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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo the 
common nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti covered by 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo the 
common nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā. slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas 
vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina 
attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

priekšlikumam par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu 
pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))
(Koplēmuma pieņemšanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0119) 1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 166. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0099/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu kā arī Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A6-0000/2005),

1. Apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. Aicina Komisiju nodot jautājumu Parlamenta izlemšanai vēlreiz, ja tā ir paredzējusi 
izdarīt priekšlikumā būtiskus grozījumus vai aizvietot to ar citu tekstu;

3. Uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. a apsvērums (jauns)

3.a) Lai efektīvāk piesaistītu privātos 
ieguldījumus un nodrošinātu to, ka 
pētniecība un attīstība visefektīvāk veicina 
Eiropas konkurētspēju, pamatprogrammā 
jāveic atbilstīgi pasākumi intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzībai pētniecības 
procesa agrīnā stadijā.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai Eiropas Savienībā finansēto un veikto pētījumu rezultāti tiktu pārvērsti 
ienākumos Savienības iekšienē. Šā iemesla dēļ mums ir jānodrošina, lai pētnieciskie 

  
1 Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī.
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sasniegumi būtu efektīvi aizsargāti ar atbilstīgajiem tiesiskajiem instrumentiem. 

Grozījums Nr. 2
13. apsvērums

13) Programmā „Idejas” darbības jāveic 
Eiropas Pētniecības padomei („EPP”), 
kurai jāpiešķir liela autonomijas pakāpe.

13) Programmā „Idejas” darbības jāveic 
Eiropas Pētniecības padomei („EPP”), 
juridiski neatkarīgai struktūrai, kas 
jāizveido saskaņā ar Līguma 171. pantu, 
pēc neilga Komisijas un Zinātniskās 
padomes pārraudzīta pārejas perioda.
EPP jābūt atbildīgai tās finansētāju 
priekšā, taču - autonomai tās darbībās un 
pētniecības projektu izvēlē.

Pamatojums

Eiropas Pētniecības padomes ekspertu grupa Z. Federico Mayor vadībā savā ziņojumā 
skaidri paziņoja, “EPP jādarbojas kā autonomai struktūrai, kas savu galveno kompetenci 
iegūst no starptautiskās pētniecības sabiedrības. Izmantot pētniecības sabiedrības 
autonomijas spēju ir gan derīgi, gan arī nepieciešams. Tas būs būtiski svarīgi, lai EPP 
iemantotu uzticību pētniecības sabiedrībā un visā sabiedrībā kopumā”. Eiropas Parlaments 
pilnībā atbalsta šo ieteikumu un ir pārliecināts, ka šādu autonomiju var panākt tikai tad, ja 
gan zinātniskie lēmumi, gan vadība ir patiešām neatkarīgi no Eiropas Komisijas, Padomes un 
Parlamenta. Tādējādi EPP ir jāizveido saskaņā ar EK Līguma 171. pantu.

Tai pašā laikā EPP jābūt atbildīgai Eiropas Parlamenta un citu finansētāju priekšā ne tikai 
par saņemtajiem un sadalītajiem naudas līdzekļiem, bet arī par tās finansējuma piešķiršanas 
principiem, tās prioritātēm un darbībām.

Grozījums Nr. 3
18. a apsvērums (jauns)

18. a) Septītajai pamatprogrammai 
jāveicina kopdarbība un 
komplementaritāte ar Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammu, 
struktūrfondiem un citām Kopienas 
programmām.

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai pārvarētu vienu no Eiropas galvenajiem vājajiem punktiem - “Eiropas 
paradoksu”, kas ir spožu zinātnisko zināšanu radīšana un nepietiekama spēja pārvērst šīs 
zināšanas jauninājumos un komercproduktos. Lai to panāktu, ir jāattīsta integrācija starp 
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Septīto pamatprogrammu, struktūrfondiem un Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammu.

Grozījums Nr. 4
18. b apsvērums (jauns)

18. b) Uz rūpniecisko pētniecību īpaši 
attiecas Eiropas Tehnoloģiju platformas 
(TP) un Kopējās tehnoloģiskās iniciatīvas 
(KTI). TP var attīstīties par 
pamatinstrumentu Eiropas 
konkurētspējas veicināšanai.

Pamatojums

TP ir jāsekmē Barselonas mērķa – atvēlēt divas trešdaļas no 3%  IKP pētījumiem, ko finansē 
privāti ieguldītāji – sasniegšana. Kad TP būs sasniegušas pietiekamu brieduma līmeni, tās 
jāuzskata par kandidātēm, lai radītu aizsākumu KTI, kas aptvertu dažus to kompetencē esošo 
jomu aspektus.

Grozījums Nr. 5
18. c apsvērums (jauns)

18. c) Biznesa sektora ļīdzdalība un 
zinātnisko zināšanu, un tehnisko iemaņu 
komerciāla izmantošana ir svarīgi faktori, 
lai nodrošinātu to, ka Pamatprogramma 
veicinās Lisabonas stratēģijas mērķu 
sasniegšanu un darbavietu radīšanu, un 
attīstību.

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai pārvarētu vienu no Eiropas galvenajiem vājajiem punktiem - “Eiropas 
paradoksu”, kas ir spožu zinātnisko zināšanu radīšana un nepietiekama spēja pārvērst šīs 
zināšanas jauninājumos un komercproduktos. Lai to panāktu, ir jāattīsta integrācija starp 
Septīto pamatprogrammu un Konkurētspējas un jauninājumu programmu.

Grozījums Nr. 6
20. apsvērums

20) ņemot vērā Sestās pamatprogrammas 
jauno instrumentu izmantošanas 
vidusposma pārskatīšanu un 

20) ņemot vērā Sestās pamatprogrammas 
jauno instrumentu izmantošanas 
vidusposma pārskatīšanu un 
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pamatprogrammas piecu gadu 
novērtējumu, ir noteikta jauna pieeja, kurai 
vajadzētu nodrošināt ES pētniecības 
politikas politisko mērķu vieglāku, 
efektīvāku un elastīgāku sasniegšanu. šim 
nolūkam jāizmanto mazāks vienkāršāku 
„finansēšanas shēmu” kopums, 
apvienojumā ar lielāku elastīgumu un 
brīvību, lai atbalstītu dažādas darbības.

pamatprogrammas piecu gadu 
novērtējumu, ir noteikta jauna pieeja, kurai 
vajadzētu nodrošināt ES pētniecības 
politikas politisko mērķu vieglāku, 
efektīvāku un elastīgāku sasniegšanu. Šim 
nolūkam jāizmanto mazāks vienkāršāku 
„finansēšanas shēmu” kopums, 
apvienojumā ar lielāku elastīgumu un 
brīvību, lai atbalstītu dažādas darbības, un 
dalībniekiem jāgarantē spēcīgāka vadības 
autonomija.

Pamatojums

Lai veicinātu iesaistīšanos Pamatprogrammā, jo īpaši mazām grupām un MVU, finansēšanas 
shēmu vienkāršošana noteikti ir nepieciešama. Tam jāattiecas uz visām pētniecības darbības 
stadijām, sākot no projekta vadības priekšlikuma iesniegšanas. Šim nolūkam, ciktāl tas 
attiecas uz pētniecības darbības administratīvo un zinātnisko vadību, dalībniekiem jāļauj 
izvēlēties starp vairākām alternatīvām, kas jāsaskaņo ar Komisiju, ar nosacījumu, ka ir 
nodrošināta uzskaitāmība.

