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ĪSS PAMATOJUMS

In many respects, the Commission's proposal concerning the seventh framework programme 
is positive. The proposal takes account of a number of positions adopted by Parliament in its 
previous decisions.

However, the true significance of the proposal will remain uncertain until such time as a 
decision is taken on the EU's Financial Perspective for 2007-2013. If the overall budget 
adopted is smaller than proposed, there is a danger that the appropriations available for the 
seventh framework programme may be considerably less than indicated in this proposal.

There are also grounds for criticising the procedure because the Commission has already 
published its proposals for specific programmes, which it did on 21 September 2005, despite 
the fact that the consideration of the framework programme under the codecision procedure is 
still under way and that specific programmes should be based on the framework programme.
By adopting this approach, the Commission is in advance depriving the codecision procedure 
of much of its meaning.

From the point of view of the environment and public health, the Commission proposal 
contains many positive points. The rapporteur proposes approving those which are concerned 
with reducing pollution, protecting biodiversity, combating climate change, developing new 
energy technologies and creating an energy-intelligent Europe. The rapporteur proposes 
placing a clearer emphasis on preventing disease and on research in support of that objective.
She also proposes stressing the role of civil society and women's rights.

The rapporteur proposes that the individual fields of energy research should be listed in the 
framework programme in an order which reflects the order of priority assigned to the various 
options for controlling climate change and promoting sustainable development, and she 
proposes creating separate budget lines for the individual energy options. It is proposed that 
research into carbon dioxide capture and sequestration should be geared to its environmental 
impact. The rapporteur takes the view that research into clean coal technologies should be 
funded by the coal industry, which is long established and has significant resources available.

As regards stem cell research, the rapporteur proposes that Community funding should not be 
used for embryonic stem cell research but only for adult stem cell research, umbilical stem 
cell research and other such alternatives which do not use embryos as their raw material.

On the subject of agricultural biotechnology, the rapporteur stresses the protection of non-
GMO biodiversity and research into the environmental impact of GMOs.

The rapporteur wishes to draw attention to the disproportion between the energy section of the 
proposed seventh framework programme of research and the proposed seventh Euratom 
programme of research, which is not subject to the codecision procedure. Under the Euratom 
proposal, more funds would be used for fusion and other aspects of nuclear power over 5 
years than would be earmarked for all other forms of energy research put together over a 7-
year period. This conflicts with various EU decisions, which have stated that global warming 
must be kept below 2° and stressed the role of energy efficiency and renewable energy in 
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achieving this. Nuclear power is not among the priorities which have been jointly approved. It 
entails serious risks, and, even in theory, fission power cannot play a significant role in 
controlling climate change because uranium reserves are too limited. Fusion meanwhile will 
not be able to produce usable energy for many decades, and as yet, indeed, there is no 
guarantee that it will even become a viable proposition several decades hence.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1.a apsvērums (jauns)

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

Pamatojums
Public research funding should focus on research needs which are in the public interest, and 
should not be primarily guided by industrial competitiveness.

Grozījums Nr. 2
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 jāaptur sieviešu 
ekspluatācija, un noraidījis jebkādu 
atbalstu un finansējumu ES programmām 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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cilvēku klonēšanai.

Grozījums Nr. 3
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 plaši atbalstīto 
Pamatprogrammas darbību 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, kā arī Lisabonas stratēģijas 
iedzīvināšanā, ir steidzami jādivkāršo ES 
pētniecības budžets.

Grozījums Nr. 4
24. apsvērums

(24) Septītajai pamatprogrammai ir jāsniedz
ieguldījums ilgtspējīgas attīstības un vides 
aizsardzības veicināšanā.

(24) Septītajai pamatprogrammai un tās 
atbalstītajiem projektiem un tehnoloģijām 
ir jādod ieguldījums ilgtspējīgas attīstības un 
vides aizsardzības veicināšanā.

Pamatojums

The specific programmes, projects and technologies should also be assessed as regards their 
contribution to sustainable development.

Grozījums Nr. 5
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 Eiropas Padomes 
konvencijā par cilvēktiesībām un 
biomedicīnu.
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Grozījums Nr. 6
29. apsvērums

(29) Ir svarīgi nodrošināt pareizu Septītās 
pamatprogrammas finanšu vadību un tās 
īstenošanu visefektīvākajā un lietotājam 
draudzīgākajā, kā arī visiem dalībniekiem 
viegli pieejamā veidā. Ir svarīgi nodrošināt 
atbilstību Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, un vienkāršošanas un 
labāka regulējuma prasībām.

(29) Ir svarīgi nodrošināt pareizu Septītās 
pamatprogrammas finanšu vadību un tās 
īstenošanu visefektīvākajā un lietotājam 
draudzīgākajā, kā arī visiem dalībniekiem 
viegli pieejamā veidā. Septītās 
pamatprogrammas raksturīgākais faktors ir 
administratīvo procedūru ievērojama 
vienkāršošana un pastiprināta uzmanības 
pievēršana pētniecības projektu zinātnisko 
rezultātu novērtēšanai. Ir svarīgi nodrošināt 
atbilstību Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam, un vienkāršošanas un 
labāka regulējuma prasībām.

Pamatojums

The emphasis in the evaluation of the projects should be on their scientific merit not on 
administrative qualities.

Grozījums Nr. 7
3. pants

Septīto pamatprogrammu īsteno ar īpašām 
programmām. Šajās programmās nosaka 
precīzus mērķus un sīki izstrādātus 
īstenošanas noteikumus.

Septīto pamatprogrammu īsteno ar īpašām 
programmām. Šajās programmās nosaka 
precīzus mērķus un sīki izstrādātus 
īstenošanas noteikumus. Salīdzinājumā ar 
iepriekšējām programmām šeit 
administratīvās procedūras tiks ievērojami 
vienkāršotas un pastiprināta uzmanība tiks 
pievērsta pētniecības projektu zinātnisko 
rezultātu novērtēšanai.

Pamatojums
The emphasis in the evaluation of the projects should be on their scientific merit not on 
administrative qualities.



7/32 PA\579994LV.doc

LV

Grozījums Nr. 8
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 un 
Eiropas Padomes konvencijā par 
cilvēktiesībām un biomedicīnu.

Grozījums Nr. 9
7. panta 1. punkts

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10
I pielikuma I daļas, „Dalībvalstu pētniecības programmu koordinācija”, 2.a punkts (jauns)

ERA-NET shēma jo īpaši dos ieguldījumu 
PTA programmu par cilvēku 
biomonitoringu un par metroloģiju 
koordinēšanā, kā arī reģionālās vides 
uzdevumu vai parādību pētniecības 
programmu koordinēšanā.

