
PA\573589LV.doc PE 360.245v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisija

PAGAIDU
2005/0043(COD)

14.7.2005

ATZINUMA PROJEKTS

Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Septīto 
pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu 
pasākumiem (2007-2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

Par atzinumu atbildīgais referents: Thijs Berman



PA\573589LV.doc PE 360.245v01-002/12 PA\573589LV.doc

LV

PA_Leg



PA\573589LV.doc PE 360.245v01-003/12 PA\573589LV.doc

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Le 7ème Programme Cadre de l'Union européenne est au cœur de la stratégie de Lisbonne, et 
on ne peut qu'applaudir à la décision de la Commission européenne de doubler son enveloppe 
financière à plus de 70 milliards d'euros, pour la période 2007-2013.

Ce doublement portera les dépenses publiques totales en R&D de l'Union européenne à 0,96 
% du PIB. Loin d'être une extravagance financière, il s'agit tout simplement de respecter les 
engagements pris par le Conseil européen, qui, à deux reprises, en mars 2002 et en mars 2005, 
a fixé à 3 % du PIB de l'UE l'objectif de l'effort européen en matière de recherche.

Ce montant de 72 milliards représente donc bien un minimum. Or, l'impasse dans laquelle se 
trouvent les discussions sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 fait peser 
une lourde hypothèque sur cet objectif. Pourtant, il est plus que temps pour les européens de 
faire des investissements en R&D à la hauteur de leurs ambitions. Le financement de certains 
des domaines essentiels de recherche par des bailleurs de fonds uniquement privés semble 
hautement improbable. Leur développement dépend donc bien en grande partie de 
l'intervention de soutiens publics et, en matière de recherche, plus encore que dans tout autre 
domaine, l'Europe peut véritablement apporter une plus-value. 

Cela est particulièrement vrai pour la recherche agronomique. Pour ce secteur, un des 
principaux sujets de satisfaction – mis à part les améliorations bienvenues que sont la 
simplification des règles et des mécanismes de financement,  la flexibilité accrue ou encore 
l’approche multidisciplinaire renforcée - c'est de voir l'agriculture reconnue comme un des 
neuf thèmes sur lesquels portera l'action de l'Union européenne. Dans le 6ème PC, la recherche 
agronomique était presque exclusivement limitée à la qualité et à la sûreté alimentaire ou à 
certains aspects du développement durable. Dans le 7ème PC, la Commission européenne offre 
une vision bien plus large, en proposant désormais de « créer une bioéconomie européenne 
fondée sur la connaissance (...) afin d'exploiter des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux et économiques ».

Dès la réforme de 1992, avec l'apparition des aides directes, du deuxième pilier de la PAC et 
de la nécessité d'inscrire l'agriculture dans le cadre d'un développement durable, il devenait 
clair que l'activité  principale de l'agriculteur ne se résumerait plus seulement à la fonction –
évidemment essentielle - de production. Cette tendance se renforce aujourd'hui avec le 
découplage, l'écoconditionnalité et l'ouverture accentuée vers les marchés. Le métier 
d'agriculteur subit une transformation profonde qui demande le développement de nouveaux 
outils, de nouvelles connaissances et un nouveau savoir-faire.  De plus, il doit faire face à une 
série de contraintes nouvelles : renforcement de la concurrence, obligations supplémentaires 
en matière d'environnement et de bien-être animal, dissociation entre la gestion courante de 
l'exploitation et la gestion de l'espace rural, évolution du métier et du statut de la profession, 
évolution du rôle de la ruralité dans la société,  etc. En outre, les nouvelles technologies 
changent radicalement les potentialités de la production. Optimiser la production, en 
particulier sur le plan de la qualité et de la sûreté des produits, est devenu désormais une 
obligation commerciale. 
La "multi-fonctionnalité" est désormais devenue le concept-clé de l'agriculture européenne. Il 
appartient désormais à la recherche de favoriser la mise en oeuvre de systèmes de production 



PA\573589LV.doc PE 360.245v01-004/12 PA\573589LV.doc

LV

permettant de concilier à la fois performances économiques, environnementales et sociales. 
Les grandes lignes mises en avant par le 7ème programme-cadre dans la partie consacrée à 
l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie semblent s'inscrire dans cette dynamique.

