven the need to invest on basic research on neuroscience, as the 
cornerstone for bioscience and the knowledge of human beings.
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 110
I pielikuma I daļas sadaļa „TĒMAS”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

1. apakšvirsraksts "Biotehnoloģija, analogi instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai", 
2. ievilkums

Konstatēšana, diagnoze un kontrole. Uzsvars 
uz neinvazīvām vai minimāli invazīvām 
pieejām.

Konstatēšana, diagnoze un kontrole. Uzsvars 
uz neinvazīvām vai minimāli invazīvām 
pieejām. Prioritāte jādod diagnostikas 
instrumentiem, kam ir tieša saistība ar 
terapiju.

Or. en

Pamatojums

In genetic diseases in particular but also in other diseases, diagnostic has made tremendous 
progress during the last years, especially because of sequencing of DNA. There's a big gap 
between diagnosis and therapy. For the patient, it is definitely important to have not only 
diagnosis but also therapy. That's why research activities which address this problem should 
get a priority.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi,Dagmar Roth-Behrendt un 
Peter Liese

Grozījums Nr. 111
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

1. apakšvirsraksts "Biotehnoloģija, analogi instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai", 
3. ievilkums

Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt bioloģiskos marķierus, in vivo un
in vitro metodes un modeļus, tostarp 
simulēšanu, farmakogenomiku, 
mērķorientētas pieejas un alternatīvas 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Terapiju piemērotības, drošuma un 
efektivitātes prognozēšana. Attīstīt un 
apstiprināt bioloģiskos marķierus, in vitro
metodes un modeļus, tostarp simulēšanu, 
farmakogenomiku, mērķorientētas pieejas un 
citas alternatīvas izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, jo īpaši aizstāt ar citām 
metodēm cilvēkveidīgo primātu 
izmantošanu.

Or. en
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Pamatojums

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing, it is unacceptable for the EU to fund 
the development of in vivo methods and models. In accordance with Art. 23 of Council 
Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community Environment Action 
Programme, the EU should develop and validate alternatives to animal testing. In addition, 
the European Commission and Council have repeatedly stated their commitment to reduce 
and replace the use of non-human primates in research, such as in the Preamble to Council 
Decision 1999/575/EC on the European Convention for the protection of animals used in 
research. This should therefore be reflected in EU funding under the Framework Programme.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 112
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

1. apakšvirsraksts "Biotehnoloģija, analogi instrumenti un tehnoloģijas cilvēka veselībai", 
4. ievilkums

– Novatoriskas terapeitiskas pieejas un 
iejaukšanās. Lai saskaņotu un turpinātu 
progresīvu terapiju un tehnoloģiju 
attīstību potenciālam lietojumam daudzu 
slimību un traucējumu gadījumos.

– Novatoriskas terapeitiskas pieejas un 
iejaukšanās. Lai saskaņotu un turpinātu 
progresīvu terapiju un tehnoloģiju 
attīstību potenciālam lietojumam daudzu 
slimību un veselības traucējumu 
gadījumos, tostarp bērniem.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis un Péter Olajos

Grozījums Nr. 113
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
2.a ievilkums (jauns)

- Cilvēka etioloģija. Cilvēka un tā 
pilsētvides, dabiskās vides un kultūrvides 
pētniecība.

Or. es
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Pamatojums

A knowledge of man and of his responses and adaptation to the environment is a basic 
requirement if his behaviour and possible dysfunctions are to be understood.

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 114
I pielikuma I daļas sadaļa „TĒMAS”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
3. ievilkums

– Pētniecības atklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē infekcijas slimību 
gadījumā. Lai cīnītos ar mikrobu rezistenci 
pret zālēm, HIV/AIDS globālām briesmām, 
malāriju un tuberkulozi, kā arī jaunām 
epidēmijām (piemēram, SARS un īpaši 
patogēnu gripu).

– Pētniecības atklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē infekcijas slimību 
gadījumā. Lai cīnītos ar mikrobu rezistenci 
pret zālēm, HIV/AIDS globālām briesmām, 
malāriju un tuberkulozi, kā arī citām 
novārtā atstātām slimībām, piemēram, 
miega slimību (Āfrikas iedzīvotāju 
trypanosomiasis), Chagas slimību, Buruli 
čūlu un leishmaniasis slimības, kā arī 
jaunām epidēmijām (piemēram, SARS un 
īpaši patogēnu gripu).

Or. it

Pamatojums

The proposal ignores many important infectious diseases that affect millions of people in 
developing countries. The treatments currently available for poverty-linked tropical diseases 
such as human African trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas disease and Buruli ulcer are 
often out of date, toxic and difficult to administer.  The Resolution adopted on 19 February 
2004 by the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly identified the need to re-launch research 
and development for effective new medicines, easy to use and marketed at an affordable price 
in the developing countries.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 115
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
3. ievilkums
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Pētniecības atklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē infekcijas slimību 
gadījumā. Lai cīnītos ar mikrobu rezistenci 
pret zālēm, HIV/AIDS globālām briesmām, 
malāriju un tuberkulozi, kā arī jaunām 
epidēmijām (piemēram, SARS un īpaši 
patogēnu gripu).

Pētniecības atklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē infekcijas slimību 
gadījumā. Lai cīnītos ar mikrobu rezistenci 
pret zālēm, HIV/AIDS globālām briesmām, 
malāriju un tuberkulozi, kā arī jaunām 
epidēmijām (piemēram, SARS un īpaši 
patogēnu gripu) un novārtā atstātām 
slimībām.

Or. en

Pamatojums

There are many diseases that primarily affect developing countries that are neglected in 
terms of translational research. Neglected diseases should be emphasised as they fall outside 
of the scope of the drug industry's research and development efforts.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 116
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
4. 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:
vēzis, plaušu slimības, sirds un asinsvadu 
slimības, diabēts/aptaukošanās; reti 
sastopamas slimības; novārtā atstātas 
slimības, piemēram, tuberkuloze un 
malārija, un citas hroniskas slimības (piem., 
osteoartrīts un reimatiskas saslimšanas).
Lai izstrādātu uz pacientiem orientētas 
stratēģijas, no profilakses līdz diagnozei un 
ārstēšanai, ieskaitot klīnisko izpēti.

Or. nl

Pamatojums

More attention must be paid to treating and preventing orphan diseases and neglected 
diseases such as tuberculosis, malaria etc.
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 117
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
4. 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: 
vēzis, sirds un asinsvadu slimības, elpceļu 
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. en

Pamatojums

Respiratory diseases are more frequent then diabetes and many other diseases. According to 
WHO, the figures will increase in the following 15 years (Murray, Lopez, 1997).

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 118
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
4. 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: 
vēzis, sirds un asinsvadu slimības, 
diabēts/aptaukošanās; reimatiskas slimības, 
reti sastopamas slimības; citas hroniskas 
slimības (piem., osteoartrīts). Lai izstrādātu 
uz pacientiem orientētas stratēģijas, no 
profilakses līdz diagnozei un ārstēšanai, 
ieskaitot klīnisko izpēti.

Or. en
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Pamatojums

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all work-
related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is urgently 
needed into these diseases.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 119
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
4. 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: vēzis, sirds un asinsvadu 
slimības, diabēts/aptaukošanās; reimatiskas 
slimības, reti sastopamas slimības; citas 
hroniskas slimības (piem., osteoartrīts). Lai 
izstrādātu uz pacientiem orientētas 
stratēģijas, no profilakses līdz diagnozei un 
ārstēšanai, ieskaitot klīnisko izpēti.

Or. en

Pamatojums

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 120
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 
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2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
4. 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: 
vēzis, sirds un asinsvadu slimības, 
diabēts/aptaukošanās; reti sastopamas 
slimības; citas hroniskas slimības (piem., 
reimatiskas slimības un osteoartrīts). Lai 
izstrādātu uz pacientiem orientētas 
stratēģijas, no profilakses līdz diagnozei un 
ārstēšanai, ieskaitot klīnisko izpēti.

Or. en

Pamatojums

Approximately one third of Europe’s population, or around 100 million people, suffer from a 
rheumatic disease at some point in their lives. Rheumatic disorders are the most common 
cause of health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related 
ill-health. Overall, rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across 
Europe with estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Increased research 
efforts at European level are urgently needed to tackle one of the most costly group of 
diseases.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese un Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 121
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

2. apakšvirsraksts "Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai", 
4.a ievilkums (jauns)

-Paliatīvā medicīna: pretsāpju terapija un 
simptomātiskā terapija slimībām, kuras 
pagaidām nav ārstējamas, lai pēc iespējas 
efektīvāk apkarotu pacienta simptomus.