Grozījums Nr. 11
I pielikuma I daļa, „Starptautiskā sadarbība”, 2. apakšiedaļa

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

• Īpaši sadarbības pasākumi katrā 
tematiskajā jomā, kas paredzēti trešām 
valstīm gadījumā, kad pastāv abpusēja 
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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 
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.

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 
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 novārtā atstāto slimību 
jomā, lauksaimniecība, zivsaimniecība un 
vide, un ko īsteno finansiālos apstākļos, kuri 
ir piemēroti minēto valstu iespējām.

Grozījums Nr. 12
I pielikuma I daļas iedaļas „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 jomā, tostarp 
palielināt tās konkurētspēju, risinot 
globālas veselības problēmas, tostarp jauno 
epidēmiju un novārtā atstāto slimību 
ārstēšanu. Pētījumu mērķis būs gan 
slimību profilakse, gan efektīvas ārstēšanas 
un medikamentu attīstība, nodrošinot 
vienlīdzīgu 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.

Pamatojums

The programme should aim at increasing the performance of European health sector, not 
only increasing the competitiveness of health-related industries.  Special emphasis should be 
given to research in the public interest, such as emerging epidemics and neglected diseases 
(diseases which mainly affect people in poor countries and consequently fall outside the scope 
of the drug industry's research and development efforts). A balance needs to be struck 
between research into prevention of diseases and the development of effective treatments and 
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medicines.

Grozījums Nr. 13
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 2. daļa

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

Pamatojums

Epidemiological research should not only be carried out at the genomic and molecular level 
but needs to be completed by the societal level.

Grozījums Nr. 14
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 3. daļa

Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas 



10/32 PA\579994LV.doc

LV

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 
medicīnas tehnoloģijām (piemēram, 
reģeneratīvā medicīna).

pētniecība palīdzēs 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). ES pētniecības 
finansējums tiks koncentrēts uz pieaugušo 
mātes šūnu un nabas saites mātes šūnu 
pētniecību un citām alternatīvām, 
neizmantojot embrijus kā izejmateriālu.

Pamatojums

Given the difficulty in controlling the origins of embryonic stem cells and the risks of women's 
rights abuses in their procurement, it is suggested to limit EU funding to adult stem cell and 
umbilical cord stem cell research. On the other hand, there is also evidence of risks, as the 
tendency of embryonic stem cells to turn carcinogenous or to develop unwanted tissues after 
having been transplanted to the patient. The amendment is in accordance with EP resolution 
on the trade in human egg cells adopted 10 March 2005.

It is not clear to the draftsperson what the text proposed to be deleted refers to as regards 
funding under the 7FP.

Grozījums Nr. 15
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Pamatojums” 4. daļa

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 

Īstenojamās darbības, ietverot politikas 
vajadzībām nepieciešamo pētniecību, ir 
izklāstītas turpmāk. Visās darbībās tiks 
risināti trīs stratēģiskie jautājumi: bērnu 
veselība, sieviešu veselība un novecojošu 
cilvēku veselība. 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 vajadzībām, atbalsts var tikt sniegts 
papildu darbībām, piemēram, veselības 
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. Īpaši nepieciešams pievērst 
uzmanību iedzīvotāju grupām, tostarp 
invalīdiem, minoritātēm un nelabvēlīgajām 
grupām un izzināt viņu vajadzības.

Grozījums Nr. 16
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Darbības” 

1. apakšvirsraksta „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 un tehnoloģijām, piemēram, DNA 
čipiem un molekulāro atspoguļojumu un 
diagnostiku.

Grozījums Nr. 17
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Darbības” 

1. apakšvirsraksta „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 
traucējumu gadījumos. Prioritāti piešķirs 
sintētiskajai bioloģijai, izmantojot 
pieaugušo mātes šūnas.

Grozījums Nr. 18
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Darbības” 

2. apakšvirsraksta „Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai” 
2. ievilkums

Smadzeņu un saistīto slimību, cilvēka 
attīstības un novecošanas pētniecība. Lai 
izpētītu veselīgas novecošanas procesu un 
to, kā notiek gēnu un vides iedarbība uz 
smadzeņu darbību normālos apstākļos un 
smadzeņu slimību gadījumos.

Smadzeņu un saistīto slimību, cilvēka 
attīstības un novecošanas pētniecība. Lai 
izpētītu veselīgas attīstības un novecošanas 
procesu un to, kā notiek gēnu un vides 
faktoru iedarbība uz smadzeņu darbību 
normālos apstākļos un smadzeņu slimību 
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gadījumos.

Grozījums Nr. 19
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Darbības” 

2. apakšvirsraksta „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, novārtā atstātās 
slimības un citas hroniskas slimības (piem., 
osteoartrīts). Izstrādāt uz pacientiem 
orientētas stratēģijas no profilakses līdz 
diagnozei un ārstēšanai, ieskaitot klīnisko 
izpēti.

Grozījums Nr. 20
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 1. punkta „Veselība” apakšpunkta „Darbības” 

2. apakšvirsraksta „Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai” 
4.a ievilkums (jauns)

Pētniecības atklājumu izmantošana 
klīniskajā praksē tādu slimību gadījumā, ko 
izraisījuši vides un darba apstākļu radīti 
stresa faktori (piem. astma, alerģijas).

Grozījums Nr. 21
I pielikuma I daļas iedaļas „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 

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

epizootijas un zoonozes slimību, kā arī ar 
pārtiku saistītu traucējumu risks; draudi 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ražošanas ilgtspējībai un drošībai, jo īpaši 
klimata pārmaiņu rezultātā; pieaugošais 
pieprasījums pēc augstas kvalitātes pārtikas, 
ņemot vērā dzīvnieku labturības un lauku 
apstākļus.

Grozījums Nr. 22
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 2. punkta „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija” 

apakšpunkta „Pamatojums” 1. daļa

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 biotehnoloģijas un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši augsto 
tehnoloģiju MVU, konkurētspēju, 
vienlaicīgi uzlabojot sociālo labklājību.
Pētniecība par pārtikas un dzīvnieku barības 
aprites drošumu, ar uzturu saistītām 
slimībām, pārtikas izvēli un pārtikas un 
uztura ietekmi uz veselību palīdzēs apkarot 
ar pārtiku saistītos veselības traucējumus 
(piem., aptaukošanās, alerģijas) un infekcijas 
slimības (piem., transmisīvā sūkļveida 
encefalopātija, putnu gripa), vienlaicīgi 
sniedzot nozīmīgu ieguldījumu pastāvošo 
politiku un noteikumu īstenošanā un nākamo 
politiku un regulējuma formulēšanā 
sabiedrības, dzīvnieku, augu veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā.