Grozījums Nr. 7
24. a apsvērums (jauns)

24. a) Pamatprogrammas galvenais 
mērķis ir sasniegt Lisabonas stratēģisko 
mērķi, - lai Eiropa kļūtu par 
konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz 
zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē. 
Trijstūris – izglītība, pētījumi un 
jauninājumi – ir atzīts par 
pamatinstrumentu šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 8
25. a apsvērums (jauns)

25. a) Īpaša uzmanība tiks veltīta 
jaunajiem pētniekiem, lai sekmētu viņu 
zinātnisko karjeru visproduktīvākajā 
dzīves posmā. Jaunajiem pētniekiem 
jākļūst par galveno zinātnes virzītājspēku 
Eiropā. Šai sakarā jāveic konkrēti 
pasākumi visās Pamatprogrammas 
darbībās programmās „Sadarbība”, 
„Idejas” un „Cilvēki”.
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Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi – 3 % ieguldījumiem pētniecībā, - Eiropai līdz 2010. .gadam būs 
vajadzīgi 700 000 jaunu zinātnieku. Atbalsts jaunajiem zinātniekiem šajā priekšlikumā neiziet 
ārpus deklarāciju robežām. Īpaša uzmanība un saprotama rīcība ir nepieciešama ne tikai 
saistībā ar gaidāmo dramatisko Eiropas izcelsmes pētnieku demogrāfisko trūkumu, bet arī, 
lai radītu pievilcīgus, konkurences apstākļus jaunajiem zinātniekiem no visas pasaules un 
celtu Eiropas pētniecības sistēmas konkurētspēju. ES fondi jāizmanto talantīgāko jauno 
pētnieku atbalstīšanai, doktorantu skaita palielināšanai kā arī, lai apturētu kvalificētu 
speciālistu aizplūšanu uz ārzemēm.

Grozījums Nr. 9
28. a apsvērums (jauns)

28. a) Procedūru vienkāršošana un 
pieejamības atvieglošana dalībniekiem ir 
aspekti, kas veido būtisku šīs 
Pamatprogrammas un tās izpildes 
sastāvdaļu.

Grozījums Nr. 10
29. a apsvērums (jauns)

29. a) Komisijas ierosināto, mobiluma un 
noteiktu MVU atbalsta pasākuma vadībai 
un pārvaldībai paredzēto jauno 
izpildaģentūru lomas un pienākumi būs 
skaidri formulēti Dalības noteikumos.

Pamatojums

Pastāv kompetenču konflikta risks starp iesaistītajām iestādēm. EP kritiski izvērtē aģentūru 
turpmāko attīstību.

Grozījums Nr. 11
2. panta 2. punkta i) daļa

i) drošība un kosmoss. i) drošība;
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Pamatojums

Tā kā saistība starp kosmosu un drošību acīmredzami ir visai maza, tie abi ir uzskatāmi par 
atsevišķām tēmām. 

Grozījums Nr. 12
2. panta 2. punkta i a) daļa (jauna)

i a) kosmosa pētniecība.

Pamatojums

Tā kā saistība starp kosmosu un drošību acīmredzami ir visai maza, tie abi ir uzskatāmi par 
atsevišķām tēmām.

Grozījums Nr. 13
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. Komisija nepārtraukti un sistemātiski 
uzrauga Pamatprogrammas un tās 
specifisko programmu īstenošanu, un 
regulāri ziņo par šīs uzraudzības 
rezultātiem un tos izplata. Divas reizes 
programmas darbības laikā, 2009. gadā 
un 2011. gadā, Komisija ar ārējo ekspertu 
palīdzību veic šīs pamatprogrammas un tās 
īpašo programmu starpposma novērtējumu, 
balstoties uz iepriekš veikto Sestās 
pamatprogrammas novērtējumu. Šis 
novērtējums ietver notiekošo pētniecības 
darbību kvalitāti, kā arī īstenošanas un 
vadības kvalitāti un virzību uz 
nospraustajiem mērķiem. Konstatējumi 
attiecībā uz jauno darbību un struktūru, 
jo īpaši EPP un KTI, kā arī 
vienkāršošanas procedūru rezultāti 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai.



PE 360.033v01-00 10/70 PR\571052LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Septītajā pamatprogrammā tiek ieviesti daudzi jauni elementi.. To funkcionēšana ir 
jākontrolē un jāuzlabo 7 gadu ilgā laika posmā. Iepriekšējās pamatprogrammās bija viens 
starpposma novērtējums 4 gadus ilgā laika posmā; prasība pēc diviem novērtējumiem 
7 gados ir saprātīga. Turklāt ar tik daudziem jauniem instrumentiem (piemēram, EPP, 
izpildaģentūras, KTI), kuriem nav skaidri noteiktas galējās aprises, ir nepieciešams veikt 
novērtējumu agrāk, lai ieviestu uzlabojumus un pārmaiņas.

Grozījums Nr. 14
I pielikuma 1. punkts

Septītā pamatprogramma tiks īstenota, lai 
izpildītu Līguma 163. pantā aprakstītos 
vispārējos mērķus, veicinot uz zinātnes 
atziņām balstītas sabiedrības izveidi un 
turpinot Eiropas Pētniecības telpas 
attīstību. Tā stiprinās izcilību zinātniskajā 
un tehnoloģiskajā pētniecībā, īstenojot 
šādas četras programmas: sadarbība, 
idejas, cilvēki un iespējas.

Septītā pamatprogramma tiks īstenota, lai 
izpildītu Līguma 163. pantā aprakstītos 
vispārējos mērķus, veicinot uz zinātnes 
atziņām balstītas sabiedrības izveidi un 
turpinot Eiropas Pētniecības telpas 
attīstību. Pamatprogrammā tiks atbalstītas 
divas stratēģiskās līnijas:

– fundamentālo pētījumu attīstība
– lietišķo pētījumu attīstība ciešā 
sadarbībā ar Konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammu, lai 
uzlabotu Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju.

Eiropas Pētniecības padome tiks izveidota, 
lai sasniegtu pirmo mērķi, un tā būs 
atbildīga par ES pasākumu īstenošanu 
saistībā ar fundamentālajiem pētījumiem.

Otrais mērķis tiks īstenots, ciešāk 
saskaņojot pētījumu fāzi ar 
demonstrējumu fāzi un komercializēšanas 
s fāzi, un tas ietilps KJP programmas 
darbības jomā. MVU īpašā loma tiks 
pienācīgi novērtēta caur konkrētiem 
pasākumiem.

Eiropas Tehnoloģiskajām platformām būs 
svarīga loma Eiropas Pētniecības telpas 
(EPT) izveidē un Lisabonas stratēģijas 
sekmēšanā. Pamatprogramma stiprinās 
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izcilību zinātniskajā un tehnoloģiskajā 
pētniecībā, īstenojot šādas četras 
programmas: „Sadarbība”, „Idejas”, 
„Cilvēki” un „Iespējas”.

Pamatojums

Ir nepieciešams skaidrs Septītās pamatprogrammas mērķu un darbības līniju formulējums. 
Septītā pamatprogramma ir tendēta uz „spārnu izplešanu” un ietekmes sfēras paplašināšanu: 
no vienas puses fundamentālie un starpnozaru pētījumi, no otras – lietišķie pētījumi, 
demonstrējumi un ciešāka saskaņošana ar jauninājumu darbībām.

Efektīvs un intensīvs atbalsts jānodrošina Eiropas rūpniecībai, jo īpaši MVU. Šā atbalsta 
stratēģiskais un galvenais elements būs Eiropas tehnoloģiskās iniciatīvas (KTI). Tomēr 
pastāv risks, ka Septītā pamatprogramma, pārmērīgi nodarbināta  ar plaša mēroga 
iniciatīvām atstās MVU novārtā. Daži simptomi ir pamanāmi šodien, piemēram, CRAFT 
projektu efektivitātes koeficents ir apmēram 10% - šeit tiešām ir nepieciešams veikt kādus 
īpašus pasākumus.