Or. en

Pamatojums

Many diseases will not be curable in the next seven to eight years. Also after expiration of 
RFP7, humans will die of diseases. The aim of palliative medicine is to fight suffering, mainly 
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pain but also other symptoms like thirst, itching and nausea when the disease itself cannot be 
fought causally anymore.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 122
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

3. apakšvirsraksts  "Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana", 
1. ievilkums

Klīnisko pētījumu rezultātu ieviešana 
klīniskajā praksē. Lai izprastu lēmumu 
pieņemšanu klīniskos apstākļos un to, kā 
pārvērst klīniskās izpētes rezultātus klīniskā 
praksē, jo īpaši risinot bērnu, sieviešu un
vecāka gadagājuma cilvēku īpašās 
vajadzības.

Klīnisko pētījumu rezultātu ieviešana 
klīniskajā praksē. Lai izprastu lēmumu 
pieņemšanu klīniskos apstākļos un to, kā 
pārvērst klīniskās izpētes rezultātus klīniskā 
praksē, jo īpaši risinot bērnu, sieviešu,
vecāka gadagājuma cilvēku un invalīdu 
īpašās vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Health care delivery is often not adequately designed to ensure it is properly accessed by 
disabled persons.  Research in respect of how health care reaches such disadvantaged groups 
is lacking and needs to be investigated

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 123
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

3. apakšvirsraksts  "Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana", 
2. ievilkums

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

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

Or. en

Pamatojums

Health care delivery is often not adequately designed to ensure it is properly accessed by 
disabled persons and ethnic minorities are groups.  Research in respect of how health care 
reaches such disadvantaged groups is lacking and needs to be investigated.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt un 
Peter Liese

Grozījums Nr. 124
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 1. punkta „Veselība” apakšpunkta "Darbības" 

3.a apakšvirsraksts (jauns)

• Alternatīvās testēšanas metodes un ar 
dzīvniekiem nesaistītās metodes

- Padziļināta pētniecība ar dzīvniekiem 
nesaistītu alternatīvu testēšanas metožu 
attīstībai un apstiprināšanai. Izstrādāt un 
apstiprināt alternatīvas testēšanas metodes 
un jo īpaši ar dzīvniekiem nesaistītas 
metodes cilvēku un veterināro vakcīnu 
testēšanai, toksikoloģiskās un 
farmaceitiskās drošības testēšanai un citām 
pētniecības jomām. Īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, lai pārtrauktu cilvēkveidīgo 
primātu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the development and validation of alternative testing 
strategies and in particular non-animal test methods should be included among the activities 
in relation to health and biomedical research.



AM\587815LV.doc PE 364.923v01-00 43/73 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Satu Hassi,Vittorio Prodi,Dagmar Roth-Behrendt un 
Peter Liese

Grozījums Nr. 125
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 2. punkta "Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija" 

apakšpunkts "Mērķis"

Izveidot Eiropā uz zinātnes atziņām balstītu 
bioekonomiku, apvienojot zinātni, 
rūpniecību un citas ieinteresētās puses, lai 
izmantotu jaunas pētniecības iespējas, risinot 
sociālas un ekonomikas problēmas: 
pieaugošs pieprasījums pēc drošākas, 
veselīgākas un kvalitatīvākas pārtikas un pēc 
atjaunojamo bioresursu ilgtspējīgas 
izmantošanas un ražošanas; pieaugošais 
epizootijas un zoonozes slimību, kā arī ar 
pārtiku saistītu traucējumu risks; draudi 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ražošanas ilgtspējībai un drošībai, jo īpaši 
klimata pārmaiņu rezultātā; kā arī 
pieaugošais pieprasījums pēc augstas 
kvalitātes pārtikas, ņemot vērā dzīvnieku 
labturības un lauku apstākļus.

Izveidot Eiropā uz zinātnes atziņām balstītu 
bioekonomiku, apvienojot zinātni, 
rūpniecību un citas ieinteresētās puses, lai 
izmantotu jaunas pētniecības iespējas, risinot 
sociālas un ekonomikas problēmas: 
pieaugošs pieprasījums pēc drošākas, 
veselīgākas un kvalitatīvākas pārtikas un pēc 
atjaunojamo bioresursu ilgtspējīgas 
izmantošanas un ražošanas; pieaugošais 
epizootijas un zoonozes slimību, kā arī ar 
pārtiku saistītu traucējumu risks; draudi 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ražošanas ilgtspējībai un drošībai, jo īpaši 
klimata pārmaiņu rezultātā; kā arī 
pieaugošās rūpes par dzīvnieku labturību 
un veselību pārtikas rūpniecībā, jo īpaši 
attiecībā uz izmitināšanu, kopšanu, 
audzēšanu, transportu un kaušanu.

Or. en

Pamatojums

The ‘increasing demand for high quality food’ is already included in the first challenge so the 
last part of the last sentence should be inserted there. To ensure safer, healthier and higher 
quality food, and to address public concerns about animal welfare and the origins of their 
food, more research is necessary into the effects of production systems on animal welfare and 
ways to improve animal welfare in food production.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 126
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 3. punkta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas" 

apakšpunkta "Pamatojums" 2. paragrāfs

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības 
vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu 

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības 
vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu 
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un nepieciešamību tālāk paplašināt 
tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo 
pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt 
tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām 
vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju 
sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to 
funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti 
viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā 
pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT 
balstītas lietojumprogrammas, risinājumus 
un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un 
pielāgojami lietotāju kontekstam un 
vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk 
par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti 
globālā sacensībā panākt turpmāku 
miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas 
un informācijas nesēju tehnoloģiju 
saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām 
saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt 
sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un 
attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos 
centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze. 
IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz 
plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu 
kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes 
par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas 
un sociālās zinātnes.

un nepieciešamību tālāk paplašināt 
tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo 
pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt 
tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām 
vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju 
sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to 
funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti 
viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā 
pieņemamas, kā arī visiem, tostarp 
invalīdiem, sasniedzamas; nodrošināt jaunas 
uz IKT balstītas lietojumprogrammas, 
risinājumus un pakalpojumus, kuri ir 
uzticami, droši un pielāgojami lietotāju 
kontekstam un vēlmēm. Atbilstīgi 
pieprasījumam „vairāk par mazāku cenu” 
IKT pētnieki ir iesaistīti globālā sacensībā 
panākt turpmāku miniaturizāciju, apgūt 
datoru, komunikācijas un informācijas 
nesēju tehnoloģiju saplūšanu, kā arī 
integrēšanu ar citām saistītām zinātnēm un 
disciplīnām, un radīt sistēmas, kas varētu 
apgūt zināšanas un attīstīties. Ņemot vērā 
šos dažādos centienus, rodas jauna 
tehnoloģiju paaudze. IKT pētniecības 
darbības arī balstīsies uz plašu zinātnes un 
tehnoloģijas disciplīnu kopumu, ieskaitot 
biozinātnes un zinātnes par dzīvību, 
psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas un sociālās 
zinātnes.

Or. en

Pamatojums

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups.  In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.   
Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.  
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Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 127
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 3. punkta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas" 

apakšpunkta "Pamatojums" 4. rindkopa

IKT pētniecības darbības tiks cieši saistītas 
ar politikas pasākumiem IKT izmantošanai 
un regulējošiem pasākumiem atbilstīgi 
visaptverošai un vienotai stratēģijai. Pēc 
plašām konsultācijām, tostarp ar vairākām 
Eiropas tehnoloģiju platformām un 
rūpniecības nozares iniciatīvām, ir izvirzītas 
prioritātes tādās jomās kā nanoelektronika, 
iegultās sistēmas, mobilie sakari, 
elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi, 
robotika un programmatūra, pakalpojumi un 
tīkli (Grid).

IKT pētniecības darbības tiks cieši saistītas 
ar politikas pasākumiem IKT izmantošanai 
un regulējošiem pasākumiem atbilstīgi 
visaptverošai un vienotai stratēģijai. Pēc 
plašām konsultācijām, tostarp ar vairākām 
Eiropas tehnoloģiju platformām un 
rūpniecības nozares iniciatīvām, ir izvirzītas 
prioritātes tādās jomās kā nanoelektronika, 
iegultās sistēmas, mobilie sakari, 
elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi, 
robotika un programmatūra, pakalpojumi un 
tīkli (Grid), kā arī atbilstoša infrastruktūra, 
kas izveidota, lai palielinātu Eiropas augsta 
līmeņa datoru jaudu (GEANT un GRID).