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.
Veselīgas pārtikas un citu preču ilgtspējīga 
ražošana, kā arī Eiropas stratēģija dzīvības 
un biotehnoloģijas zinātņu jomā palīdzēs 
palielināt Eiropas biotehnoloģijas un 
pārtikas uzņēmumu, īpaši MVU, 
konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot sociālo 
labklājību. Pētniecība par pārtikas un 
dzīvnieku barības aprites drošumu, ar uzturu 
saistītām slimībām, ilgtspējīgas 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

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

Grozījums Nr. 23
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 2. punkta „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija” 

apakšpunkta „Pamatojums” 3. daļa

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

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

Grozījums Nr. 24
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 2. punkta „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija” 

apakšpunkta „Darbības” 1. apakšpunkts

• Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko 
resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu 
bioloģija un mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
ieskaitot minēto organismu bioloģiskās 
daudzveidības izmantošanu; uzlaboti 

• Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko 
resursu ilgtspējīga ražošana un 
apsaimniekošana: veicināt pētniecību, 
tostarp tādas tehnoloģijas kā genomika, 
proteomika, metabolomika, sistēmu 
bioloģija un mikroorganismu, augu un 
dzīvnieku konverģējošas tehnoloģijas, 
tostarp minēto organismu bioloģiskās 
daudzveidības un lauksaimniecības 
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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.)

ģenētisko resursu konservācija un 
ilgtspējīga izmantošana; uzlaboti kultūraugi 
un ražošanas sistēmas, tostarp bioloģiskā 
lauksaimniecība un citas ilgtspējīgas zema 
enerģijas patēriņa lauksaimniecības 
sistēmas, lopkopība ar iezīmēšanas 
palīdzību, kvalitatīvas ražošanas shēmas un 
ĢMO ietekmes uz vidi un cilvēkiem 
uzraudzība un novērtējums; ilgtspējīga, 
konkurētspējīga un daudzfunkcionāla 
lauksaimniecība un mežsaimniecība;
integrēta lauku attīstība, tostarp pilsoniskās 
sabiedrības aspekti saistībā ar dalību 
plānošanā un lēmumu pieņemšanā;
dzīvnieku labturība, audzēšana un ražošana; 
augu veselība; ilgtspējīga un konkurētspējīga 
zivsaimniecība un akvakultūra; dzīvnieku 
infekcijas slimības, tostarp zoonozes; citi 
draudi ilgtspējīgai attīstībai un drošai 
apgādei ar pārtikas produktiem (tostarp 
klimata pārmaiņas un naftas krājumu 
izzušana); dzīvniekizcelsmes atkritumu 
droša iznīcināšana un izmantošana; ūdeņu 
dzīvo resursu saglabāšana, apsaimniekošana 
un izmantošana, izstrādājot līdzekļus, kas 
vajadzīgi stratēģijas izstrādātājiem un 
citiem lauksaimniecības un lauku attīstības 
jomā iesaistītajiem (ainavu, zemes 
apsaimniekošanas politika utt.).

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 25
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 2. punkta „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija” 

apakšpunkta „Darbības” 2. apakšpunkts

• 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;

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

alerģijas; noteikta veida pārtikas un uztura 
sniegtais labums veselībai; novatoriskas 
pārtikas un lopbarības apstrādes, transporta 
un mazumtirdzniecības tehnoloģijas (tostarp 
iepakojuma un pārtikas piegādes attālumu 
samazināšana); pārtikas, dzērienu un 
lopbarības uzlabota kvalitāte un 
nekaitīgums, gan no ķīmiskā, gan no 
bioloģiskā viedokļa; pārtikas aprites 
integritāte un ilgtspējība (un kontrole); vides 
ietekme uz pārtikas/dzīvnieku barības apriti 
un pārtikas/dzīvnieku barības aprites 
ietekme uz vidi; kopējā pārtikas aprites 
koncepcija (tostarp pārtika no jūras 
dzīvniekiem un augiem); izsekojamība.

Grozījums Nr. 26
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 2. punkta „Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija” 

apakšpunkta „Darbības” 3. apakšpunkts

• 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, tostarp jaunas ilgtspējīgas 
un uz atjaunojamo enerģiju balstītas 
lauksaimniecības sistēmas, bioprocesus un 
bioloģiskas pārstrādes rūpnīcas koncepcijas;
biokatalīze; mežsaimniecība un koksnes 
apstrādes un pārstrādes produkti un procesi;
vides atveseļošana un tīrāka pārstrāde.

Grozījums Nr. 27
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 3. punkta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” 

apakšpunkta „Pamatojums” 2. daļa

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības 
vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu 
un nepieciešamību tālāk paplašināt 
tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo 
pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt 
tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām 
vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju 

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības 
vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu 
un nepieciešamību tālāk paplašināt 
tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo 
pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt 
tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām 
vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju 
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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.

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, izmantojot IKT ilgtspējīgā 
attīstībā, īpaši transporta apsaimniekošanā, 
enerģijas konservācijā un dabas resursu 
izmantošanā. 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.

Grozījums Nr. 28
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 4. punkta „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un 

jaunas ražošanas tehnoloģijas” apakšpunkta „Darbības” apakšpunkts „Nanozinātnes, 
nanotehnoloģijas”

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

Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no 
lieluma atkarīgām parādībām; materiālu 
īpašību nanomēroga kontrole jauniem 
lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana 
nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;
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 jo 
īpaši attiecībā uz atbildību, izsekojamību un 
robežām nano-patentēšanai ; jaunu 
koncepciju un pieeju izpēte nozares 
lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju 
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integrēšanu un konverģenci. Finansējums 
netiks piešķirts nano-tehnoloģiskajiem 
pētījumiem militārajā jomā.