Grozījums Nr. 15
I pielikuma 1. punkta a) apakšpunkts (jauns)

Ņemot vērā būtiskās darbaspēka izmaksu 
atšķirības, Eiropai pilnīgi jāizpēta iespējas 
veikt izcilus pētījumus ar zemākām 
izmaksām. Kaut arī zinātniskā izcilība vēl 
aizvien ir galvenais Pamatprogrammā 
finansējamo darbību vērtēšanas kritērijs, 
izmaksu efektivitātes apsvērumi tiks ņemti 
vērā, kur vien iespējams.

Pamatojums

Jāpieliek visas pūles, lai Programmas dotu maksimāli efektīvus rezultātus. Lai izveidotu 
Eiropas Pētniecības telpu, ir nepieciešams, lai pētniecības projektos būtu iesaistīti partneri 
no dažādām valstīm un reģioniem, tai skaitā no tā dēvētajām “pamatvalstīm” un mazāk 
attīstītajām, arī no konverģences reģioniem. Tas ievirzīs jaunā dimensijā Eiropas pievienotās 
vērtības radīšanu projektos un nodrošinās partneru vienlīdzīgu līdzdalību un pilnīgu 
integrāciju.

Grozījums Nr. 16
I pielikuma I nodaļas "Sadarbība" ievaddaļas 3. rindkopa

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

Rezultāts tēmas „Drošība un kosmoss” sadalīšanai atsevišķās tēmās.

Grozījums Nr. 17
I pielikuma I nodaļas "Sadarbība" 3. rindkopas 9) punkts

9) drošība un kosmoss. 9) drošība
9. a) kosmoss

Pamatojums

Rezultāts tēmas „Drošība un kosmoss” sadalīšanai atsevišķās tēmās.

Grozījums Nr. 18
I pielikuma I nodaļas "Sadarbība" 5. rindkopa

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

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai tiktu 
nodrošināta pienācīga koordinētība starp 
tematiskajām jomām un zinātnes jomām, 
kas apvieno sevī vairākas tēmas.

Pamatojums

No multidisciplinaritātes viedokļa ir nepieciešams organizēt kopīgus sasaukumus vai 
pasākumus, kas aptver vairākas pētniecības tematiskās jomas.

Grozījums Nr. 19
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", 8. a rindkopa (jauna)

Lai Eiropas tehnoloģiju platformu 
projekts būtu veiksmīgs, sevišķi liela 
nozīme ir finanšu iestāžu aktīvai dalībai, 
jo, lai apvienotu pētniecību un inovācijas, 
svarīgākais ir tirgus spēja un 
kapitālinvestīciju pieejamība.

Eiropas tehnoloģiju platformas radīs 
labvēlīgus apstākļus atsevišķiem 
uzņēmumiem, lai tie varētu ieguldīt 
līdzekļus noteiktos pētniecības projektos, 
tādējādi uzlabojot savu konkurētspēju un 
paverot iespējas straujam progresam un 
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produktu jauninājumiem. Šie pētniecības 
projekti būs konkurētspējīgi un tos var 
finansēt Pamatprogrammas ietvaros kopā 
ar struktūrfondiem, uzņēmējdarbības un 
inovāciju programmas (CIP) fondiem un 
reģionālajiem fondiem. 
Eiropas tehnoloģiju platformām 
jāizmanto plašā pieredze, kas gūta 
EUREKA klastera programmās, kuras ir 
veicinājušas izaugsmi stratēģiskās 
nozīmes pētniecības jomās Eiropā.
Tehnoloģiju platformu lēmumu 
pieņemšanas procedūrās pietiekami tiks 
iesaistīti MVU.
“Eiropas sociālo un vides inovāciju 

platforma” Eiropas līmenī apvienos 
bezpeļņas pilsoniskas sabiedrības 
organizācijas, pētniecības un pārvaldes 
iestādes.

Pamatojums

Eiropas tehnoloģiju platformām, kuras ir jaunas struktūrvienības, jāizmanto līdzīgās 
aktivitātēs iesaistīto dalībnieku gūtā pieredze, un jāapvieno vairāki pieejamie finansējuma 
avoti. Jānodrošina MVU piedalīšanās un loma, jāveicina to iesaistīšanās un jāatbalsta dalība 
projektos.

„Eiropas sociālo un vides inovāciju platformas” izveidei jāpapildina uz tehnoloģijām 
orientēto platformu aktivitātes, jo šo svarīgo pētniecības jomu nedrīkst izslēgt.

Grozījums Nr. 20
I pielikuma I nodaļas "Sadarbība" 8. rindkopa

Deviņās tēmās tiks iekļauta arī izpēte, kas 
vajadzīga, lai atbalstītu ES politikas 
formulēšanu, īstenošanu un izvērtēšanu 
tādās jomās kā veselība, drošība, patērētāju 
aizsardzība, enerģētika, vide, atbalsts 
attīstībai, zivsaimniecība, jūras lietas, 
lauksaimniecība, dzīvnieku labturība, 
transports, izglītība un mācības, 
nodarbinātība, sociālās lietas, kohēzija, 
tieslietas un iekšlietas, kā arī atbalstītu 
pirmsnormatīvus un normatīvus pētījumus, 
kas ir saistīti ar standartu kvalitātes 

Desmit tēmās tiks iekļauta arī izpēte, kas 
vajadzīga, lai atbalstītu ES politikas 
formulēšanu, īstenošanu un izvērtēšanu 
tādās jomās kā veselība, drošība, patērētāju 
aizsardzība, enerģētika, vide, atbalsts 
attīstībai, zivsaimniecība, jūras lietas, 
lauksaimniecība, dzīvnieku labturība, 
transports, IKT, izglītība un mācības, 
nodarbinātība, sociālās lietas, kohēzija, 
tieslietas un iekšlietas, kā arī atbalstītu 
pirmsnormatīvus un normatīvus pētījumus, 
kas ir saistīti ar standartu kvalitātes 
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uzlabošanu un to īstenošanu. uzlabošanu un to īstenošanu.

Pamatojums

Rezultāts tēmas „Drošība un kosmoss” sadalīšanai atsevišķās tēmās.

IKT, kas ietilpst arī pārējās jomās, nevar izslēgt no šīs ES politikas sfēras.

Grozījums Nr. 21
I pielikuma I nodaļas "Sadarbība" 10. rindkopa

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

Lai pastiprinātu ES pētniecības rezultātu 
izplatīšanu un izmantošanu, visās 
tematiskajās jomās tiks atbalstīta zināšanu 
izplatīšana un rezultātu tālāknodošana, 
tostarp politikas veidotājiem, tajā skaitā arī 
ar tīklu veidošanas iniciatīvām, semināriem 
un pasākumiem, ārējo ekspertu palīdzību 
un informācijas un elektroniskajiem 
pakalpojumiem, jo īpaši CORDIS. 
Pasākumi jauninājumu atbalstam tiks veikti 
saskaņā ar Konkurētspējas un jauninājumu 
programmu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
MVU pienācīgas dalības starptautiskajā 
sadarbībā nodrošināšanā. Tādēļ 
programmas “Sadarbība" katras 
tematikas ietvaros tiks veikti noteikti 
pasākumi, tai skaitā īpaši aicinājumi 
MVU, “dalībvalstu piešķīrumi izpētei” un 
atbalsta pasākumi. Lai iegūtu optimālu 
rezultātu no pieejamajiem resursiem, kā 
papildu kritērijs tiks ieviesta rentabilitātes 
analīze, lai nodrošinātu, ka uzdevumu 
izpildei tiek piešķirti optimāli resursu. 
Visās pētniecības jomās tiks ņemti vērā 
dzimumu līdztiesības apsvērumi un 
nepieciešamība iesaistīt jaunos 
zinātniekus. Atbalsts tiks sniegts arī 
attiecībā uz iniciatīvām, kuru mērķis ir 
rosināt dialogu par zinātniskiem 
jautājumiem un pētījumu rezultātiem ar 
plašu sabiedrību ārpus pētniecības 
aprindām, kā arī zinātniskās komunikācijas 
un izglītības jomā. Tiks ņemti vērā ētikas 
principi un dzimumu līdztiesības aspekti.
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Pamatojums

EPT attīstība un Septītās pamatprogrammas pasākumu rezultāti jāsekmē valsts līmenī.