Or. pt

Pamatojums

GÉANT, high-speed networks and GRID technologies must be backed to the hilt, since they 
constitute major successes stemming from research financed under the Framework 
Programmes and since they are currently at the forefront of world-class ICT - a status which 
must not be jeopardised.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Amendment 128
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 3. punkta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas" 

apakšpunkta "Darbības" apakšvirsraksts "Lietojumprogrammu pētniecība:", 1. ievilkums

IKT, kas risina sabiedrības problēmas: tādas 
jaunas sistēmas un pakalpojumi sabiedriski 
nozīmīgās jomās, kas uzlabo kvalitāti, 
efektivitāti, pieejamību un iekļautību; 
lietotājdraudzīgas lietojumprogrammas, 
jauno tehnoloģiju un iniciatīvu integrēšana, 
piemēram, interaktīva automatizēta dzīves 
vide.

IKT, kas risina sabiedrības problēmas: tādas 
jaunas sistēmas un pakalpojumi sabiedriski 
nozīmīgās jomās, kas uzlabo kvalitāti, 
efektivitāti, pieejamību un iekļautību; jo 
īpaši attiecībā uz maznodrošināto grupām, 
tostarp IKT pieejamību invalīdiem, 
lietotājdraudzīgas lietojumprogrammas, 
jauno tehnoloģiju un iniciatīvu integrēšana, 
piemēram, interaktīva automatizēta dzīves 
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vide.

Or. en

Pamatojums

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups.  In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.

Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 129
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski", 1. ievilkums

– Ietekme uz vidi un klimatu: klimata 
un Zemes sistēmas darbība; pielāgošanās un 
ietekmes mazināšanas pasākumi; gaisa, 
grunts un ūdens piesārņojums; izmaiņas 
atmosfēras sastāvā un ūdens ciklā; 
mijiedarbība starp klimatu, zemes virsu un 
okeānu; ietekme uz bioloģisko daudzveidību 
un ekosistēmām.

– Ietekme uz vidi un klimatu: agrākā 
klimata izmaiņu veida pētniecība 
(“palaeoklimats”); klimata un Zemes 
sistēmas darbība; pielāgošanās un ietekmes 
mazināšanas pasākumi; gaisa, grunts un 
ūdens piesārņojums; izmaiņas atmosfēras 
sastāvā un ūdens ciklā; mijiedarbība starp 
klimatu, zemes virsu un okeānu; ietekme uz 
bioloģisko daudzveidību un ekosistēmām.

Or. pt

Pamatojums

.
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Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 130
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski", 1. ievilkums

– Ietekme uz vidi un klimatu: klimata 
un Zemes sistēmas darbība; pielāgošanās un 
ietekmes mazināšanas pasākumi; gaisa, 
grunts un ūdens piesārņojums; izmaiņas 
atmosfēras sastāvā un ūdens ciklā; 
mijiedarbība starp klimatu, zemes virsu un 
okeānu; ietekme uz bioloģisko daudzveidību 
un ekosistēmām.

– Ietekme uz vidi un klimatu: klimata 
un Zemes sistēmas darbība; klimata 
pārmaiņu cēloņi, pielāgošanās un ietekmes 
mazināšanas pasākumi; gaisa, grunts un 
ūdens piesārņojums; izmaiņas atmosfēras 
sastāvā un ūdens ciklā; mijiedarbība starp 
klimatu, zemes virsu un okeānu; 
lauksaimniecības un klimata pārmaiņu 
mijiedarbība, ietekme uz bioloģisko 
daudzveidību un ekosistēmām.

Or. es

Pamatojums

A more extensive scientific knowledge is required of the role played by agricultural land in 
climate change as regards trapping carbon in the soil.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Satu Hassi,Dagmar Roth-Behrendt un Peter Liese

Grozījums Nr. 131
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski", 2. ievilkums

Vide un veselība: vides negatīvo faktoru 
mijiedarbība ar cilvēka veselību, tostarp 
avotu noteikšana, saistība ar iekštelpu vidi, 
ietekme un jaunie riska faktori; integrētas 
riska novērtēšanas metodes toksiskām 
vielām, tostarp alternatīvas 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem; vides 
radītā veselības apdraudējuma kvantitatīva 
noteikšana un izmaksu un ieguvumu analīze, 
novēršanas stratēģiju indikatori.

Vide un veselība: vides negatīvo faktoru 
mijiedarbība ar cilvēka veselību, tostarp 
avotu noteikšana, saistība ar iekštelpu vidi, 
ietekme un jaunie riska faktori; integrētas 
riska novērtēšanas metodes, neizmantojot 
dzīvniekus, toksiskām vielām, tostarp 
alternatīvas izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem; vides radītā veselības 
apdraudējuma kvantitatīva noteikšana un 
izmaksu un ieguvumu analīze, novēršanas 
stratēģiju indikatori.

Or. en
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Pamatojums

In view of the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, the serious 
public concern in Europe about animal testing, and the objective of the proposed EU 
chemicals Regulation to promote non-animal testing, it is unacceptable for the EU to fund the 
development and use of further in vivo methods for toxicity testing. In accordance with Art. 23 
of Council Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, animal experiments should be replaced by alternatives to 
animal testing.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 132
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski", 3. ievilkums

– Dabas apdraudējums: uzlabot ar 
ģeoloģisko apdraudējumu (piemēram, 
zemestrīces, vulkāni, cunami) un klimatu 
saistīto katastrofu (piemēram, vētras un 
plūdi) prognozēšanu un integrētu 
apdraudējuma, sensibilitātes un riska 
novērtējumu; izstrādāt agrīnā brīdinājuma 
sistēmas un uzlabot novēršanas un ietekmes 
mazināšanas stratēģijas.

– Dabas apdraudējums: uzlabot ar 
ģeoloģisko apdraudējumu (piemēram, 
zemestrīces, vulkāni, cunami) un klimatu 
saistīto katastrofu (piemēram, vētras, 
sausums un plūdi) prognozēšanu un 
integrētu apdraudējuma, sensibilitātes un 
riska novērtējumu; izstrādāt agrīnā 
brīdinājuma sistēmas un uzlabot novēršanas 
un ietekmes mazināšanas stratēģijas.

Or. pt

Pamatojums

Given that the planet is warming up, the provision of support for research into ways of 
preventing and relieving the effects of drought is extremely important.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 133
I pielikuma I daļas sadaļa „TĒMAS”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” 

apakšpunkta "Darbības" apakšvirsraksts "Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski", 
3. ievilkums
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Dabas apdraudējums: uzlabot ar ģeoloģisko 
apdraudējumu (piemēram, zemestrīces, 
vulkāni, cunami) un klimatu saistīto 
katastrofu (piemēram, vētras un plūdi) 
prognozēšanu un integrētu apdraudējuma, 
sensibilitātes un riska novērtējumu; izstrādāt 
agrīnā brīdinājuma sistēmas un uzlabot 
novēršanas un ietekmes mazināšanas 
stratēģijas.

Dabas apdraudējums: uzlabot ar ģeoloģisko 
apdraudējumu (piemēram, zemestrīces, 
vulkāni, cunami) un klimatu saistīto 
katastrofu (piemēram, vētras un plūdi) 
prognozēšanu un integrētu apdraudējuma, 
sensibilitātes un riska novērtējumu; izstrādāt 
agrīnā brīdinājuma sistēmas un uzlabot 
novēršanas un ietekmes mazināšanas 
stratēģijas, kā arī sniegt sociāli 
ekonomiskās ietekmes novērtējumu 
skartajās teritorijās.

Or. es

Pamatojums

One of the most important tasks relating to natural disasters is assessing the impact which 
such disasters have on the continuity of economic activity and hence on the welfare of the 
population. There would be no point in having a better knowledge of natural disasters if this 
did not result in better protection for the areas affected.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 134
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Resursu ilgtspējīga apsaimniekošana ", 1. ievilkums

Dabas un cilvēka veidotu resursu 
saglabāšana un ilgtspējīga apsaimniekošana:
ekosistēmas; ūdens resursu 
apsaimniekošana; atkritumu 
apsaimniekošana un novēršana; bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un pārvaldība, 
augsnes aizsardzība, jūras gultnes un 
piekrastes zonu aizsardzība, pasākumi pret 
pārtuksnešošanos un augsnes degradāciju; 
mežu apsaimniekošana; pilsētvides 
ilgtspējīga apsaimniekošana un plānošana, 
datu pārvalde un informācijas pakalpojumi; 
ar dabas procesiem saistītā novērtēšana un 
prognozēšana.