Pamatojums

Following existing conventions for controlling potentially harmful materials, a nano-safety 
legislation based on the precautionary principle should govern safe handling, transfer, use 
and development of nanoparticles, nano materials, nano devices and nano-biotechnology.
Traceability and labelling requirements should be set up in order for consumers to be able to 
make informed choices. A strict regulatory system of liability must be in place if a 
commercially released nanoparticle turns out to be damaging to health, the environment or 
traditional livelihoods and culture. Nano-patents could bring the molecules and elements that 
make up the universe under legal monopolistic control. Clear rules need to be established to 
prevent such nano-patents.

Grozījums Nr. 29
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 4. punkta „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un 

jaunas ražošanas tehnoloģijas” apakšpunkta „Darbības” apakšpunkts „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- makro- līmeņu 
integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu 
apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli, 
biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to 
veidošana un apstrādes kontrole.

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

Grozījums Nr. 30
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 4. punkta „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un 

jaunas ražošanas tehnoloģijas” apakšpunkta „Darbības” apakšpunkts „Jauna ražošana”

Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām 
balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu, 
attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas 
saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;
izstrādāt plaša lietojuma ražošanas 

Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām 
balstītai ilgtspējīgai ražošanai, tostarp, lai 
veidotu, attīstītu un apstiprinātu jaunas 
sistēmas saistībā ar jaunām rūpnieciskām 
vajadzībām; izstrādāt plaša lietojuma 
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pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību 
un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;
izstrādāt jaunas inženierzinātnes 
koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju 
apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-, 
izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu 
nākamās paaudzes produktus un 
pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību 
un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

ražošanas pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz 
sadarbību un zinātnes atziņām balstītai 
ražošanai; izstrādāt jaunas inženierzinātnes 
koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju 
apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-, 
izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu 
nākamās paaudzes produktus un 
pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību 
un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Grozījums Nr. 31

• I pielikuma I daļas iedaļas "Tēmas" 4. punkta “Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli 
un jaunas ražošanas tehnoloģijas” apakšpunkta “Darbības” apakšpunkts “Tehnoloģiju 
integrēšana rūpnieciskie lietojumiem”

Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas par 
nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu 
lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs, 
tādās kā: veselība, būvniecība, transports, 
enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un 
apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas, 
tostarp eko-tehnoloģijas, par nanozinātnēm, 
materiāliem un ražošanu lietojumiem vienā 
vai vairākās nozarēs, tādās kā: veselība, 
būvniecība, transports, enerģētika, ķīmija, 
vide, tekstilpreces un apģērbs, celuloze un 
papīrs, mašīnbūve.

Grozījums Nr. 32
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 5. punkta „Enerģētika” apakšpunkts „Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā
sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas 
avotiem un nesējiem apvienojumā ar 
uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu 
arvien augošās problēmas saistībā ar 
piegādes drošību un klimata pārmaiņām, 
vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas 
nozares konkurētspēju.

Līdz 2020. gadam pārveidot pašreizējo uz 
degizrakteņiem balstīto enerģētikas sistēmu 
visefektīvākā enerģētiskā un vismazāk no 
degizrakteņiem atkarīgā ekonomikā 
pasaulē; tādā veidā ilgtspējīgā enerģijas 
ekonomija pirmām kārtām balstīsies uz 
dažādiem atjaunojamās enerģijas avotiem 
un nesējiem apvienojumā ar uzlabotu 
energoefektivitāti un enerģijas 
konservāciju, lai atrisinātu arvien augošās 
problēmas saistībā ar piegādes drošību un 
klimata pārmaiņām, vienlaikus palielinot 
Eiropas ilgtspējīgās enerģētikas nozares 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 33
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 5. punkta „Enerģētika” apakšpunkta „Pamatojums” 



20/32 PA\579994LV.doc

LV

1. daļa

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv 
lielas problēmas. Nepieciešamību izstrādāt 
piemērotus un savlaicīgus risinājumus 
pamato satraucošas enerģijas pieprasījuma 
tendences pasaulē (paredzams, ka nākamajos 
30 gados tas pieaugs par 60%), vajadzība 
būtiski ierobežot siltumnīcefekta gāzu 
emisijas nolūkā mazināt klimata pārmaiņu 
postošās sekas, naftas cenu kaitējošā 
nepastāvība (jo īpaši attiecībā uz transporta 
nozari, kas ir lielā mērā atkarīga no naftas 
cenām) un ģeopolitiskā nestabilitāte naftas 
piegādātāju apgabalos. Pētījumi un 
demonstrējumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu 
videi draudzīgākās un rentablākās 
tehnoloģijas un pasākumus, kas dotu iespēju 
ES izpildīt savus mērķus atbilstīgi Kioto 
protokolam un tos pārsniegt, un izpildīt 
savas enerģētikas politikas saistības, kā
aprakstīts 2000. gada Zaļajā grāmatā par 
energoapgādes drošību.

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv 
lielas problēmas. Nepieciešamību identificēt 
un izstrādāt piemērotus un savlaicīgus 
risinājumus pamato satraucošas enerģijas 
pieprasījuma tendences pasaulē (paredzams, 
ka nākamajos 30 gados tas pieaugs par 
60%), vajadzība būtiski ierobežot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas nolūkā 
mazināt klimata pārmaiņu postošās sekas, 
naftas cenu kaitējošā nepastāvība (jo īpaši 
attiecībā uz transporta nozari, kas ir lielā 
mērā atkarīga no naftas cenām) un 
ģeopolitiskā nestabilitāte naftas piegādātāju 
apgabalos. Pētījumi un demonstrējumi ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu videi draudzīgākās 
un rentablākās tehnoloģijas un pasākumus, 
kas dotu iespēju ES izpildīt savus mērķus 
atbilstīgi Kioto protokolam un tos pārsniegt, 
un izpildīt savas enerģētikas politikas 
saistības saskaņā ar 2005. gada Zaļajā 
grāmatā par energoefektivitāti un 
2000. gada Zaļajā grāmatā par   
energoapgādes drošību noteikto.

Grozījums Nr. 34
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 5. punkta „Enerģētika” apakšpunkta „Pamatojums” 

2. daļa

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē 
vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir 
pirmajā vietā attiecībā uz modernajām 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, tādām 
kā bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs 
konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves 
un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas 
pētniecības iespējas oglekļa savākšanas un 
atdalīšanas jomā. Tomēr šajās jomās pastāv 
nopietnas konkurences draudi (jo īpaši no 
ASV un Japānas).