Joprojām pastāv būtiski šķēršļi MVU dalībai Septītajā pamatprogrammā. Jāorganizē 
pasākumi, lai veicinātu to iesaistīšanu.

Projekta kvalitāte vienmēr ir vissvarīgākais kritērijs, taču rentabilitātes analīze varētu būt 
papildu priekšrocība, lai uzlabotu programmas rezultātus. Tādējādi projektiem tiks 
nodrošināta cita līmeņa Eiropas pievienotā vērtība, kā arī vienlīdzīga partneru iesaistīšana 
un pilnīga integrēšana, arī attiecībā uz dalībniekiem no konverģences reģioniem.

Pamatprogrammās līdz šim nav pievērsta pietiekama uzmanība jaunajiem zinātniekiem. 
Abiem jautājumiem: sieviešu un jauno zinātnieku iesaistīšanai jābūt „horizontālām” tēmām, 
kas aptver visas aktivitātes.

Grozījums Nr. 22
I pielikuma I nodaļas "Sadarbība" 10. a rindkopa (jauna)

Plašais pasākumu klāsts, kas tiek 
finansēts pamatprogrammas ietvaros rada 
nepieciešamību pēc atbilstīgas 
integrācijas un pasākumu koordinēšanas. 
Lai novērstu fragmentāciju un 
pārklāšanos, un nodrošinātu ievērojamu 
integrāciju ar valsts un reģionāliem 
pasākumiem, tiks paplašināta Izcilības 
tīklu loma. Labākai pasākumu 
integrācijai ir svarīgi, lai Eiropas 
tehnoloģiju platformas uzturētu ciešu 
saistību ar valsts pētniecības 
programmām un iniciatīvām, piemēram, 
ar valsts tehnoloģiju platformām, lai 
radītu sinerģiju jaunu, modernu 
tehnoloģiju izstrādē.

Pamatojums

Septītās pamatprogrammas ietvaros tiek ieviesti vairāki instrumenti, piemēram, EPP, TP, 
KTI, vērienīgi sadarbības projekti pētniecības jomā, lielas valsts pētniecības programmas, ko 
koordinē ERA-Net, apjomīgi infrastruktūras, KPC pasākumi un EURATOM programma, kuru 
rezultātus var negatīvi ietekmēt fragmentācija, pārklāšanās un integrētības trūkums. Nav 
skaidrs, kā notiks šo atdalīto programmu savstarpējā mijiedarbība. Bez tam nav skaidrs arī, 
kā tiks nodrošināta pasākumu  integrācija Eiropas, valsts un reģionālā līmenī. Viens no 
iespējamajiem risinājumiem ir izvērst Izcilības tīklu lomu, lai nodrošinātu vairāk 
koordinācijas un integrācijas uzdevumu. 
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Grozījums Nr. 23
I pielikuma I nodaļas "Sadarbība" apakšvirsraksta „Kopīgie pētījumi”, 1. a rindkopa (jauna)

Lai atbalstītu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstību, novērstu fragmentāciju un 
pētniecības darba pārklāšanos un 
uzlabotu programmas „Sadarbība” un 
citu pamatprogrammas apakšprogrammu 
projektu un iniciatīvu savstarpējo 
koordināciju, kā arī citus pētniecības 
pasākumus, kas tiek veikti valsts un 
reģionālā līmenī, Izcilības tīklu darbības 
sfērā tiks iekļauti jauni koordinācijas un 
integrācijas uzdevumi.

Pamatojums

Izcilības tīkliem, kuru mērķis līdz šim bija virtuālu institūtu izveide un darba grupas 
pasākumu integrēšana, ir jābūt atvērtākiem, tehnoloģijas platformu, ERA-Net, KTI un citu 
iniciatīvu koordinēšanai, kļūstot par “izpētes tīklu”: kas nodrošina informācijas apmaiņu, 
kopīgas iniciatīvas un efektīvu pētniecības un tirdzniecības pasākumu integrāciju.

Grozījums Nr. 24
<Article>I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Kopīgie pētījumi”, 2. punkts 

(jauns)</Article>

Tas tiks panākts, atbalstot kopīgus 
pētījumus saskaņā ar vairākām 
finansēšanas shēmām: kopīgie projekti, 
izcilības tīkli, koordinācijas/atbalsta 
darbības (skat. III pielikumu).

Šie mērķi tiks panākti, atbalstot kopīgus 
pētījumus saskaņā ar vairākām 
finansēšanas shēmām: kopīgie projekti, 
izcilības tīkli, koordinācijas/atbalsta 
darbības (skat. III pielikumu).

Sadarbības projektiem jāietver pētniecības 
un rezultātu demonstrēšanas pasākumi, 
pietuvinot tos tirgum un saistot šo darbību 
loku ar instrumentiem, kurus piedāvā 
Konkurētspējas un inovāciju programma. 

Grozījums Nr. 25
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 2. punkta

ievaddaļa

Potenciālas kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas 
tiks noteiktas, pamatojoties uz vairākiem 
kritērijiem, tostarp: 

Potenciālas kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas 
tiks noteiktas, pamatojoties uz atvērtu 
novērtēšanas procesu ar vairākiem 
pārredzamiem kritērijiem, tostarp: 
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Pamatojums

Atvērtajam novērtēšanas procesam jānodrošina, ka TP, sasniedzot pietiekamu attīstības 
pakāpi, jāspēj izveidot jauna KTI, daļēji pārklājot dažus to jomas aspektus.

Grozījums Nr. 26
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 2. punkta 

1. atkāpe

- Eiropas līmeņa darbības pievienotā 
vērtība;

- Eiropas līmeņa darbības pievienotā 
vērtība, kas, cita starpā, tiek vērtēta pēc 
rentabilitātes 

Pamatojums

<OptDelPrev> Jādara viss iespējamais, lai uzlabotu programmas rezultātus. Lai izveidotu 
Eiropas Pētniecības telpu, ir nepieciešams, lai pētniecības projektos būtu iesaistīti partneri 
no dažādām valstīm un reģioniem, tai skaitā no tā dēvētajām “pamatvalstīm” un mazāk 
attīstītajām, arī no konverģences reģioniem. Tādējādi projektiem tiks nodrošināta citas 
dimensijas Eiropas pievienotā vērtība, kā arī vienlīdzīga partneru iesaistīšana un pilnīga 
integrēšana.

Grozījums Nr. 27
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 2. punkta 

1. a ievilkums (jauns)

- Eiropas dimensijas efektivitāte, tai skaitā 
MVU iesaistīšanas pakāpe

Pamatojums

KTI patiešām jāīsteno Eiropas līmenī, izmantojot tehnoloģijas visu dalībvalstu interesēs, 
attīstot un izplatot jaunas tehnoloģijas – šim nolūkam ir nepieciešama līdzsvarota dalība (tai 
skaitā konverģences reģionu), kā arī MVU vai to apvienību iesaistīšana.