Il est également important de reconnaître le rôle éminent de la recherche européenne pour 
d’autres continents qui n’ont, souvent, pas les moyens d’investir. La recherche en bio-
economie peut bénéficier aux pays en développement, dont l’économie dépend largement de 
l’agriculture.

Il est capital d'insister sur deux points : le développement durable et le développement rural. 
A cet égard, il est indispensable de reconsidérer les cloisonnements traditionnels qui ont 
longtemps caractérisé le monde rural. Il est désormais indispensable d'avoir une approche 
pluridisciplinaire. La recherche doit couvrir des aspects économiques et sociaux, notamment 
pour voir quelle sera la place de l'agriculture dans le développement des territoires ruraux, 
urbains et péri-urbains. La recherche doit également couvrir l'ensemble des systèmes de 
production : quelles innovations techniques ou organisationnelles mettre en place, quelles 
innovations en matière de prévention phytosanitaire et de santé animale, etc. Si la recherche 
doit être tournée vers le futur, elle doit aussi faire l'invention et l'évaluation des outils et 
instruments existants. Car, il s'agit aussi de donner aux décideurs politiques l'expertise 
nécessaire dans leurs choix stratégiques. 

C'est à ce prix que l’agriculture européenne sera à la pointe de la technologie, qu’elle 
renforcera sa compétitivité et que nos campagnes demeureront un espace vivant. Il s'agit là 
d'un enjeu qui ne se limite pas aux champs et aux prés, mais qui concerne la société dans son 
ensemble.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja lūdz par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģijas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

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

Pamatojums, pirmā. daļa 

  
1 OV vēl nav publicēts .
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Jauninājumi un zināšanu attīstība bioloģisko 
resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un 
izmantošanā sniegs pamatu jauniem, 
ilgtspējīgiem, ekoloģiski efektīviem un 
konkurētspējīgiem produktiem 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas, 
veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs. 
Saskaņā ar Eiropas stratēģiju par zinātnēm 
par dzīvību un biotehnoloģiju tas palīdzēs 
palielināt Eiropas biotehnoloģijas1 un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto tehnoloģiju 
MVU, konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot 
sociālo labklājību. Pētniecība par pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites drošumu, ar uzturu 
saistītām slimībām, pārtikas izvēli un 
pārtikas un uztura ietekmi uz veselību 
palīdzēs apkarot ar pārtiku saistītos veselības 
traucējumus (piem., aptaukošanās, alerģijas) 
un infekcijas slimības (piem., transmisīvā 
sūkļveida encefalopātija, putnu gripa), 
vienlaicīgi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu 
pastāvošo politiku un noteikumu īstenošanā 
un nākamo politiku un regulējuma 
formulēšanā sabiedrības, dzīvnieku, augu 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

Jauninājumi un zināšanu attīstība bioloģisko 
resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā, ražošanā un 
izmantošanā sniegs pamatu jauniem, 
ilgtspējīgiem, ekoloģiski efektīviem un 
konkurētspējīgiem produktiem 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas, 
veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecībā, kā arī saistītajās nozarēs. 
Saskaņā ar Eiropas stratēģiju par zinātnēm 
par dzīvību un biotehnoloģiju2 tas palīdzēs 
palielināt Eiropas biotehnoloģijas un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto tehnoloģiju 
MVU, konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot 
sociālo labklājību. Pētniecība par vesela 
cilvēka ēšanas paradumiem, pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites drošumu, ar uzturu 
saistītām slimībām, pārtikas izvēli un 
pārtikas un uztura ietekmi uz veselību 
palīdzēs apkarot ar pārtiku saistītos veselības 
traucējumus (piem., aptaukošanās, alerģijas) 
un infekcijas slimības (piem., transmisīvā 
sūkļveida encefalopātija, putnu gripa), 
vienlaicīgi sniedzot nozīmīgu ieguldījumu 
pastāvošo politiku un noteikumu īstenošanā 
un nākamo politiku un regulējuma 
formulēšanā sabiedrības, dzīvnieku, augu 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

Pamatojums

L´alimentation ne doit pas être uniquement perçue comme une source potentielle de maladies 
(obésité, allergies, EST) mais également comme contribuant à la santé de l´homme sain.