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē 
vairākās enerģētikas ražošanas un 
energoefektivitātes tehnoloģijās. Tā ir 
pirmajā vietā attiecībā uz modernajām 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, tādām 
kā saules enerģija, bioenerģija un vēja 
enerģija. ES ir spēcīgs konkurents pasaulē 
elektroenerģijas ieguves un sadales 
tehnoloģijās, un tai ir lielas pētniecības 
iespējas oglekļa savākšanas un atdalīšanas 
jomā. Tomēr šajās jomās pašlaik pastāv 
konkurence (jo īpaši no ASV un Japānas).

Grozījums Nr. 35
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 5. punkta „Enerģētika” apakšpunkta „Pamatojums” 
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3. daļa

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai 
ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru 
radīšanā iesaistītais risks ir liels un 
priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie 
uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo 
finansējumu pētniecībai, attīstībai, 
demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ 
privātā sektora ieguldījumu veicināšanā 
svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un, 
lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas 
sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās 
tehnoloģijās. Šajā ziņā izšķirīga loma ir 
Eiropas tehnoloģiju platformām, koordinētā 
veidā apvienojot vajadzīgos pētniecības 
pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības 
mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša 
darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas 
politikas veidošanai, kas arī var sniegt 
atbalstu jaunām politikas vajadzībām, 
piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas 
politikas lomu starptautisko ar klimata 
pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un 
saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu 
nestabilitāti un pārtraukumiem.

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai 
ilgtspējīgā programmējamā enerģētikā ir 
vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru 
radīšanā iesaistītais risks ir liels un 
priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie 
uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo 
finansējumu pētniecībai, attīstībai, 
demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ 
privātā sektora ieguldījumu veicināšanā 
svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un, 
lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas 
sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās
tehnoloģijās. Šajā ziņā izšķirīga loma ir 
Eiropas tehnoloģiju platformām, koordinētā 
veidā apvienojot vajadzīgos pētniecības 
pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības 
mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša 
darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas 
politikas veidošanai, kas arī var sniegt 
atbalstu jaunām politikas vajadzībām, 
piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas 
politikas lomu starptautisko ar klimata 
pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un 
saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu 
nestabilitāti un pārtraukumiem.

Grozījums Nr. 36
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 5. punkta „Enerģētika” apakšpunkts „Darbības”, jauna 

ievadfrāze un mainīta virsrakstu kārtība

Darbības ir sakārtotas prioritārā kārtībā un 
atbilst atsevišķām budžeta iedaļām.

• Ūdeņradis un kurināmā elementi • Energoefektivitāte un ietaupījumi

• Atjaunojamās elektroenerģijas 
ražošana

• Atjaunojamās elektroenerģijas 
ražošana

• Atjaunojamo degvielas veidu 
ražošana

• Atjaunojamo  degvielas veidu
ražošana

• Atjaunojamie avoti apsildei un 
dzesēšanai

• Atjaunojamie avoti apsildei un 
dzesēšanai

• CO2 uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa 
elektroenerģijas ieguvei

• Viedi enerģētikas tīkli
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• Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas • Zināšanas enerģētikas politikas 
veidošanai

• Viedi enerģētikas tīkli • Ūdeņradis un kurināmā elementi

• Energoefektivitāte un ietaupījumi • CO2 uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa 
elektroenerģijas ieguvei

• Zināšanas enerģētikas politikas 
veidošanai

• Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas

Pamatojums
Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. In order to ensure transparency it is also important to 
separate the budget lines for the different activities.

Grozījums Nr. 37

• I pielikuma I daļas iedaļas “Tēmas” 5. punkta “Enerģētika” apakšpunkta “Darbības” 
apakšpunkts “Ūdeņradis un kurināmā elementi”

Integrētas darbības, lai nodrošinātu stabilu 
tehnoloģisku pamatu konkurētspējīgai ES 
kurināmā elementu un ūdeņraža nozarei 
stacionāriem, pārnēsājamiem un transporta 
lietojumiem. Ūdeņraža un kurināmā 
elementu Eiropas tehnoloģiju platforma 
atbalsta šo darbību, ierosinot integrētu 
pētniecības un ieviešanas stratēģiju.

Integrētas darbības, lai nodrošinātu stabilu 
tehnoloģisku pamatu konkurētspējīgai ES 
kurināmā elementu un ūdeņraža nozarei 
stacionāriem, pārnēsājamiem un transporta 
lietojumiem, kas balstīti uz atjaunojamās 
enerģijas avotiem. Ūdeņraža un kurināmā 
elementu Eiropas tehnoloģiju platforma 
atbalsta šo darbību, ierosinot integrētu 
pētniecības un ieviešanas stratēģiju.

Pamatojums

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

Grozījums Nr. 38

• I pielikuma I daļas iedaļas “Tēmas” 5. punkta “Enerģētika” apakšpunkta “Darbības” 
apakšpunkts “CO2 uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa 
elektroenerģijas ieguvei” 

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā 
izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties 
nodrošināt efektīvas elektroenerģijas 

Pētījumi par CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģijām tiks orientēti uz 
sociālo, ekonomisko, juridisko un vides 
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ieguves stacijas ar nullei tuvu izmešu 
līmeni, pamatojoties uz CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģijām.

kritēriju attīstību šais tehnoloģijās, 
iekļaujot garantijas par pastāvīgu 
uzglabāšanu visā kalpošanas laikā. CO2 
uztveršanas un uzglabāšanas projektu 
neatkarīga zinātniska izskatīšana un 
uzraudzība tiks veikta to īstenošanas vietās, 
rezultāti tiks pilnībā atklāti sabiedrībai.

Grozījums Nr. 39
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 5. punkta „Enerģētika” apakšpunkta „Darbības” 
apakšpunkts „Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas”

• Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas svītrots

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti, 
uzticamību un izmaksas, attīstot un 
demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides 
tehnoloģijas.

Pamatojums

Coal industry is very well-established, with a large turn-over and therefore well capable of 
funding any further research on clean coal technologies.

Grozījums Nr. 40

• I pielikuma I daļas iedaļas “Tēmas” 5. punkta “Enerģētika” apakšpunkta “Darbības” 
apakšpunkts “Energoefektivitāte un ietaupījumi”

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai 
uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu 
ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas 
ietver energoefektivitātes stratēģiju un 
tehnoloģiju integrēšanu, jaunu un
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju 
izmantošanu un enerģijas pieprasījuma 
pārvaldību.