Dabas un cilvēka veidotu resursu 
saglabāšana un ilgtspējīga apsaimniekošana:
ekosistēmas; ūdens resursu 
apsaimniekošana; atkritumu 
apsaimniekošana un novēršana; bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un pārvaldība, 
augsnes aizsardzība, jūras gultnes un 
piekrastes zonu aizsardzība, pasākumi pret 
pārtuksnešošanos un augsnes degradāciju; 
ainavas saglabāšana, mežu 
apsaimniekošana; pilsētvides ilgtspējīga 
apsaimniekošana un plānošana, vēsturiskie 
resursi un kultūras mantojums, datu 
pārvalde un informācijas pakalpojumi; ar 
dabas procesiem saistītā novērtēšana un 
prognozēšana. Pilsētu attīstības un 
lauksaimniecības politikas jomu ietekmes 
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novērtējuma kritēriji. 

Or. en

Pamatojums

The study of the environment has to be made from a holistic approach, as well as the policies 
that will result.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 135
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Vides tehnoloģijas ", 1. ievilkums

Vides tehnoloģijas dabas un cilvēka veidotās 
vides novērošanai, profilaksei, ietekmes 
mazināšanai, pielāgošanai, atveseļošanai un 
atjaunošanai: saistībā ar ūdeni, klimatu, 
gaisu, jūras, pilsētas un lauku vidi, augsni, 
atkritumu apstrādi, otrreizējo pārstrādi, tīrās 
ražošanas procesiem, ķīmisko vielu drošību, 
kultūras mantojuma un apbūves 
aizsardzību.

Vides tehnoloģijas dabas un cilvēka veidotās 
vides novērošanai, modelēšanai, profilaksei, 
ietekmes mazināšanai, pielāgošanai, 
atveseļošanai un atjaunošanai: saistībā ar 
ūdeni, klimatu, gaisu, jūras, pilsētas un lauku 
vidi, augsni, atkritumu apstrādi, otrreizējo 
pārstrādi, tīrās ražošanas procesiem, ķīmisko 
vielu drošību.

Or. en

Pamatojums

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 136
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Vides tehnoloģijas ", 1.a ievilkums(jauns)

- Kultūras mantojuma, tostarp cilvēku 
biotopa aizsardzība, saglabāšana un 
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veicināšana: kultūras mantojuma 
kaitējuma novērtēšanas pilnveidošana, 
jaunu saglabāšanas stratēģiju attīstība, 
kultūras mantojuma integrācijas 
sekmēšana pilsētvidē.

Or. en

Pamatojums

The environmental technologies already discovered in the course of cultural research have 
been used in other fields. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 137
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Vides tehnoloģijas ", 2. ievilkums

Tehnoloģiju novērtēšana, apstiprināšana un 
testēšana: metodes un instrumenti procesu, 
tehnoloģiju un produktu vides riska un 
dzīves cikla novērtēšanai; atbalsts 
ilgtspējīgas ķīmijas, ūdensapgādes un 
kanalizācijas un asenizācijas platformām1; 
nākamās Eiropas vides tehnoloģiju 
apstiprināšanas un testēšanas programmas 
zinātniskie un tehnoloģiskie aspekti.

Tehnoloģiju novērtēšana, apstiprināšana un 
testēšana: metodes un instrumenti procesu, 
tehnoloģiju un produktu vides riska un 
dzīves cikla novērtēšanai; atbalsts 
ilgtspējīgas ķīmijas, mežsaimniecības 
tehnoloģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas 
un asenizācijas platformām; nākamās 
Eiropas vides tehnoloģiju modelēšanas, 
apstiprināšanas un testēšanas programmas 
zinātniskie un tehnoloģiskie aspekti.

Or. en

Pamatojums

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

  
1 Dažādās darbībās tiks ņemtas vērā šo Eiropas tehnoloģiju platformu pētniecības programmas.
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Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 138
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Vides tehnoloģijas ", 2. ievilkums

– Tehnoloģiju novērtēšana, 
apstiprināšana un testēšana: metodes un 
instrumenti procesu, tehnoloģiju un 
produktu vides riska un dzīves cikla 
novērtēšanai; atbalsts ilgtspējīgas ķīmijas, 
ūdensapgādes un kanalizācijas un 
asenizācijas platformām; nākamās Eiropas 
vides tehnoloģiju apstiprināšanas un 
testēšanas programmas zinātniskie un 
tehnoloģiskie aspekti.

– Tehnoloģiju novērtēšana, 
apstiprināšana un testēšana: metodes un 
instrumenti procesu, tehnoloģiju un 
produktu vides riska un dzīves cikla 
novērtēšanai; atbalsts ilgtspējīgas ķīmijas, 
ūdensapgādes un kanalizācijas un 
asenizācijas platformām; nākamās Eiropas 
vides tehnoloģiju apstiprināšanas un 
testēšanas programmas zinātniskie un 
tehnoloģiskie aspekti; atsāļošanas 
tehnoloģiju novērtējums un ietekme uz 
jūras vidi un augsnēm.

Or. es

Pamatojums

In this amendment, emphasis is placed on the need for the characteristics of seawater 
desalination - a promising technology which has both advantages and disadvantages - to be 
studied in greater depth.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 139
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Vides tehnoloģijas ", 2.a ievilkums (jauns) 

Matemātiskās metodes piesārņojošo vielu 
emisijas ekonomiskajam novērtējumam:  
piesārņojošo gāzu ekonomisko vērtību 
noteikšanas modelēšana, uzskaite vides 
jomā.

Or. es
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Pamatojums

Further efforts must be made to develop mathematical models which will in future enable 
values to be assigned to pollution, so that pollution can be entered in the accounts by means 
of a single accounting unit, thereby enabling other instruments to be developed.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 140
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” apakšpunkta 

"Darbības" jauns apakšvirsraksts

Bioloģiskā daudzveidība:
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 
ilgtspējīga apsaimniekošana; vidēja ilguma 
un ilgtermiņa tendenču novērtējums; 
bioloģiskās daudzveidības izmaiņu vides, 
ekonomiskās un sociālās ietekmes 
novērtējums, kā arī sabiedrības un 
bioloģiskās daudzveidības mijiedarbība.

Or. fr

Pamatojums

The Millenium evaluation of our ecosystem highlighted the loss of biodiversity arising from 
existing habits of mismanagement. This loss of biodiversity is on a scale unprecedented in 
human history and calls for a major research effort at European level. 

Major research needs in the field of biodiversity arise from our international commitments, 
including those related to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
and the Kyoto Protocol, as well as to the UN Convention on Biological Diversity. 

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 141
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 6. punkta "Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” 

apakšpunkta "Darbības" jauns apakšvirsraksts

Bioloģiskā daudzveidība: 
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Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
atjaunošana un ilgtspējīga 
apsaimniekošana; vidēja ilguma un 
ilgtermiņa tendenču novērtējums un 
prognozes, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzības, atjaunošanas 
un ilgtspējīgas apsaimniekošanas 
pasākumi; bioloģiskās daudzveidības 
izmaiņu vides, ekonomiskās un sociālās 
ietekmes novērtējums, kā arī sabiedrības un 
bioloģiskās daudzveidības mijiedarbība.

Or. fr

Pamatojums

Numerous studies have highlighted the loss of biodiversity manifested in the ever-greater 
number of endangered species of flora and fauna. The cause lies partly in mismanagement, 
but above all in the numerous forms of pollution arising from human activity. This loss of 
biodiversity is on a scale unprecedented in human history and calls for a major research 
effort at European level.
Major research needs in the field of biodiversity arise from our international commitments, 
including those related to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
and the Kyoto Protocol, as well as to the UN Convention on Biological Diversity. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 142
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 7. punkta " Transports (tostarp aeronautika)" 

apakšpunkts "Mērķis"

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

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

Or. en
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Pamatojums

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 143
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 7. punkta " Transports (tostarp aeronautika)" 

apakšpunkta "Pamatojums" 3. rindkopa

Eiropas tehnoloģiju platformu izstrādātajās 
darba programmās atbalstīta vajadzība 
attīstīt jaunu „transporta sistēmu” 
perspektīvu, kurā ņemta vērā 
transportlīdzekļu, transporta tīklu un 
transporta pakalpojumu lietošanas 
mijiedarbība un kuru var izstrādāt vienīgi 
Eiropas līmenī. PTA izmaksas visās šajās 
jomās būtiski pieaug, un ir nepieciešama 
sadarbība ES līmenī, lai ļautu dažādu PTA 
sniedzēju „kritiskajai masai” rentabli 
atrisināt šāda mēroga daudzdisciplināras 
problēmas tādās jomās kā nākotnes „tīrs un 
drošs transportlīdzeklis”, savietojamība un 
kombinētie pārvadājumi ar īpašu uzsvaru uz 
dzelzceļa transportu, pieejamas cenas, 
nekaitīgums, ietilpība, drošība un ietekme uz 
vidi paplašinātā Eiropas Savienībā. Eiropas 
politiku īstenošanai būs arī jāizstrādā 
tehnoloģijas Galileo sistēmas un tās 
lietojumu atbalstam.