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

Darbības, pirmā. daļa

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

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

  
1 “Eiropas stratēģija par zinātnēm par dzīvību un biotehnoloģiju” - COM(2002) 27.
2 “Eiropas stratēģija par zinātnēm par dzīvību un biotehnoloģiju” - COM(2002) 27.
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tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu 
bioloģija un mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu bioloģiskās 
daudzveidības izmantošanu; uzlaboti 
kultūraugi un ražošanas sistēmas, tostarp 
bioloģiskā lauksaimniecība, kvalitatīvas 
ražošanas shēmas un ĢMO ietekme; 
ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
daudzfunkcionāla lauksaimniecība un 
mežsaimniecība; lauku attīstība; dzīvnieku 
labturība, audzēšana un ražošana; augu 
veselība; ilgtspējīga un konkurētspējīga 
zivsaimniecība un lauksaimniecība; 
dzīvnieku infekcijas slimības, tostarp 
zoonozes; dzīvniekizcelsmes atkritumu 
droša iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana, apsaimniekošana un 
izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.)

tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, metabonomika,
sistēmu bioloģija un mikroorganismu, it 
īpaši metagenomu pētījumi, augu un 
dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu bioloģiskās 
daudzveidības izmantošanu; uzlaboti 
kultūraugi un ražošanas sistēmas to 
dažādībā, tostarp bioloģiskā jeb racionālā
lauksaimniecība, kvalitatīvas ražošanas 
shēmas un ĢMO ietekme; ilgtspējīga, 
konkurētspējīga un daudzfunkcionāla 
lauksaimniecība un mežsaimniecība; lauku 
attīstība; dzīvnieku labturība, audzēšana un 
ražošana; augu veselība; ilgtspējīga un 
konkurētspējīga zivsaimniecība un 
akvakultūra; dzīvnieku infekcijas slimības, 
tostarp epidemioloģiskie pētījumi, 
zinātniskā pētniecība par vakcīnām un 
diagnostika, tostarp zoonozes un barības 
izcelsmes slimības (GSE, putnu gripa),
dzīvniekizcelsmes atkritumu droša 
iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana, apsaimniekošana un 
izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem lauksaimniecības un lauku 
attīstības jomā (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.)

Pamatojums

Quelques compléments pour éclaircir et spécifier le contenu du texte, notamment en mettant 
l´accent sur la nécessité de soutenir la recherche génétique en tous ses aspects, et la 
recherche épidémiologique et zoö-sanitaire.

Grozījums Nr. 3
1. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma. Pārtika, lauksaimniecība un 

biotehnoloģija.Darbības, pirmā daļa

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

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

bioloģija un mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu bioloģiskās daudzveidības 
izmantošanu; uzlaboti kultūraugi un 
ražošanas sistēmas, tostarp bioloģiskā 
lauksaimniecība, kvalitatīvas ražošanas 
shēmas un ĢMO ietekme, kā arī invazīvu 
svešu sugu (tostarp pārrobežu kaitēkļu) 
ietekme; ilgtspējīga, konkurētspējīga un 
daudzfunkcionāla lauksaimniecība un 
mežsaimniecība; lauku attīstība; dzīvnieku 
labturība, audzēšana un ražošana; augu 
veselība; ilgtspējīga un konkurētspējīga 
zivsaimniecība un akvakultūra; dzīvnieku 
infekcijas slimības, tostarp zoonozes; 
dzīvniekizcelsmes atkritumu droša 
iznīcināšana; ūdeņu dzīvo resursu 
saglabāšana un ilgtspējīga apsaimniekošana 
un izmantošana, pētot un izstrādājot 
līdzekļus, kas vajadzīgi politikas veidotājiem 
un citiem dalībniekiem un ko tie lieto
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
(ainavu, zemes apsaimniekošanas politika 
utt.) gan Eiropā, gan jaunattīstības valstīs.

Pamatojums

More attention should be given to the impact of invasive alien species and how to manage on 
a regional and European level the problem of harming results of these genetically modified 
plants.