Jaunu koncepciju un tehnoloģiju attīstība un 
demonstrācija, lai uzlabotu zema, pasīva un 
paaugstināta enerģijas patēriņa 
energoefektivitāti un ietaupījumu ēkām, 
pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas ietver 
energoefektivitātes stratēģiju un tehnoloģiju 
integrēšanu, jaunu atjaunojamās un 
ilgtspējīgas jaunas enerģijas tehnoloģiju 
izmantošanu un enerģijas pieprasījuma 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 41
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• I pielikuma I daļas iedaļas “Tēmas” 5. punkta “Enerģētika” apakšpunkta “Darbības” 
apakšpunkts “Zināšanas enerģētikas politikas veidošanai”

Izstrādāt līdzekļus, metodes un modeļus, lai 
izvērtētu galvenos ekonomikas un sociālos 
jautājumus saistībā ar enerģijas tehnoloģijām 
un nodrošināt skaitliskus mērķus un 
attīstības modeļus vidējam un ilgam 
termiņam.

Izstrādāt līdzekļus, metodes un modeļus, lai 
izvērtētu galvenos ekonomikas un sociālos 
jautājumus saistībā ar enerģijas tehnoloģijām 
un nodrošināt skaitliskus mērķus un 
attīstības modeļus vidējam un ilgam 
termiņam; attīstīt mehānismus politikas 
veidošanai, lai ievērojami paātrinātu 
koncepciju un tehnoloģiju ieviešanu 
attiecībā uz energoefektivitāti, uz 
pieprasījumu orientētām blakusnozarēm un 
atjaunojamo enerģiju.

Grozījums Nr. 42
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 6. punkta „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” 

apakšpunkta „Pamatojums” 2. daļa

Pētniecība ES līmenī ir vajadzīga, lai 
īstenotu starptautiskas saistības, tādas kā 
Kioto protokols, ANO Konvencija par 
bioloģisko daudzveidību, 2002. gada 
Pasaules sammits par noturīgu attīstību, 
tostarp ES Ūdens iniciatīva, un sniegtu 
ieguldījumu darbam, ko veic Starpvaldību 
ekspertu grupa klimata pārmaiņu jautājumos 
un Zemes novērošanas iniciatīvā. Turklāt 
pastāv nozīmīgas pētniecības vajadzības, kas 
rodas no spēkā esošām un jaunām ES līmeņa 
politikām, Sestās vides rīcības programmas 
un saistīto tematisko stratēģiju īstenošanas, 
Vides tehnoloģiju un Vides un veselības 
rīcības plānu ieviešanas, un direktīvu, tādu 
kā Ūdens pamatdirektīva, īstenošanas.

Pētniecība ES līmenī ir vajadzīga, lai 
īstenotu starptautiskas saistības, tādas kā 
ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) un tās Kioto 
protokols, ANO Konvencija par bioloģisko 
daudzveidību, 2002. gada Pasaules augstākā 
līmeņa tikšanās par noturīgu attīstību, 
tostarp ES Ūdens iniciatīva, un sniegtu 
ieguldījumu darbam, ko veic Starpvaldību 
ekspertu grupa klimata pārmaiņu jautājumos 
un Zemes novērošanas iniciatīvā. Turklāt 
pastāv nozīmīgas pētniecības vajadzības, kas 
rodas no spēkā esošām un jaunām ES līmeņa 
politikām, Sestās vides rīcības programmas 
un saistīto tematisko stratēģiju īstenošanas, 
Vides tehnoloģiju, Vides un veselības un 
Kopienas stratēģijas attiecībā uz 
dzīvsudrabu rīcības plānu ieviešanas, un 
direktīvu, tādu kā Ūdens pamatdirektīva, 
īstenošanas.

Grozījums Nr. 43
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 6. punkta „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” 

apakšpunkta „Pamatojums” 3. daļa
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ES ir jānostiprina tās stāvoklis pasaules tirgū 
vides tehnoloģiju jomā. Šādas tehnoloģijas 
palīdz nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, 
sniedzot ekoloģiski efektīvus dažāda mēroga 
vides problēmu risinājumus un aizsargājot 
mūsu kultūras mantojumu. Ar vidi saistītās 
prasības darbojas kā jauninājumu stimuls un 
var nodrošināt uzņēmējdarbības iespējas.
Eiropas tehnoloģiju platformas 
ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas, 
un ilgtspējīgas ķīmijas jomā apstiprina ES 
līmeņa darbības nepieciešamību, un to 
pētniecības programmas ir ņemtas vērā 
turpmāk izklāstītajās darbībās. Citas 
platformas (piemēram, būvniecības un 
mežsaimniecības jomā) daļēji nodarbojas ar 
vides tehnoloģiju jautājumiem, un tās arī ir 
ņemtas vērā.

ES ir jānostiprina tās stāvoklis pasaules tirgū 
vides tehnoloģiju jomā. Šādas tehnoloģijas 
sekmē ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu un 
palīdz nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, 
sniedzot ekoloģiski efektīvus dažāda mēroga 
vides problēmu risinājumus un aizsargājot 
mūsu kultūras mantojumu. Ar vidi saistītās 
prasības darbojas kā jauninājumu stimuls un 
var nodrošināt uzņēmējdarbības iespējas.
Eiropas tehnoloģiju platformas 
ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas, 
un ilgtspējīgas ķīmijas jomā apstiprina ES 
līmeņa darbības nepieciešamību, un to 
pētniecības programmas ir ņemtas vērā 
turpmāk izklāstītajās darbībās. Citas 
platformas (piemēram, būvniecības un 
mežsaimniecības jomā) daļēji nodarbojas ar 
vides tehnoloģiju jautājumiem, un tās arī ir 
ņemtas vērā.

Grozījums Nr. 44
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 6. punkta „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” 

apakšpunkta „Pamatojums” 3.a daļa (jauna)

Sociāli ekonomiskie aspekti ietekmē vides 
tehnoloģiju attīstību un ieiešanu tirgū un 
tam sekojošu ieviešanu. Darbības iekļaus 
politikas jomu un tehnoloģiju attīstības 
sociāli ekonomiskos aspektus, tostarp 
pētījumus par sabiedrības ražošanas un 
patēriņa veidiem, lai panāktu ilgtspējīga 
patēriņa un ražošanas modeļu ieviešanu.