Grozījums Nr. 28
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 2. punkta 

7. a ievilkums (jauns)

- Zinātnieki, kas tiek mobilizēti no privātā 
sektora valsts sektorā un otrādi, kā arī 
apmācības programmas kvalitāte
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Pamatojums

KTI jāsekmē zinātnieku mobilitāte no privātā sektora uz valsts sektoru un otrādi.

Grozījums Nr. 29
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 3. punkts

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

Ņemot vērā Kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu 
plašo spektru un sarežģītību, tiks veikti 
plaši  pasākumi, lai nodrošinātu 
pārredzamu to darbību saskaņā ar 
izcilības principiem, rentabilitāti un 
konkurētspēju. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta vispārējai saskanībai un 
koordinācijai starp kopīgām tehnoloģiju 
iniciatīvam un valsts programmām un 
projektiem vienā un tajā pašā jomā.

Pamatojums

<OptDelPrev>KTI jāīsteno Eiropas līmenī, izmantojot tehnoloģijas visu dalībvalstu interesēs, 
attīstot un izplatot jaunas tehnoloģijas – šim nolūkam ir nepieciešama līdzsvarota dalība (tai 
skaitā arī konverģences reģionu).</OptDelPrev>

Grozījums Nr. 30
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Dalībvalstu pētniecības programmu 

koordinācija”, 2. punkta 2. ievilkums

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

- Ierobežotā skaitā gadījumu, sniedzot 
papildu finansiālo ES atbalstu tiem 
dalībniekiem, kas rada resursu krājumu
kopīgiem priekšlikumu konkursiem starp 
attiecīgajām valsts un reģionālajām 
programmām („ERA-NET PLUS”).

Pamatojums

ES papildfinansējums ERA-NET PLUS nedrīkst kļūt par subsīdijām valsts pētniecībai. 
Ierobežotā skaitā gadījumu jāsniedz atbalsts tām ERA-NET PLUS iniciatīvām, kuras 
patiešām tiek īstenotas Eiropas līmenī un notiek koordinēti ar citiem Septītās 
pamatprogrammas pasākumiem.

Grozījums Nr. 31
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Dalībvalstu pētniecības programmu 
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koordinācija”, 2. punkta 2. a ievilkums (jauns)

- ierobežotā skaitā gadījumu sekmīgās 
ERA-STAR sadarbības shēmas 
piemērošana Eiropas reģioniem un vidēja 
lieluma dalībvalstīm ilgtermiņa 
programmu pārvaldībai, piemēram, 
programmai “Globālais monitorings par 
vidi un drošību” (GMES).

Pamatojums

ERA-STAR ir ERA-NET projekts, kurā piedalās Eiropas reģioni, kā arī maza un vidēja 
lieluma dalībvalstis, kuras savā starpā sadarbojas veidos, kas tiek uzskatīti par 
daudzsološiem. Šī shēma ir īpaši piemērota tādu programmu kā GMES pārvaldībai, kad 
jāpievērš īpaša uzmanība Eiropas reģionu vajadzībām.

<Amend>Grozījums Nr. <NumAm>32</NumAm>
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Dalībvalstu pētniecības programmu 

koordinācija”, 3. punkta ievaddaļa

Kopienas līdzdalība valstu pētniecības 
programmās, kas tiek kopīgi veiktas, 
pamatojoties uz 169. pantu, ir jo īpaši 
svarīga Eiropas plaša mēroga dažāda 
līmeņa sadarbībai starp dalībvalstīm, 
kurām ir kopīgas vajadzības un/vai 
intereses. šādas iniciatīvas atbilstīgi 
169. pantam tiks uzsāktas jomās, kas ir 
jānosaka ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, 
ietverot iespējamo sadarbību ar 
starpvaldību programmām, pamatojoties uz 
vairākiem kritērijiem:

Kopienas līdzdalība valstu pētniecības 
programmās, kas tiek kopīgi veiktas, 
pamatojoties uz 169. pantu, ir jo īpaši 
svarīga Eiropas plaša mēroga dažāda 
līmeņa sadarbībai starp dalībvalstīm, 
kurām ir kopīgas vajadzības un/vai 
intereses. Pienācīgi identificētos 
gadījumos šādas iniciatīvas atbilstīgi 
169. pantam tiks uzsāktas jomās, kas ir 
jānosaka ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, 
ietverot iespējamo sadarbību ar 
starpvaldību programmām, pamatojoties uz 
vairākiem kritērijiem:

Pamatojums

<OptDelPrev>“Dažāda līmeņa” iniciatīvas, ko veic dažas dalībvalstis, savā ziņā ir pretrunā ar 
Eiropas dimensijas sasniegšanu.  Atbalsts tiks piešķirts tikai pienācīgi identificētos un 
pamatotos gadījumos, kas nesīs ekonomisku labumu visām dalībvalstīm. </OptDelPrev>

<Amend>Grozījums Nr. <NumAm>33</NumAm>
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Starptautiska sadarbība”, 2. a punkts 

(jauns)
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Pamatprogrammas ietvaros tiks 
sagatavota kopīga Starptautiskās 
sadarbības stratēģija, kurā būs definēti 
mērķi, Eiropas intereses un noteiktas 
sadarbības jomas ar katru valstu grupu. 
Stratēģijā būs norādītas jomas, kurās 
jāierobežo trešo valstu dalība, piem., 
drošības pētniecība.

Pamatojums

Stratēģija nodrošinās saskaņotu pieeju plašākajai Starptautiskās sadarbības jomai un uzlabos 
efektivitāti. Drošības gadījumā ir nepieciešams ierobežot pieeju informācijas jautājumiem. 

Grozījums Nr. 34
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 1. punkts „Veselība”, 

apakšvirsraksts „Pamatojums”, 2. punkts

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, reimatiskās, 
elpošanas, 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.

Pamatojums

Reimatisko slimību cēlonis ir ģenētiskas disformācijas. Rezultātā negatīvi tiek ietekmētas 
mūsu sociālās un veselības aprūpes sistēmas. 
Reimatisko slimību pētniecības nozīmīgums ir uzsvērts, 2005. gada 13. oktobrī, pieņemot 
rakstisko deklarāciju Nr.389 (procedūra saskaņā ar Reglamenta 116. pantu).
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Grozījums Nr. 35
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 1. punkts „Veselība”, 

apakšvirsraksts „Pamatojums”, 3. punkts

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

Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas 
pētniecība palīdzēs nostiprināt Eiropas 
veselības aizsardzības biotehnoloģijas, 
medicīnas tehnoloģiju un 
farmaceitiskās nozares konkurētspēju.
ES jāuzņemas aktīva loma, 
farmaceitiskajā nozarē veidojot 
jauninājumus veicinošu vidi, jo īpaši, lai 
palielinātu panākumus klīnisko 
pētījumu jomā. Šim nolūkam tiks 
sekmēta programmas MICE (Zāļu 
pētījumi Eiropas bērniem) 
īstenošana. 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).

Pamatojums

Regula par pediatrijā lietojamām zālēm un Regula, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1768/92, 
Direktīva 2001/83/EK un Regula (EK) Nr. 726/2004. 

Grozījums Nr. 36
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 1. punkts „Veselība”, 

apakšvirsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 4. atkāpe

Novatoriskas terapeitiskas pieejas un 
iejaukšanās. Lai saskaņotu un turpinātu 

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

progresīvu terapiju un tehnoloģiju attīstību 
potenciālam lietojumam daudzu slimību un 
traucējumu, tai skaitā bērnu slimību un 
traucējumu gadījumos.