Eiropas tehnoloģiju platformu izstrādātajās 
darba programmās atbalstīta vajadzība 
attīstīt jaunu „transporta sistēmu” 
perspektīvu, kurā ņemta vērā 
transportlīdzekļu, transporta tīklu un 
transporta pakalpojumu lietošanas 
mijiedarbība un kuru var izstrādāt vienīgi 
Eiropas līmenī. PTA izmaksas visās šajās 
jomās būtiski pieaug, un ir nepieciešama 
sadarbība ES līmenī, lai ļautu dažādu PTA 
sniedzēju „kritiskajai masai” rentabli 
atrisināt šāda mēroga daudzdisciplināras 
problēmas tādās jomās kā nākotnes „tīrs un 
drošs transportlīdzeklis”, savietojamība un 
kombinētie pārvadājumi (attiecinot to arī uz 
invalīdiem pieejamiem transporta 
līdzekļiem, infrastruktūru un informāciju) 
ar īpašu uzsvaru uz auto un dzelzceļa 
transportu, pieejamas cenas, nekaitīgums, 
ietilpība, drošība un ietekme uz vidi 
paplašinātā Eiropas Savienībā. Pētniecības 
finansējumu piešķirs arī jaunu un uzlabotu 
risinājumu nodrošināšanai attiecībā uz 
transporta infrastruktūru un transporta 
līdzekļiem, kas ir pilnībā pieejami 
invalīdiem, ērti arī vecākiem cilvēkiem un 
pasažieriem vispār. Eiropas politiku 
īstenošanai būs arī jāizstrādā tehnoloģijas 
Galileo sistēmas un tās lietojumu atbalstam.
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Or. en

Pamatojums

Road transport still holds the bulk of transport and should not be neglected, especially its 
public transportation part.  Access to mainstream transport services for disabled persons is 
central to transport policies to most EU member states. There are opportunities for European 
research and development initiatives to support developments in this area and provide 
comparative date, for example, studies on the cost-benefits of accessible transport including 
the wider social implications and improved and innovative solutions in respect of accessible 
design.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 144
I pielikuma I daļas sadaļa „TĒMAS”, 7. punkta " Transports (tostarp aeronautika)" 

apakšpunkta "Darbības" apakšvirsraksts "Aeronautika un gaisa satiksme", 3. ievilkums

Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana: pasažieru komforta uzlabošana, 
novatoriski pakalpojumi lidojuma laikā un 
pasažieru efektīvāka apkalpošana; visu gaisa 
transporta drošības aspektu uzlabošana; 
gaisa kuģu plašāka izvēle, sākot no plata 
korpusa līdz maza izmēra 
transportlīdzekļiem. 

Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana: pasažieru komforta uzlabošana, 
novatorisku pakalpojumu ieviešana lidojuma 
laikā un visu pasažieru, tostarp invalīdu, 
efektīvāka apkalpošana; visu gaisa 
transporta drošības aspektu uzlabošana; 
gaisa kuģu plašāka izvēle, sākot no plata 
korpusa līdz maza izmēra 
transportlīdzekļiem, kas nodrošināti arī ar 
invalīdiem piemērotiem iekāpšanas 
apstākļiem lidmašīnā, kurus precizē 
apspriežoties ar reprezentatīvām invalīdu 
organizācijām. 

Or. en

Pamatojums

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.   
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 145
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 7. punkta " Transports (tostarp aeronautika)" apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Aeronautika un gaisa satiksme", 6. ievilkums

Vadošā loma nākotnes gaisa transportā:
ilgāka termiņa aviācijas problēmu 
risināšana, ieviešot radikālākus, no vides 
viedokļa efektīvus un novatoriskus 
tehnoloģiju apvienojumus, kas radītu 
nozīmīgu progresu gaisa transportā.

Vadošā loma nākotnes gaisa transportā: 
ilgāka termiņa aviācijas problēmu 
risināšana, ieviešot radikālākus, no vides 
viedokļa efektīvus un novatoriskus 
tehnoloģiju apvienojumus, tostarp attiecībā 
uz piekļuves iespējām invalīdiem, kas radītu 
nozīmīgu progresu gaisa transportā.

Or. en

Pamatojums

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 146
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 7. punkta " Transports (tostarp aeronautika)" apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)", 
3. ievilkums

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās:
novatoriskas organizācijas shēmas, tostarp 
tīri un droši transportlīdzekļi, un 
nepiesārņojoši transportlīdzekļi, jauni 
sabiedriskā transporta veidi un privātā 
transporta racionalizācija, komunikāciju 
infrastruktūra, integrēta pilsētas un 
transporta plānošana.

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās:
novatoriskas organizācijas shēmas, tostarp 
tīri un droši transporta veidi un 
nepiesārņojoši transportlīdzekļi, uzlaboti un 
novatoriski piekļuves iespēju risinājumi 
invalīdu transporta līdzekļiem un 
infrastruktūrām, jauni sabiedriskā 
transporta veidi un privātā transporta 
racionalizācija, komunikāciju infrastruktūra, 
integrēta pilsētas un transporta plānošana.
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Or. en

Pamatojums

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 147
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 7. punkta " Transports (tostarp aeronautika)" apakšpunkta 

"Darbības" apakšvirsraksts "Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)", 
4. ievilkums

Drošuma un drošības uzlabošana: transporta 
sistēmas uzlabošana, apstākļu uzlabošana 
attiecībā uz transporta darbībās iesaistītajiem 
transportlīdzekļu vadītājiem, pasažieriem, 
apkalpes locekļiem, velosipēdistiem un 
gājējiem; projektējot transportlīdzekļus un 
kuģošanas līdzekļus, kā arī transporta 
sistēmā kopumā.

Drošuma un drošības uzlabošana: transporta 
sistēmas uzlabošana, apstākļu uzlabošana 
attiecībā uz transporta darbībās iesaistītajiem 
transportlīdzekļu vadītājiem, pasažieriem, 
apkalpes locekļiem, velosipēdistiem un 
gājējiem; projektējot un vadot 
transportlīdzekļus, jūras transportlīdzekļus, 
kā arī transporta sistēmā kopumā, tostarp 
nodrošinot atbilstīgu lietotāju un trešo 
personu apmācību.

Or. en

Pamatojums

Within surface transport research training and operation support has to be added. Even the 
best designed system requires training and operation support to be effectively used. 
Especially safety and security are too closely related to training, and should not be neglected.
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 148
I pielikuma I daļas sadaļa „Tēmas”, 8. punkta "Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās 

zinātnes" apakšpunkta "Darbības" apakšvirsraksts "Galvenās tendences un to sekas 
sabiedrībā:"

Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā:
piemēram, demogrāfiskās izmaiņas, tostarp 
iedzīvotāju novecošana un migrācija; 
dzīvesstils, darbs, ģimene, dzimumu 
līdztiesības jautājumi, veselība un dzīves 
kvalitāte; noziedzība; uzņēmējdarbības loma 
sabiedrībā un iedzīvotāju daudzveidība, 
kultūras mijiedarbība un jautājumi saistībā 
ar fundamentālo tiesību aizsardzību un cīņu 
pret rasismu un neiecietību. 

Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā:
piemēram, demogrāfiskās izmaiņas, tostarp 
iedzīvotāju novecošana un migrācija; 
dzīvesstils, darbs, ģimene, dzimumu 
līdztiesības jautājumi, veselība un dzīves 
kvalitāte; noziedzība;  invalīdu dzīves 
apstākļi un kvalitāte, jo īpaši to invalīdu, 
kas ir pilnībā atkarīgi no citu aprūpes, kā 
arī Eiropas īpašās aprūpes iestādēs 
dzīvojošu invalīdu; un neatkarīgo dzīves 
shēmu statuss Eiropā; uzņēmējdarbības 
loma sabiedrībā un iedzīvotāju 
daudzveidība, kultūras mijiedarbība un 
jautājumi saistībā ar fundamentālo tiesību 
aizsardzību un cīņu pret rasismu, neiecietību 
un visa veida diskrimināciju.

Or. en

Pamatojums

In respect of quality of life initiatives, there is an important need for funding to be made 
available to investigate, in a comprehensive and thorough way, the situation of disabled 
persons living in institutions in Europe. A recent preliminary investigation undertaken by a 
Commission funded initiative indicates that little information exists at present about 
residential institutions and services in Europe. The project final report states that further 
investigation is necessary in this area and that the issue should be addressed in the future 
research framework of the European Union.

In addition, much more research is needed to provide comparative data on what exists across 
the different EU member states and accession countries in respect of personal assistance 
support for disabled people, direct payment schemes and independent living centres for 
disabled people.  Research is also necessary to assess how disabled persons and their 
families can exert free choice in respect of independent living and access to personal 
assistance as opposed to support under the residential care systems.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 149
I pielikuma I daļas sadaļas „Tēmas” 9.a punkts (jauns) "Pamata radīšana saiknei starp 

zinātniekiem un ražotājiem" 

9a. Pamata radīšana saiknei starp 
zinātniekiem un ražotājiem

Mērķis
Saiknes izveidošana starp zinātni un 
ražošanu
Pamatojums
ES bieži tiek uzsākti un nepabeigti Eiropas 
zinātnieku vai uzņēmēju projekti. 
Strukturālu, finansiālu vai citādu iemeslu 
dēļ zinātniekiem pietrūkst resursu savu 
koncepciju tālākai izstrādei. Tā ir faktiska 
līdzekļu izšķērdēšana, jo daudzos 
gadījumos viņiem nav informācijas par 
tālākām iespējām pabeigt savu projektu, 
kas varētu tikt izvērsts plašākā pētījumā vai 
praktiski īstenots ražošanā. ES jārada 
saikne, kas vienotu zinātniekus un 
ražotājus.
Darbības
- vienotas piedāvājumu un pieprasījumu 
Eiropas bāzes radīšana
- šo kontaktu administrēšana un pārvaldība

Or. fr

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 150
I pielikuma II daļas "Idejas"apakšpunkta"Darbības" 2. punkts

ES darbības progresīvās pētniecības jomā 
īstenos Eiropas Pētniecības padome (EPP), 
ko veidos zinātniskā padome un īpaši 
izveidota īstenošanas struktūra.

ES darbības progresīvās pētniecības jomā 
īstenos Eiropas Pētniecības padome (EPP), 
ko veidos zinātniskā padome, izveidojama 
saskaņā ar Līguma 171. pantu.

Or. pt
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Pamatojums

The ERC should be set up on the basis of Article 171 of the Treaty - this being the only legal 
framework which will ensure that it is scientifically autonomous and independent. The 
Commission's proposal to create an executive structure for the ERC is a bureaucratic act 
which would not help to stimulate Europe's scientific policy.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 151
I pielikuma II daļas "Idejas"apakšpunkta"Darbības" 4. punkts

Īpaši izveidotā īstenošanas struktūra 
atbildēs par visiem īstenošanas aspektiem 
un programmas izpildi saskaņā ar ikgadējo 
darba programmu. Jo īpaši tā īstenos 
salīdzinošās vērtēšanas un atlases procesu 
saskaņā ar zinātniskās padomes noteiktiem 
principiem, kā arī nodrošinās piešķīrumu 
finansiālo un zinātnisko pārvaldību.

Svītrots

Or. pt

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 152
I pielikuma III daļas "Cilvēki" apakšpunkta "Darbības" 2. apakšpunkts

• Mūžizglītība un profesionālā 
izaugsme, lai atbalstītu pieredzējušu 
zinātnieku profesionālo izaugsmi. Lai 
papildinātu esošās prasmes un kompetenci 
vai apgūtu jaunas, vai arī sekmētu 
starpdisciplināru/daudzdisciplināru pieeju 
un/vai starpnozaru mobilitāti, ir paredzēts 
atbalsts pētniekiem, kam ir īpaša vajadzība 
papildināt vai pilnveidot zināšanas un 
prasmes, pētniekiem, kas atsāk zinātnisko 
darbību pēc pārtraukuma, kā arī lai 
(re)integrētu pētniekus ilgāka termiņa 
amatā pētniecības jomā Eiropā, tostarp 
viņu izcelsmes valstī, pēc starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzes. Šo 

• Mūžizglītība un profesionālā 
izaugsme, lai atbalstītu pieredzējušu 
zinātnieku profesionālo izaugsmi. Lai 
papildinātu esošās prasmes un kompetenci 
vai apgūtu jaunas, vai arī sekmētu 
starpdisciplināru/daudzdisciplināru pieeju 
un/vai starpnozaru mobilitāti, ir paredzēts 
atbalsts pētniekiem, kam ir īpaša vajadzība 
papildināt vai pilnveidot zināšanas un 
prasmes, pētniekiem, kas atsāk zinātnisko 
darbību pēc pārtraukuma, kā arī lai 
(re)integrētu pētniekus ilgāka termiņa 
amatā pētniecības jomā Eiropā, tostarp 
viņu izcelsmes valstī, pēc starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzes. Šo 
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pasākumu kopumu īstenos, gan tieši 
piešķirot individuālas zinātnisko 
darbinieku stipendijas Kopienas līmenī, 
gan līdzfinansējot reģionālas, valsts 
līmeņa vai starptautiskas programmas.

pasākumu kopumu īstenos, tieši piešķirot 
individuālas zinātnisko darbinieku 
stipendijas Kopienas līmenī. 

Or. pt

Pamatojums

The Framework Programme should not be used in order to provide support for projects 
which already receive funding from the individual Member States. Increasing the amount of 
funding provided by means of Community grants should be a priority.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 153
I pielikuma III daļas "Cilvēki" apakšpunkta "Darbības" 5. apakšpunkts

• Īpašie pasākumi, kas paredzēti tam, lai 
atbalstītu reāla Eiropas darba tirgus 
izveidi pētniecības jomā, novēršot
šķēršļus mobilitātei un sekmējot pētnieku 
profesionālās darbības perspektīvas 
Eiropā. Papildus tam piešķirs līdzekļus, 
lai uzlabotu sabiedrības informētību par 
Marijas Kirī vārdā nosauktajiem 
pasākumiem un to mērķiem.

• Īpašie pasākumi, kas paredzēti tam, lai 
atbalstītu reāla Eiropas darba tirgus 
izveidi pētniecības jomā, novēršot 
šķēršļus mobilitātei un sekmējot pētnieku 
profesionālās darbības perspektīvas 
Eiropā. Atbalsts universitātēm, 
zinātniskajiem centriem un 
uzņēmumiem, kuri rada jaunas 
darbavietas pētniecībā. Īpaša uzmanība 
sievietēm–zinātniecēm un 
nepieciešamais sociālais atbalsts, ja 
ģimenes dzīve jāapvieno ar zinātnieces 
karjeru. Papildus tam piešķirs līdzekļus, 
lai uzlabotu sabiedrības informētību par 
Marijas Kirī vārdā nosauktajiem 
pasākumiem un to mērķiem.

Or. es

Pamatojums

In many cases the difficulties experienced by female scientists stem from the difficulty of 
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combining a job with a family. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 154
I pielikuma IV daļas "Iespējas" sadaļa "Pētniecības infrastruktūra", apakšpunkta "Darbības" 

apakšvirsraksts "Atbalsts pastāvošām pētniecības infrastruktūrām", 3. ievilkums

pētniecības e-infrastruktūra, veicinot 
lieljaudas un lielas veiktspējas komunikāciju 
un GRID infrastruktūru tālāku pilnveidi un 
attīstību, sekmējot Eiropas progresīvās 
tehnoloģijas skaitļošanas tehnikas iespējas, 
kā arī veicinot to pieņemšanu lietotāju vidū, 
vairojot to globālo nozīmi, uzticamības un 
ticamības pakāpi, pamatojoties uz GEANT
un GRID infrastruktūru sasniegumiem.

pētniecības e-infrastruktūra, veicinot 
lieljaudas un lielas veiktspējas komunikāciju 
un GRID infrastruktūru tālāku pilnveidi un 
attīstību, sekmējot Eiropas progresīvās 
tehnoloģijas skaitļošanas tehnikas iespējas, 
kā arī veicinot to pieņemšanu lietotāju vidū, 
vairojot to globālo nozīmi, uzticamības un 
ticamības pakāpi, pamatojoties uz GEANT
un GRID infrastruktūru sasniegumiem.