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

Grozījums Nr. 4
I pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma. Pārtika, lauksamniecība un biotehnoloģija. 

Darbības, otrā. daļa

Princips „no galda uz saimniecību” - pārtika, 
veselība, labturība: pārtikas un lopbarības 
patērētāju, sabiedrības, rūpniecības un 
veselības aspekti, tostarp uzvedības zinātnes 

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

un kognitīvās zinātnes; uzturs, ar uzturu 
saistītās slimības un traucējumi, tostarp 
aptaukošanās; novatoriskas pārtikas un 
lopbarības apstrādes tehnoloģijas (tostarp 
iepakošana); pārtikas, dzērienu un 
lopbarības uzlabota kvalitāte un 
nekaitīgums, gan no ķīmiskā, gan no 
mikrobioloģiskā viedokļa; tostarp ekoloģiski 
tīras pārtikas ietekme, kvalitāte un 
drošums; pārtikas aprites integritāte (un 
kontrole); vides ietekme uz 
pārtikas/dzīvnieku barības apriti un 
pārtikas/dzīvnieku barības aprites ietekme uz 
vidi; kopējā pārtikas aprites koncepcija 
(tostarp pārtika no jūras dzīvniekiem un 
augiem); izsekojamība; sistēmu izveide 
saskaņotai pārtikas datu apmaiņai.

Pamatojums

Organic farming is not only related to sustainable agriculture (see bullet "Sustainable 
production etc.") but does also have a positive influence on health and well-being. Improved 
data processing and exchange enhance  competitiveness in the food sector and should also be 
encouraged.

Grozījums Nr. 5
1. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma - Pārtika, lauksamniecība un biotehnoloģija. 

Darbības, otrā. daļa

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

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

globālajām pārmaiņām (enerģijas 
izmaksām, klimata pārmaiņām u.c.) un 
piemērošanās tām; kopējā pārtikas aprites 
koncepcija (tostarp pārtika no jūras 
dzīvniekiem un augiem); izsekojamība.

Pamatojums

Il est important de soutenir la recherche sur les effets  des changements mondiaux 
(environnementaux, notamment climatique) sur la chaîne alimentaire.

Grozījums Nr. 6
1. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 2. tēma. Pārtika, lauksamniecība un biotehnoloģija. 

Darbības, trešā. daļa

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

Zinātnes par dzīvību un biotehnoloģija 
ilgtspējīgiem nepārtikas produktiem un 
procesiem: uzlaboti kultūraugi, izejvielas, 
jūras produkti un biomasa (tostarp jūras 
resursi) enerģijai, videi un produkti ar augstu 
pievienoto vērtību, tādi kā materiāli un 
ķīmiskas vielas, ieskaitot jaunas 
lauksaimniecības sistēmas, bioprocesus un 
bioloģiskas pārstrādes rūpnīcas koncepcijas; 
biokatalīze; mežsaimniecība un koksnes 
apstrādes un pārstrādes produkti un procesi; 
vides atveseļošana un tīrāka pārstrāde, ja 
iespējams, cenšoties šai jomā panākt 
jauninājumus gan Eiropā, gan 
jaunattīstības valstīs.

Pamatojums
Sustainable non-food products offer high economic potential to the EU, as well as to the 
developing world. Research should, amongst others, pay attention to complementarity and 
synergy, in order to enhance competitiveness of agriculture as a whole. 

Grozījums Nr. 7
1. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 4. tēma. Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un 

jaunas ražošanas tehnoloģijas. Darbības, pirmā. daļa

• Nanozinātnes, nanotehnoloģijas
Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no 
lieluma atkarīgām parādībām; materiālu 
īpašību nanomēroga kontrole jauniem 
lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana 
nanomērogā; paškomplektējošas īpašības; 

• Nanozinātnes, nanotehnoloģijas
Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no 
lieluma atkarīgām parādībām; materiālu 
īpašību nanomēroga kontrole jauniem 
lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana 
nanomērogā; paškomplektējošas īpašības; 
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nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas; 
metodes un instrumenti raksturošanai un 
manipulācijām nanomērogā; nano- un 
augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā; 
ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi; 
metroloģija, nomenklatūra un standarti; 
jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares 
lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju 
integrēšanu un konverģenci.