Grozījums Nr. 37
<Article>I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 1. punkts „Veselība”, 

apakšvirsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 4. ievilkums</Article>

- 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, reimatiskās un elpošanas 
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.

Pamatojums

Reimatisko slimību pētniecības nozīmīgums ir uzsvērts, 2005. gada 13. oktobrī, pieņemot 
rakstisko deklarāciju Nr.389 (procedūra saskaņā ar Reglamenta 116. pantu). 

Grozījums Nr. 38
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 1. punkts „Veselība”, 

apakšvirsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 3. ievilkums

- Uzlabota slimību profilakse un labāka 
zāļu izmantošana. Lai izstrādātu efektīvus 
sabiedrības veselības pasākumus, kuros 
risināti galvenie veselību ietekmējošie 
faktori (tādi kā stress, uzturs vai vides 
faktori). Lai dažādos veselības apstākļos 
noteiktu pareizu iejaukšanos ar mērķi 
uzlabot zāļu izrakstīšanu un to, kā pacienti 
lieto zāles (ieskaitot zāļu lietošanas 
izraisīto blakusparādību uzraudzības 
sistēmu).

- Uzlabota slimību profilakse un labāka 
zāļu izmantošana. Pētījumi imunoloģijas, 
toksikoloģijas un epidemioloģijas jomā, 
lai nodrošinātu augstu preventīvās un 
profilaktiskās medicīnas līmeni. Pētījumi 
par atzītu medikamentu pareizu lietošanu 
bērniem. Lai izstrādātu efektīvus 
sabiedrības veselības pasākumus, kuros 
risināti galvenie veselību ietekmējošie 
faktori (tādi kā stress, uzturs vai vides 
faktori). Lai dažādos veselības apstākļos 
noteiktu pareizu iejaukšanos ar mērķi 
uzlabot zāļu izrakstīšanu un to, kā pacienti 
lieto zāles (ieskaitot zāļu lietošanas 
izraisīto blakusparādību uzraudzības 
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sistēmu).

Pamatojums

Preventīvā un profilaktiskā medicīna ir ne tikai lētāka, bet arī efektīvāka, un tai ir lielāka 
nozīme cilvēku veselības nodrošināšanā.

Parlaments Regulas priekšlikumā par pediatriskajām zālēm ir norādījis uz nepieciešamību 
pēc finansiālā atbalsta pētījumiem par atzītu medikamentu pareizu izmantošanu bērniem.  

Grozījums Nr. 39
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 2. punkts „Pārtika, 

lauksaimniecība un biotehnoloģija”, apakšvirsraksts „Darbības”, 1. aizzīme

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

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 aizsardzību un 
ilgspējīgu to bioloģiskās daudzveidības 
izmantošanu; uzlaboti kultūraugi un 
ražošanas sistēmas, tostarp bioloģiskā 
lauksaimniecība, kvalitatīvas ražošanas 
shēmas un ĢMO ietekme; ilgtspējīga, 
konkurētspējīga un daudzfunkcionāla 
lauksaimniecība un mežsaimniecība; 
integrēta lauku attīstība, kas ietver 
pilsoniskas sabiedrības dalību plānošanā 
un lēmumu pieņemšanā; dzīvnieku 
labturība, audzēšana un ražošana; 
alternatīvas testēšanas stratēģijas un 
metodes, kurās netiek izmantoti dzīvnieki, 
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 
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apsaimniekošanas politika utt.)

Pamatojums

Šīs darbības galvenais mērķis būs pārtikas ražošanas un resursu pārvaldības ilgtspējīgums. 

Saskaņā ar Protokola par dzīvnieku aizsardzību, Padomes Direktīvas 86/609/EEK 23. panta, 
Sestās Kopienas vides rīcības programmas un ES ķīmisko vielu Regulas priekšlikuma 
prasībām veicināt testēšanu, kurā netiek izmantoti dzīvnieki, pie darbībām vides un veselības 
aizsardzības jomā jāiekļauj alternatīvas stratēģijas un jo īpaši – tādu testēšanas metožu 
sagatavošanu un apstiprināšanu, kurās netiek izmantoti dzīvnieki.   

Grozījums Nr. 40
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 2. punkts „Pārtika, 

lauksaimniecība un biotehnoloģija”, apakšvirsraksts „Darbības”, 2. aizzīme

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 (tostarp pārtika no jūras 
dzīvniekiem un augiem); izsekojamība.

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 un 
alerģijas; veselības uzlabošanās, 
pateicoties noteiktiem pārtikas produktiem 
un diētām; novatoriskas pārtikas un 
lopbarības apstrādes tehnoloģijas (tostarp 
iepakošana); pārtikas, dzērienu un 
lopbarības uzlabota kvalitāte un 
nekaitīgums, gan no ķīmiskā, gan no 
bioloģiskā viedokļa; pārtikas aprites 
integritāte un ilgspējīgums (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. 41
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 3. punkts „Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts „Pamatojums”, 1. punkts

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas ir svarīgas Eiropas nākotnei 
un ir Lisabonas stratēģijas īstenošanas 

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas ir svarīgas Eiropas nākotnei 
un ir Lisabonas stratēģijas īstenošanas 
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pamatā. Puse no produktivitātes rezultātā 
gūtās peļņas mūsu tautsaimniecībās 
skaidrojama ar IKT ietekmi uz produktiem, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbības 
procesiem. IKT ir noteicošais faktors 
jauninājumu un jaunrades veicināšanā un 
vērtību ķēžu izmaiņu apgūšanā ražošanas 
un pakalpojumu sektorā. IKT ir 
nepieciešamas, lai apmierinātu augošo 
pieprasījumu pēc veselības un sociālās 
aprūpes un modernizētu valsts kompetencē 
esošos pakalpojumus, tādus kā izglītība, 
zinātne, drošība, enerģētika, transports un 
vide. IKT turklāt paātrina citu zinātnes un 
tehnoloģijas jomu attīstību, jo tās pārveido 
veidu, kā zinātnieki veic izpēti, sadarbojas 
un rada jauninājumus.

pamatā. Puse no produktivitātes rezultātā 
gūtās peļņas mūsu tautsaimniecībās 
skaidrojama ar IKT ietekmi uz produktiem, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbības 
procesiem. IKT ir noteicošais faktors 
jauninājumu un jaunrades veicināšanā un 
vērtību ķēžu izmaiņu apgūšanā ražošanas 
un pakalpojumu sektorā. IKT jāveicina 
pārvaldības un politikas veidošanas 
procesu pieejamība un pārredzamība. IKT 
ir nepieciešamas, lai apmierinātu augošo 
pieprasījumu pēc veselības un sociālās 
aprūpes un modernizētu valsts kompetencē 
esošos pakalpojumus, tādus kā izglītība, 
zinātne, drošība, enerģētika, transports un 
vide. IKT turklāt paātrina citu zinātnes un 
tehnoloģijas jomu attīstību, jo tās pārveido 
veidu, kā zinātnieki veic izpēti, sadarbojas 
un rada jauninājumus.

Grozījums Nr. 42
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 3. punkts „Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts „Pamatojums”, 2. a punkts (jauns)

IKT pētniecība, kuras pamatā ir “atvērtā 
koda” izstrādes modelis, pierāda savu 
lietderību kā novatoriska metode 
sadarbības uzlabošanai.  Ir vērts izpētīt, 
vai šis sadarbības un inovāciju modelis ir 
lietderīgs arī citām pamatprogrammas 
aktivitātēm.