Labākās pieredzes veicināšana lietotāju 
iesaistīšanā pētniecībā un projektu 
attīstībā.

Or. en

Pamatojums

One of the weaknesses of former EU research programmes has been low level of user 
participation in the selection, implementation and evaluation process for projects. In recent 
years the principle of user involvement has started to become a reality and an accepted 
approach in R&D; this positive shift in thinking should be reflected in the new Framework 
Programme. For the results of research and development to have effective practical 
application, it must be acknowledged that user involvement is essential. Disabled users know 
best what their needs are and how to ensure innovation in respect of product and service 
development can best accommodate the needs of disabled people in practice.

The principle of user participation has to be integral among the criteria for the funding of 
projects by the 7th Framework Programme on Research and Development.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese un Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 155
I pielikuma IV daļas "Iespējas" sadaļa "Zinātne sabiedrībā", apakšpunkts "Pamatojums"
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Zinātne un tehnoloģijas aizvien vairāk 
ietekmē mūsu ikdienu. Lai gan zinātne un 
tehnoloģijas ir sabiedriskās darbības 
rezultāts, ko ietekmē sociālie un kultūras 
faktori, tā joprojām ir sfēra, kas ir tālu no 
lielākās sabiedrības daļas un politisko 
lēmumu pieņēmēju ikdienas un aizvien ir 
pārpratumu, nepamatotu cerību un baiļu 
avots. Diskutējami jautājumi saistībā ar 
jaunajām tehnoloģijām sabiedrībā jārisina ar 
pamatotu debašu starpniecību, kuru rezultātā 
tiek veikta pārdomāta izvēle un pieņemti 
pārdomāti lēmumi. 

Zinātne un tehnoloģijas aizvien vairāk 
ietekmē mūsu ikdienu. Lai gan zinātne un 
tehnoloģijas ir sabiedriskās darbības 
rezultāts, ko ietekmē sociālie un kultūras 
faktori, tā joprojām ir sfēra, kas ir tālu no 
lielākās sabiedrības daļas un politisko 
lēmumu pieņēmēju ikdienas un aizvien ir 
pārpratumu, nepamatotu cerību un baiļu 
avots. Diskutējami jautājumi saistībā ar 
jaunajām tehnoloģijām sabiedrībā jārisina ar 
pamatotu debašu starpniecību, kuru rezultātā 
tiek veikta pārdomāta izvēle un pieņemti 
pārdomāti lēmumi. 

Eiropas pētniecības politika tikai tad būs 
sekmīga, ja sabiedrība Eiropā un 
dalībvalstīs būs pārliecināta, ka tās vēlmes 
un pamatotie ētiskie standarti ir ņemti vērā.

Or. en

Pamatojums

The Commission proposal gives the impression that the main problem is to convince the 
public opinion. On the other hand it is very important that scientists listen to the concerns of 
society and respect limits

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese un Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 156
I pielikuma IV daļas "Iespējas" sadaļa "Zinātne sabiedrībā", apakšpunkta "Darbības" jauns 

apakšpunkts

• zinātnieku un plašākas sabiedrības, 
ieskaitot organizēto pilsonisko sabiedrību, 
plašāka iesaistīšana ar zinātni saistītos 
jautājumos, lai paredzētu un skaidrotu 
politiski un sabiedriski aktuālus 
jautājumus, tostarp ētikas jautājumus;

• zinātnieku un plašākas sabiedrības, 
ieskaitot organizēto pilsonisko sabiedrību, 
plašāka iesaistīšana ar zinātni saistītos 
jautājumos, lai paredzētu un skaidrotu 
politiski un sabiedriski aktuālus 
jautājumus, tostarp ētikas jautājumus;

• pētniecības darbību objektīva 
atspoguļošana, lai noteiktu orientierus 
ētiski attaisnojamai pētniecībai, pienācīgi 
ievērojot pamattiesības.
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Or. en

Pamatojums

There has to be a stronger reference to ethical limits in the science and society part of the 
programme.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 157
I pielikuma IV daļas "Iespējas" sadaļa "Zinātne sabiedrībā", apakšpunkta "Darbības" jauns 

apakšpunkts

• dzimtes pētījumi, tostarp dzimumu 
līdztiesības aspektu integrācija visās 
zinātnisko pētījumu jomās un sieviešu loma 
zinātnē;

• dzimtes pētījumi, tostarp dzimumu 
līdztiesības aspektu integrācija visās 
zinātnisko pētījumu jomās un sieviešu loma 
zinātnē;

• Pētījumi par visu veidu diskrimināciju 
un par visu saskaņā ar EK Līguma 
13. pantā minēto apstākļu diskriminēto 
grupu integrāciju visās pētniecības jomās.

Or. en

Pamatojums

Given the benefit specific research and development (R&D) initiatives on disability can 
provide to the social integration of disabled people, specific actions on disability are 
important.  
At the same time the horizontal nature of disability issues mean that disabled people should 
also be broadly recognised across all relevant sectors of the programme.  The diversity of 
disabilities should be recognised and understood by research and development initiatives 
across the board.
It is important and appropriate that the European Commission’s support for research 
projects are connected with the EU political objectives in addition to the European research 
potential and added value.  For disabled persons the EU policy areas of particular 
importance relate to information communication technologies; education and training, 
transport, employment and social policy.
Furthermore, it is important that research activities go beyond purely commercial priorities 
and address research gaps in the social field at the same time taking on board user 
requirements – including the needs of disabled users.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 158
I pielikuma IV daļas "Iespējas" sadaļa "Starptautiskās sadarbības pasākumi", 3. punkta 

3. ievilkums

attīstības valstis, pievēršot uzmanību to 
īpašajām vajadzībām;

jaunattīstības valstis, pievēršot uzmanību to 
īpašajām vajadzībām, piemēram, nopietnām 
un novārtā atstātām slimībām,

Or. en

Pamatojums

Major and neglected diseases have significant health affects on developing countries. 
Tackling these diseases is an essential component in the fight against global poverty.

Grozījumu iesniedza Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt un 
Peter Liese

Grozījums Nr. 159
I pielikuma IV daļas "Iespējas" sadaļa "Ar kodoljautājumiem nesaistītas kopīgā pētniecības 
centra darbības", apakšpunkta "Darbības" apakšvirsraksts "Solidaritāte un atbildīga resursu 

pārvaldība", 4.a ievilkums (jauns)

- Sekmēt un veicināt alternatīvu testēšanas 
metožu un jo īpaši ar dzīvniekiem nesaistītu 
metožu izstrādāšanu un apstiprināšanu 
visās galvenajās pētniecības nozarēs 
(drošības testēšanas, vakcīnu testēšanas, 
veselības un biomedicīnas pētniecībā, utt.).

Or. en

Pamatojums

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals,
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the Cosmetics Directive (76/768/EEC) as amended, and the 
objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing, the 
development and validation of alternative testing strategies and in particular non-animal test 
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methods should be included among the activities of the JRC.

Grozījumu iesniedza Peter Liese, Johannes Blokland un Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 160
I pielikuma nobeigums (jauns)

1. Ētikas ziņā delikātu pētniecības projektu 
gadījumā dalībniekiem pirms projektu 
uzsākšanas jāsaņem valsts vai vietējās 
ētikas komisijas piekrišana vai atļauja. 
Turklāt Komisijai regulāri jākontrolē šie 
projekti. Atsevišķos gadījumos projekta 
īstenošanas laikā var tikt veikta ētikas 
principu ievērošanas pārbaude.
2. Saistībā ar šo programmu netiks 
finansētas šādas pētniecības jomas:
- cilvēka embrija klonēšanas metodes;
- iejaukšanās cilvēka cilmes šūnu līnijā;
- pētniecības projekti, kuri tieši vai netieši 
izraisa embriju bojāeju;
Embrija cilmes šūnu pētniecības jomā 
izmantos NIH pieredzi un pētniecība 
aprobežosies ar tā embrija cilmes šūnu 
izpēti, kas radītas līdz 2001. gada 
augustam.