Grozījums Nr. 45

• I pielikuma I daļas iedaļas “Tēmas” 6. punkta “Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”  
apakšpunkta “Darbības” apakšpunkta “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 

Vide un veselība: vides negatīvo faktoru 
mijiedarbība ar cilvēka veselību, tostarp 
avotu noteikšana, biomonitorings, saistība ar 
iekštelpu vidi, ietekme un jaunie riska 
faktori; integrētas riska novērtēšanas 
metodes toksiskām un bīstamām vielām, 
tostarp alternatīvas izmēģinājumiem ar 



26/32 PA\579994LV.doc

LV

apdraudējuma kvantitatīva noteikšana un 
izmaksu un ieguvumu analīze, novēršanas 
stratēģiju indikatori.

dzīvniekiem; vides radītā veselības 
apdraudējuma kvantitatīva noteikšana un 
izmaksu un ieguvumu analīze, novēršanas 
stratēģiju indikatori.

Grozījums Nr. 46
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 6. punkta „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”  
apakšpunkta „Darbības” apakšpunkta „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, meža 
ugunsgrēki, sausums un plūdi) 
prognozēšanu un integrētu apdraudējuma, 
sensibilitātes un riska novērtējumu; izstrādāt 
agrīnā brīdinājuma sistēmas un uzlabot 
novēršanas un ietekmes mazināšanas 
stratēģijas.

Grozījums Nr. 47

• I pielikuma I daļas iedaļas “Tēmas” 6. punkta “Vide (tostarp klimata pārmaiņas)” 
apakšpunkta “Darbības” apakšpunkta “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, to izmantošana un funkcijas;
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 aizsardzība un apsaimniekošana;
pilsētvides ilgtspējīga apsaimniekošana un 
plānošana, datu pārvalde un informācijas 
pakalpojumi; ar dabas procesiem saistītā 
novērtēšana un prognozēšana.

Grozījums Nr. 48
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I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 6. punkta „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”  
apakšpunkta „Darbības” apakšpunkta „Resursu ilgtspējīga apsaimniekošana” 2. ievilkums

Jūras vides attīstība: cilvēka darbību ietekme 
uz jūras vidi un tās resursiem; piesārņojums 
un eitrofikācija reģionālās jūrās un 
piekrastes zonās; dziļjūras ekosistēmas; jūras 
bioloģiskās daudzveidības tendenču, 
ekosistēmas procesu un okeāna cirkulācijas 
novērtēšana; jūras gultnes ģeoloģija.

Jūras vides attīstība un apsaimniekošana:
cilvēka darbību ietekme uz jūras vidi un tās 
resursiem; piesārņojums un eitrofikācija 
reģionālās jūrās un piekrastes zonās;
dziļjūras ekosistēmas; jūras bioloģiskās 
daudzveidības tendenču, ekosistēmas 
procesu un okeāna cirkulācijas novērtēšana;
jūras gultnes ģeoloģija.

Grozījums Nr. 49
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 7. punkta „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkts 

"Mērķis"

Pamatojoties uz tehnoloģijas attīstību, 
iedzīvotāju un sabiedrības labā izstrādāt 
integrētas videi un klientiem 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 tehnoloģiju un operatīvo 
attīstību, iedzīvotāju un sabiedrības labā 
izstrādāt integrētas videi un klientiem 
draudzīgākas un „viedākas” Viseiropas 
transporta sistēmas, kas atbilstu vides un 
dabas resursu saglabāšanas prasībām;
nostiprināt un turpmāk attīstīt 
konkurētspēju, kas pasaules tirgū ir Eiropas 
rūpniecības nozarēm.

Grozījums Nr. 50
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 7. punkta „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkta 

„Pamatojums” 2. daļa

ES paplašināšanās un ekonomikas attīstība 
(palielinot zemes platību par 25% un 
iedzīvotāju skaitu par 20%) rada jaunu 
izaicinājumu cilvēku un preču efektīvai, 
rentablai un ilgtspējīgai pārvadāšanai.
Transportam ir tieša saistība ar citām 
svarīgām politikas jomām, tādām kā 
tirdzniecība, konkurence, nodarbinātība, 
kohēzija, enerģētika, drošība un iekšējais 
tirgus. Investīcijas pētniecībā un tehnoloģiju 
attīstībā ES transporta nozarē ir 
priekšnosacījums, lai nodrošinātu 
tehnoloģiskas konkurētspējas priekšrocības 
pasaules tirgos. Pasākumi Eiropas līmenī 
veicinās arī rūpniecības pārstrukturēšanu, 

ES paplašināšanās un ekonomikas attīstība 
(palielinot zemes platību par 25% un 
iedzīvotāju skaitu par 20%) rada jaunu 
izaicinājumu cilvēku un preču efektīvai, 
rentablai un ilgtspējīgai pārvadāšanai.
Transportam ir tieša saistība ar citām 
svarīgām politikas jomām, tādām kā 
tirdzniecība, konkurence, nodarbinātība, 
kohēzija, enerģētika, drošība un iekšējais 
tirgus. Uz pieprasījumu balstīta transporta 
nozaru apsaimniekošana ir būtiski svarīga 
loģistikas un telpiskajā plānošanā.
Investīcijas pētniecībā un tehnoloģiju 
attīstībā ES transporta nozarē ir 
priekšnosacījums, lai nodrošinātu 
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tostarp piegādes ķēdes un jo īpaši MVU 
integrāciju.

tehnoloģiskas konkurētspējas priekšrocības 
pasaules tirgos. Pasākumi Eiropas līmenī 
veicinās arī rūpniecības pārstrukturēšanu, 
tostarp piegādes ķēdes un jo īpaši MVU 
integrāciju.

Grozījums Nr. 51
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 7. punkta „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkta 

„Pamatojums” 3. daļa

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, kā arī sasniegt politiskus, 
tehnoloģiskus un sociālekonomiskus mērķus 
tādās jomās kā „tīrs un drošs nākotnes 
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 svarīga būs arī 
tehnoloģiju attīstība Galileo sistēmas un tās 
pielietojumu 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, kā arī sasniegt politiskus, 
tehnoloģiskus un sociālekonomiskus mērķus 
tādās jomās kā „tīrs un drošs nākotnes 
transportlīdzeklis”, savietojamība un 
kombinētie pārvadājumi ar īpašu uzsvaru uz 
ūdens un dzelzceļa transportu, pieejamas 
cenas, nekaitīgums, ietilpība, drošība un 
ietekme uz vidi paplašinātā Eiropas 
Savienībā. Eiropas politiku īstenošanai 
svarīga būs arī tehnoloģiju attīstība Galileo 
sistēmas un tās pielietojumu atbalstam.