Pamatojums

Programmatūras kontekstā atvērtā koda izstrādes modeļa pamatā ir kopienas sadarbība, 
izplatot produktu, piešķirot tam plašu piekļuvi un iespēju atkārtoti lietot rezultātus ar 
minimāliem ierobežojumiem. Šis izstrādes modelis paredz atvērtā koda kopienas izstrādātās 
programmatūras testēšanu, lietotāju atsauksmes , atkārtotu lietojamību, pielāgošanu un 
uzlabošanu. Atvērtā koda izstrāde ir būtisks IKT sektora inovāciju virzītājspēks, kas gan 
sekmē tehnoloģisko progresu, gan uzlabo konkurenci. Pasaules mērogā nozīmīgākie atklātā 
koda programmatūras izstrādātāji ir Eiropas uzņēmumi - gan lieli, gan mazi, universitātes un 
atsevišķi programmētāji.  

Grozījums Nr. 43
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 3. punkts „Informācijas un 
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komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts „Pamatojums”, 4. punkts

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

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

Pamatojums

Nedrīkst atstāt novārtā Eiropas fotonikas tehnoloģiju platformu.  

Grozījums Nr. 44
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 3. punkts „Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 5. 

apakšievilkums

valdībām; efektivitāte, atklātība un 
atbildība pasaules līmeņa publiskajai 
pārvaldei un saikne ar iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, atbalstot demokrātiju.

Valdībām un pilsētām; efektivitāte, 
atklātība un atbildība pasaules līmeņa 
publiskajai pārvaldei un saikne ar 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, atbalstot 
demokrātiju.

Pamatojums

Lai noskaidrotu, kāda politika vai stratēģijas ir praktiskākas un efektīvāk palīdz pilsētām 
sekmēt IKT izmantošanu un vietējo ieguldījumu Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem, kā arī 
valsts kompetencē esošas pakalpojumu jomās, piemēram, izglītībā, apmācībā, drošībā, 
sniegto pakalpojumu modernizēšanā, ir nepieciešami pētījumi un demonstrējumi.    

Grozījums Nr. 45
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 3. punkts „Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 5. a 

apakšievilkums (jauns)

– drošībai, ievērojot tēmā “Drošība un 
kosmoss” sniegtās pamatnostādnes.
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Pamatojums

Saraksts neizskatītos pabeigts bez atsauces uz tēmu „Drošība”, kaut arī šī tēma ir aprakstīta 
citā pamatprogrammas sadaļā. 

Grozījums Nr. 46
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 3. punkts „Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 4. ievilkums

IKT uzticamībai un drošībai: identitātes 
pārvaldība; autentificēšana un 
apstiprināšana; privātumu uzlabojošas 
tehnoloģijas; tiesību un pamatlīdzekļu 
pārvaldība; aizsardzība pret kiberdraudiem.

IKT uzticamībai un drošībai: identitātes 
pārvaldība; autentificēšana un 
apstiprināšana; privātumu uzlabojošas 
tehnoloģijas; tiesību un pamatlīdzekļu 
pārvaldība; aizsardzība pret kiberdraudiem; 
kritisku drošības/privātuma problēmu 
pārraudzība.

Pamatojums

Pastāv risks, ka varētu tikt pārkāpta privatās dzīves neaizskaramība, ja neizveidos īpašu 
komiteju tās aizsardzībai; šķiet, ka Kopīgais pētniecības centrs (JRC) ir tiesības izrādīt 
iniciatīvu un uzņēmties komitejas funkcijas, jo tas pēdējo gadu laikā ir daudz nodarbojies ar 
drošības un privātās dzīves jautājumiem.

Grozījums Nr. 47
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 4. punkts „Nanozinātnes, 

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts „Pamatojums”, 
3. punkts

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās 
kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda 
rūpniecība, ķīmija, transporta nozare, 
būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila 
nozare, celulozes un papīra rūpniecība 
palīdz noteikt kopējas pētniecības 
prioritātes un mērķus. Papildus ar 
rūpniecību saistītām prioritātēm un to 
integrācijai nozares lietojumiem tiks 
risināti politikas, regulatīvie, 
standartizācijas un ietekmes jautājumi, 
tostarp elastīga reaģēšana uz jaunām 
politikas vajadzībām.

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās 
kā nanoelektronika, nanomedicīna, 
fotonika, rūpniecība, tērauda rūpniecība, 
ķīmija, transporta nozare, būvniecība, 
rūpnieciskā drošība, tekstila nozare, 
celulozes un papīra rūpniecība palīdz 
noteikt kopējas pētniecības prioritātes un 
mērķus. Papildus ar rūpniecību saistītām 
prioritātēm un to integrācijai nozares 
lietojumiem tiks risināti politikas, 
regulatīvie, standartizācijas un ietekmes 
jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz 
jaunām politikas vajadzībām.



PE 360.033v01-00 28/70 PR\571052LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Pamatojums

Nedrīkst atstāt novārtā Eiropas fotonikas un nanomedicīnas tehnoloģiju platformu.

Grozījums Nr. 48
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 5. punkts „Enerģētika”, 

apakšvirsraksts „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.

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu 
energoefektīvākā ekonomijā, kura rada 
mazāk CO2 izmešu; enerģijas ekonomija
balstīsies uz dažādiem enerģijas avotiem 
un nesējiem, īpašu uzmanību pievēršot 
atjaunojamās enerģijas avotiem, 
apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti 
un enerģijas saglabāšanu, lai atrisinātu 
arvien augošās problēmas saistībā ar 
piegādes drošību un klimata pārmaiņām, 
vienlaikus palielinot Eiropas ilgspējīgās
enerģētikas nozares konkurētspēju

Pamatojums

Septītās pamatprogrammas darbībām jāsaskan ar Eiropas enerģētikas politiku, kuras mērķi 
ir primāro enerģijas avotu dažādošana, energoefektivitātes uzlabošana un antropogēnu CO2
emisiju samazināšana. 

Grozījums Nr. 49
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 5. punkts „Enerģētika”, 

apakšvirsraksts „Pamatojums”, 3. punkts

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, ir 
jāapvieno Eiropas centieni un resursi 

Enerģētikas sistēmas radikālai 
pārveidošanai par ilgspējīgu, racionālu 
enerģētikas sistēmu 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, ir 
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saskanīgā un efektīvākā veidā. 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.

jāapvieno Eiropas centieni un resursi 
saskanīgā un efektīvākā veidā. 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.

Pamatojums

Septītās pamatprogrammas darbībām jāsaskan ar Eiropas enerģētikas politiku, kuras mērķi 
ir primāro enerģijas avotu dažādošana, energoefektivitātes uzlabošana un antropogēnu CO2
emisiju samazināšana. Tā parasti tiek dēvēta par automatizēto enerģētikas sistēmu. 

Grozījums Nr. 50
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 5. punkts „Enerģētika”, 

apakšvirsraksts „Darbības”, 7. aizzīme, 1. punkts

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes 
sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un 
uzticamību, piemēram, pārveidojot 
pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā 
(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un 
novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo 
enerģijas avotu plašai ieviešanai un 
efektīvai integrēšanai.

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes 
sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un 
uzticamību, piemēram, pārveidojot 
pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā 
(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un, 
izstrādājot enerģijas uzkrāšanas metodes,
novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo 
enerģijas avotu plašai ieviešanai un 
efektīvai integrēšanai.

Pamatojums

Izstrādāt elektroenerģijas uzkrāšanas metodes ir svarīgi, jo īpaši vēja ģeneratoru radītajai 
elektroenerģijai. Uzkrāšanas metodes, cita starpā, ir arī ūdeņradis un kurināmā elementi.