Or. en

Pamatojums

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is very big. This amendment specifies the 
amendments of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
framework programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik un Kathy Sinnott

Grozījums Nr. 161
I pielikuma nobeigums (jauns)

1. Ētikas ziņā delikātu pētniecības projektu 
gadījumā dalībniekiem pirms projektu 
uzsākšanas jāsaņem valsts vai vietējās 
ētikas komisijas atļauja vai pilnvara. 
Turklāt Komisijai regulāri jākontrolē šie 
projekti. Atsevišķos gadījumos projekta 
izstrādes laikā var tikt veikta ētikas 
principu ievērošanas pārbaude.
2. Saistībā ar šo programmu netiks 
finansētas šādas pētniecības jomas:
- cilvēka embrija klonēšanas metodes;
- iejaukšanās cilvēka cilmes šūnu līnijā;
pētniecības projekti, kuros cilvēka embriji 
iet bojā vai tiek izmantotas cilvēka embrija 
cilmes šūnas.

Or. en

Pamatojums

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is important. This amendment specifies the 
amendments of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
Framework Programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 162
II pielikums, Paredzamais sadalījums pa programmām

(miljonos EUR) (miljonos EUR)
Sadarbība*1 44432 Sadarbība* 47214

  
1 Ieskaitot Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas (tostarp finanšu plānu u.c.) un to koordinācijas un starptautiskās 
sadarbības pasākumu daļu, kas finansējama tēmu ietvaros.
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Veselība 8317 Veselība 9099
Pārtika, lauksaimniecība un 
biotehnoloģija

2455 Pārtika, lauksaimniecība un 
biotehnoloģija

2455

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas

12670 Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas

11670

Nanozinātnes, 
nanotehnoloģijas, materiāli un 
jaunas ražošanas tehnoloģijas 

4832 Nanozinātnes, 
nanotehnoloģijas, materiāli un 
jaunas ražošanas tehnoloģijas 

4832

Enerģētika 2931 Enerģētika 3931
Vide (tostarp klimata 
pārmaiņas) 

2535 Vide (tostarp klimata 
pārmaiņas) 

3535

Transports (tostarp 
aeronautika)

5940 Transports (tostarp 
aeronautika)

5940

Sociālekonomiskās zinātnes un 
humanitārās zinātnes 

792 Sociālekonomiskās zinātnes un 
humanitārās zinātnes 

792

Drošība un kosmoss 3960 Drošība un kosmoss 3460
Idejas 11862 Idejas 10862
Cilvēki 7129 Cilvēki 7129
Iespējas 7486 Iespējas 7204
Pētniecības infrastruktūra * 3961 Pētniecības infrastruktūra * 3679
Pētniecība MVU vajadzībām 1901 Pētniecība MVU vajadzībām 1901

Zināšanu reģioni 158 Zināšanu reģioni 158
Zinātniskais potenciāls 554 Zinātniskais potenciāls 554

Zinātne sabiedrībā 554 Zinātne sabiedrībā 554
Starptautiskās sadarbības 
pasākumi

358 Starptautiskās sadarbības 
pasākumi

358

Ar kodoljautājumiem 
nesaistītas Kopīgā pētniecības 
centra darbības

1817 Ar kodoljautājumiem 
nesaistītas Kopīgā pētniecības 
centra darbības

1817

KOPĀ 72726 KOPĀ 72726

Or. de

Pamatojums

The draftsman is right that funding for health, energy and the environment should be 
increased in the seventh Framework Programme. 
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It makes no sense, however, to propose reducing Euratom funds accordingly, as this 
programme is not subject to the codecision procedure. It is suggested, therefore, that funding 
under the seventh Framework Programme, which is subject to codecision, is reallocated in 
favour of the environment, health and energy. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 163
II pielikums, Paredzamais sadalījums pa programmām, sadaļa “Sadarbība”

Programmu paredzamais sadalījums ir 
šāds (miljonos EUR):

Programmu paredzamais sadalījums ir 
šāds (miljonos EUR):

Sadarbība*1 44432 Sadarbība * 1 44432
Veselība 8317 Veselība un pārtika 11827,73
Pārtika, lauksaimniecība un 
biotehnoloģija 2455
Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas

12670 Novatoriskas tehnoloģijas 8332,73

Nanozinātnes, 
nanotehnoloģijas, 
materiāli un jaunas 
ražošanas tehnoloģijas

4832

Enerģētika 2931 Enerģētika un transports 
(tostarp aeronautika)

11563,4

Vide (tostarp klimata 
pārmaiņas)

2535 Vide (tostarp klimata 
pārmaiņas), 
Lauksaimniecība un 
zivsaimniecība

6045,73

Transports (tostarp 
aeronautika)

5940

Sociālekonomiskās 
zinātnes un 
humanitārās zinātnes

792

Drošība un kosmoss 3960 Drošība un kosmoss 6652,4

Or. nl

  
1 Ieskaitot Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas (tostarp finanšu plānu u.c.) un to koordinācijas un starptautiskās 
sadarbības pasākumu daļu, kas finansējama tēmu ietvaros.
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Pamatojums

The Cooperation section is divided into 5 subjects. The original amounts for ICT (12670) and 
social sciences (2534) are distributed across the 5 subjects. The original subject of Food, 
Agriculture and Biotechnology has been divided by three and shared out between 3 new 
subjects. The original sums for Transport and Energy are added together. 

Health and Food: 11827, 73 = original amount for Health 8317 + Food 818,33 (one third of 
the original amount of 2455 for Food, Agriculture and Biotechnology) + 158,4 (one fifth of 
the original amount for Socio-economic Sciences and the Humanities) + 2534 (one fifth of the 
original amount for ICT 12670)
Innovative Technologies: 8332,73 = original amount for Nanosciences etc. 4832 + 818,33 + 
158,4 + 2534 (see breakdown above of these partial amounts)
Energy and Transport: 11563,4 = Energy 2931 + 818,33 +2534 + Transport 5940
Environment, Agriculture and Fisheries: 6045,73 = original amount for Environment 2535 
+ Agriculture 818,33 + 158,4 +2534
Security and Space: 6652,4 = original amount 3960 + 158,4 + 2534

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 164
II pielikums, Paredzamais sadalījums pa programmām, sadaļa "Iespējas"

Iespējas
Pētniecības infrastruktūra 
*
Pētniecība MVU 
vajadzībām
Zināšanu reģioni

Zinātniskais potenciāls
Zinātne sabiedrībā

Starptautiskās sadarbības 
pasākumi

7486

3961

1901
158
554

554
358

Iespējas
Pētniecības infrastruktūra *

Pētniecība MVU 
vajadzībām

Zināšanu reģioni
Zinātniskais potenciāls

Zinātne sabiedrībā
Starptautiskās sadarbības 
pasākumi

7486

3461
2901
158

554
554

358

Or. pt

Pamatojums

The purpose of the budget to be made available should be to give European researchers 
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greater access to existing infrastructure and to bring about a significant increase in the 
involvement of PMEs.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 165
III pielikuma sadaļas "Finansēšanas shēmas" 5. punkts "Atbalsts pētnieku sagatavošanai un 

profesionālajai izaugsmei"

Atbalsts pētnieku mācībām un 
profesionālajai izaugsmei, ko galvenokārt 
izmanto Marijas Kirī vārdā nosaukto
pasākumu īstenošanai.

Atbalsts pētnieku mācībām un 
profesionālajai izaugsmei visās 
programmās, projektos un iniciatīvās, kā 
arī Marijas Kirī vārdā nosauktajos
pasākumos. Labvēlīgu apstākļu veicināšana 
sievietes zinātniskās karjeras uzsākšanai un 
turpināšanai.

Or. es

Pamatojums

Genuine integration calls for a comprehensive policy and for support facilities such as 
childcare centres and assisted mobility.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 166
III pielikuma sadaļas "Finansēšanas shēmas" 5. punkta "Raksturojums un mērķi" 

5.3 apakšpunkts, apakšvirsraksta "Sadarbība" 1. punkts "Veselība"

1. Veselība: 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.

1. Veselība: uzlabot Eiropas iedzīvotāju 
fizisko un psihisko veselību un palielināt 
Eiropas ar veselību saistītu nozaru un 
uzņēmumu konkurētspēju, risinot globālas 
veselības problēmas, tostarp jaunās 
epidēmijas un novārtā atstātās slimības. 
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 
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ilgtspējīgām un efektīvām veselības 
aizsardzības sistēmām. 

Or. en

Pamatojums

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme. Additionally, neglected diseases should be emphasised as they fall 
outside of the scope of the drug industry's research and development efforts. 