Grozījums Nr. 52
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 7. punkta „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkta 

„Pamatojums” 4. daļa

Politikas veidotāju vajadzības, tāpat kā 
turpmāk izklāstīto tēmu un darbību ciešā 
saistība ar rūpniecību, tiks risinātas integrētā 
veidā, aptverot transporta politikas 
ekonomiskos, sociālos un vides aspektus.
Turklāt tiks sniegts atbalsts, lai reaģētu uz 
pastāvošām un jaunām politikas vajadzībām, 

Politikas veidotāju vajadzības, tāpat kā 
turpmāk izklāstīto tēmu un darbību ciešā 
saistība ar rūpniecību, tiks risinātas integrētā 
veidā, aptverot transporta politikas 
ekonomiskos, sociālos un vides aspektus.
Turklāt tiks sniegts atbalsts, lai reaģētu uz 
pastāvošām un jaunām politikas vajadzībām, 
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piemēram, saistībā ar notikumu attīstību 
jūrniecības politikā.

piemēram, saistībā ar notikumu attīstību 
jūrniecības politikā vai Vienotas Eiropas 
debess telpas ieviešanu.

Grozījums Nr. 53

• I pielikuma I daļas iedaļas “Tēmas” 7. punkta “Transports (tostarp aeronautika)” 
apakšpunkta “Darbības” apakšpunkta “Aeronautika un gaisa satiksme” 3. ievilkums

– Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana: pasažieru komforta 
uzlabošana, novatorisku pakalpojumu 
ieviešana 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 drošības garantēšana: visu gaisa 
transporta drošības aspektu uzlabošana;
gaisa kuģu plašāka izvēle, sākot no plata 
korpusa līdz maza izmēra 
transportlīdzekļiem.

Pamatojums

EU research funding to air transport is justified only as regards customer safety aspects.

Grozījums Nr. 54
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 7. punkta „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkta 
„Darbības” apakšpunkta „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)” virsraksts

• Virszemes transports (dzelzceļš, 
autotransports un kuģi)

• Ilgtspējīgs virszemes transports 
(dzelzceļš, autotransports un ūdens 
transports)

Pamatojums

Similar as in the 6FPRD, the heading should include the word 'sustainable', as Art. 6 of the 
Treaty obliges to integrate sustainable development into e.g. the research- and transport-
sectors.

Grozījums Nr. 55
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 7. punkta „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkta 

„Darbības” apakšpunkta „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”  
2. ievilkums
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– Veicināt kravu novirzīšanu uz citiem 
transporta veidiem un transporta koridoru 
atslogošanu: novatorisku, kombinētu un 
sadarbspējīgu reģionālu un valsts 
transporta tīklu, infrastruktūras un 
sistēmu attīstība Eiropā; izmaksu 
internalizācija; informācijas apmaiņa 
starp transportlīdzekli/kuģošanas līdzekli 
un transporta infrastruktūru;
infrastruktūras jaudas optimizēšana.

Veicināt kravu novirzīšanu uz citiem 
transporta veidiem un transporta koridoru 
atslogošanu: ilgtspējīgu, novatorisku, 
kombinētu un sadarbspējīgu reģionālu un 
valsts transporta tīklu, infrastruktūras un 
sistēmu attīstība Eiropā; izmaksu 
internalizācija; informācijas apmaiņa starp 
transportlīdzekli/kuģošanas līdzekli un 
transporta infrastruktūru; infrastruktūras 
jaudas optimizēšana..

Grozījums Nr. 56
I pielikuma I daļas iedaļas „Tēmas” 7. punkta „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkta 

„Darbības” apakšpunkta „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 
tīrāki un drošāki transportlīdzekļi, un 
nepiesārņojoši transportlīdzekļi, jauni 
sabiedriskā un/vai specializētā transporta 
veidi, koncentrējoties uz visas mobilitātes 
ķēdes efektivitāti (sabiedrisko/specializēto 
transportu, automašīnu kopīgu lietošanu, 
iešanu kājām un braukšanu ar velosipēdu), 
transporta pieejamība (tostarp invalīdiem, 
bērniem un vecākiem cilvēkiem) un privātā 
transporta racionalizācija, dažāda veida 
transports, uz pieprasījumu balstīta 
apsaimniekošana, komunikāciju 
infrastruktūra, integrēta pilsētas un 
transporta plānošana.

Pamatojums

It is important that the entire intermodal chain is taken into consideration for making urban 
transport research more efficient. Non-motorized mobility, for instance walking and cycling, 
should be an important focus of transport research.



31/32 PA\579994LV.doc

LV

Grozījums Nr. 57
II pielikuma daļas „Sadarbība” 2. rinda

Pārtika, 
lauksaimniecība un 
biotehnoloģija

(EUR miljoni):
2455

Pārtika, lauksaimniecība 
un biotehnoloģija

(EUR miljoni):
2455

līdz 50% no šīs summas tiks izlietoti 
biotehnoloģijas projektiem.

Grozījums Nr. 58
II pielikuma daļas „Sadarbība” 5. rinda

Enerģija
(EUR miljoni):

2931  Enerģija
(EUR miljoni):

2931
vismaz 80% no šīs summas tiks piešķirti 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas projektiem.

Grozījums Nr. 59
II pielikuma daļa „Sadarbība”

Komisijas ierosinātais teksts
_________________________________

II PIELIKUMS: PAREDZAMAIS SADALĪJUMS PA PROGRAMMĀM
Programmu paredzamais sadalījums ir šāds (EUR miljoni):
Sadarbība 44432

Veselība 8317
Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija 2455

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 12670
Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas 4832
Enerģija” 2931
Vide (tostarp klimata pārmaiņas) 2535
Transports (tostarp aeronautika) 5940
Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes 792
Drošība un kosmoss 3960

Parlamenta grozījums
_________________________________
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II PIELIKUMS: PAREDZAMAIS SADALĪJUMS PA PROGRAMMĀM
Programmu paredzamais sadalījums ir šāds (EUR miljoni):
Sadarbība 47214

Veselība 9099
Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija 2455

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 12670
Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas 4832
Enerģija 3931
Vide (tostarp klimata pārmaiņas) 3535
Transports (tostarp aeronautika) 5940
Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes 792
Drošība un kosmoss 3960

Pamatojums

The total budget for Cooperation is increased by 2782 million EURO which corresponds to 
the Draftsman's proposal for cuts in the Euratom programme budget. Both Energy and 
Environment titles have been increased by 1 billion EURO and Health by 782 million EURO.