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas; 
metodes un instrumenti raksturošanai un 
manipulācijām nanomērogā; nano- un 
augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā; 
ietekme uz cilvēka un dzīvnieku drošību un 
veselību, pārtikas apriti un vidi; 
metroloģija, nomenklatūra un standarti; 
jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares 
lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju 
integrēšanu un konverģenci.

Pamatojums
Les nanotechnologies peuvent avoir une influence sur les technologies médicales pour 
l´homme ainsi que pour l´animal; la recherche ne devrait pas se limiter à la santé des 
personnes. Par ailleurs, la sécurité de la chaîne alimentaire peut bénéficier, à terme, des 
nanotechnologies. 

Grozījums Nr. 8
1. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 4. tēma. Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un 

jaunas ražošanas tehnoloģijas. Darbības, otrā. daļa

• Materiāli
Jaunu zināšanu radīšana par augstas 
efektivitātes materiāliem jauniem 
produktiem un procesiem; uz zinātnes 
atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām 
īpašībām; uzticamāka konstruēšana un 
simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar 
vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu 
integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu 
apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli, 
biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to 
veidošana un apstrādes kontrole.

• Materiāli
Jaunu zināšanu radīšana par augstas 
efektivitātes materiāliem jauniem 
produktiem un procesiem; uz zinātnes 
atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām 
īpašībām; uzticamāka konstruēšana un 
simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar 
vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu 
integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu 
apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli, 
biomateriāli un hibrīdu materiāli, kā arī pēc 
bioloģijas principiem radīti materiāli (bio-
mimētisms), tostarp to veidošana un 
apstrādes kontrole.

Pamatojums
Il faut inclure dans le champ de recherche non seulement les nouveaux matériaux biologiques 
et hybrides mais aussi les matériaux anorganiques, c'est à dire dont les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles sont inspirées du vivant.

Grozījums Nr. 9
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1. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 6. tēma - Vide (tostarp klimata pārmaiņas), virsraksts

6. Vide (tostarp klimata pārmaiņas) 6. Vide un ilgtspējīga attīstība (tostarp 
klimata pārmaiņas)

Pamatojums

Le concept et les stratégies de développement durable méritent d'être mentionnés dans ce 
titre, puisqu'ils constituent un enjeu crucial pour l'Europe et pour le monde. (Göteborg, 2001)

Grozījums Nr. 10
1. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 6. tēma. Vide. Pamatojums, pēdējā daļa

Turpmāk izklāstīta virkne darbību, no kurām 
daudzas ir tieši saistītas ar politikas 
vajadzībām. Tomēr var tikt sniegts papildu 
atbalsts jaunām politikas vajadzībām, 
piemēram, saistībā ar ES politiku ietekmes 
uz ilgtspējību novērtējumu, pārraudzība 
attiecībā uz darbībām klimata pārmaiņu 
risināšanai pēc Kioto protokola 
pieņemšanas, jaunas politikas vides jomā, 
tādas kā jūrniecības politika, standarti un 
noteikumi.

Turpmāk izklāstīta virkne darbību, no kurām 
daudzas ir tieši saistītas ar politikas 
vajadzībām. Tomēr var tikt sniegts papildu 
atbalsts jaunām politikas vajadzībām, 
piemēram, saistībā ar ES politiku ietekmes 
uz ilgtspējību novērtējumu, pārraudzība 
attiecībā uz darbībām klimata pārmaiņu 
risināšanai pēc Kioto protokola 
pieņemšanas, jaunas politikas vides jomā.

Pamatojums

Faire référence au secteur maritime est dans ce contexte trop spécifique et pourrait être 
source de confusion. Si l'on fait référence au secteur maritime, alors il faudrait également 
inclure une longue liste d'amendements afin d'ajouter d'autres secteurs. 

Grozījums Nr. 11
1. pielikums, 1. sadaļa - Sadarbība, 8. tēma. Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās 

zinātnes. Darbības, trešā. daļa

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 

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

Pamatojums

One of the current trends in society is the changing place and role of rural areas. Rural 
development has to face with various social, economic and demographical challenges. We 
need more research on their social implications and on tools that may meet them effectively.