Grozījums Nr. 51
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 6. punkts „Vide (tostarp klimata 

pārmaiņas)”, apakšvirsraksts „Pamatojums”, 2. punkts
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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 
Apvienoto Nāciju Klimata izmaiņu 
konvencija (UNFCCCC), 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, 
Kopienas stratēģijas attiecībā uz 
dzīvsudrabu un direktīvu, tādu kā Ūdens 
pamatdirektīva, īstenošanas. 

Pamatojums

Nevar ignorēt Apvienoto Nāciju Klimata izmaiņu konvenciju attiecībā uz Kioto konvencijai 
sekojošiem pasākumiem.

Vides rīcības plānam būtiska ir arī Kopienas stratēģija attiecībā uz dzīvsudrabu.

Grozījums Nr. 52
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 6. punkts „Vide (tostarp klimata 

pārmaiņas)”, apakšvirsraksts „Pamatojums”, 3. punkts

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 

ES ir jānostiprina tās stāvoklis pasaules 
tirgū vides tehnoloģiju jomā. šādas 
tehnoloģijas sekmē ilgtspējīgu patēriņu un 
ražošanu, kā arī 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 
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platformas (piemēram, būvniecības un 
mežsaimniecības jomā) daļēji nodarbojas 
ar vides tehnoloģiju jautājumiem, un tās arī 
ir ņemtas vērā.

izklāstītajās darbībās. Citas platformas 
(piemēram, būvniecības un 
mežsaimniecības jomā) daļēji nodarbojas 
ar vides tehnoloģiju jautājumiem, un tās arī 
ir ņemtas vērā.

Grozījums Nr. 53
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 6. punkts „Vide (tostarp klimata 

pārmaiņas)”, apakšvirsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 1. ievilkums

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

Ietekme uz vidi un klimatu: klimata un 
Zemes sistēmas darbība; pielāgošanās un 
ietekmes mazināšanas pasākumi; gaisa, 
grunts un ūdens piesārņojums un 
piesārņojuma novēršana; izmaiņas 
atmosfēras sastāvā un ūdens ciklā; 
mijiedarbība starp klimatu, zemes virsu un 
okeānu; ietekme uz bioloģisko 
daudzveidību un ekosistēmām, tostarp 
jūras līmeņa celšanās ietekme uz 
piekrastes zonām un pilsētām.

Pamatojums

Pateicoties grozījumam, Pamatprogramma varētu ietvert priekšlikumus risināt ar fosilo 
enerģiju saistīta piesārņojuma problēmas gan pašā pamatā, gan arī cilvēka radītas vai 
dabiski radušās vides piesārņojuma problēmas.

Ūdens līmeņa celšanās jūrās (SLR) neapšaubāmi ir globālo pārmaiņu acīmredzamas sekas un 
jau tiek piemēroti pielāgošanās un ietekmes mazināšanas pasākumi, lai saglabātu pilsētas un 
piekrastes zones. Rūpīgi jāapsver visi ūdens līmeņa celšanās un ietekmes mazināšanas 
pasākumu seku aspekti 

<Amend>Grozījums nr. <NumAm>54</NumAm>
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 6. punkts „Vide (tostarp klimata 

pārmaiņas)”, apakšvirsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 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 

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, lagūnu
un piekrastes zonu aizsardzība, pasākumi 
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pārtuksnešošanos un augsnes degradāciju; 
mežu apsaimniekošana; pilsētvides 
ilgtspējīga apsaimniekošana un plānošana, 
datu pārvalde un informācijas pakalpojumi; 
ar dabas procesiem saistītā novērtēšana un 
prognozēšana.

pret pārtuksnešošanos un augsnes 
degradāciju; ainavu saglabāšana, mežu 
apsaimniekošana; pilsētvides, vēsturisko 
resursu, kultūras mantojuma un tūrisma
ilgtspējīga apsaimniekošana un plānošana, 
datu pārvalde un informācijas pakalpojumi; 
ar dabas procesiem saistītā novērtēšana un 
prognozēšana. 

Pamatojums

<OptDelPrev> Lagūnas ir ekoloģiski svarīgas  pārejas vides un tās lielā mērā ietekmē globālās 
pārmaiņas. Tās bieži ir bufera zonas starp zemi un jūru, saldūdeni/sālsūdeni, un tās apdraud 
ūdens līmeņa celšanās jūrās (SLR) un citas globālo izmaiņu sekas. Īpaši Eiropā lagūnas jau 
gadsimtiem posta cilvēku darbība, un tādēļ no sociālā un kultūras mantojuma viedokļa rodas 
bažas par to ilgtspējīgu pārvaldību

Septītajā pamatprogrammā jāturpina pētījumi par ainavas saglabāšanu un ilgtspējīgu 
vēsturisko resursu, kultūras mantojuma un tūrisma pārvaldību.

Grozījums Nr. 55
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 6. punkts „Vide (tostarp klimata 

pārmaiņas)”, apakšvirsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 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: cilvēka darbību 
ietekme uz jūras vidi un tās resursiem; 
piesārņojums un eitrofikācija reģionālās 
jūrās, lagūnās un piekrastes zonās; 
dziļjūras ekosistēmas; jūras bioloģiskās 
daudzveidības tendenču, ekosistēmas 
procesu un okeāna cirkulācijas 
novērtēšana; jūras gultnes ģeoloģija.

Pamatojums

<OptDelPrev> Lagūnas ir ekoloģiski svarīgas  pārejas vides un tās lielā mērā ietekmē globālās 
pārmaiņas. Tās bieži ir bufera zonas starp zemi un jūru, saldūdeni/sālsūdeni, un tās apdraud 
ūdens līmeņa celšanās jūrās (SLR) un citas globālo izmaiņu sekas. Īpaši Eiropā lagūnas jau 
gadsimtiem posta cilvēku darbība, un tādēļ no sociālā un kultūras mantojuma viedokļa rodas 
bažas par to ilgtspējīgu pārvaldību.

Grozījums Nr. 56
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 7. punkts „Transports (tostarp 

aeronautika)”, apakšvirsraksts „Pamatojums”, 3. punkts
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Eiropas tehnoloģiju platformu izstrādātajās 
darba programmās atbalstīta vajadzība 
attīstīt jaunu „transporta sistēmu” 
perspektīvu, kurā ņemta vērā 
transportlīdzekļu, transporta tīklu un 
transporta pakalpojumu lietošanas 
mijiedarbība un kuru var izstrādāt vienīgi 
Eiropas līmenī. PTA izmaksas visās šajās 
jomās būtiski pieaug, un ir nepieciešama 
sadarbība ES līmenī, lai ļautu dažādu PTA 
sniedzēju „kritiskajai masai” rentabli 
atrisināt šāda mēroga daudzdisciplināras 
problēmas tādās jomās kā nākotnes „tīrs un 
drošs transportlīdzeklis”, savietojamība un 
kombinētie pārvadājumi ar īpašu uzsvaru 
uz dzelzceļa transportu, pieejamas cenas, 
nekaitīgums, ietilpība, drošība un ietekme 
uz vidi paplašinātā Eiropas Savienībā. 
Eiropas politiku īstenošanai būs arī 
jāizstrādā tehnoloģijas Galileo sistēmas un 
tās lietojumu atbalstam.

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

Pamatojums

Kurināmā elementu izmantošanai transporta sektorā jāietver finanšu resursi arī no šīs 
prioritārās tēmas.

Grozījums Nr. 57
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 7. punkts „Transports (tostarp 

aeronautika)”, apakšvirsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 1. ievilkums

Videi draudzīgāks virszemes transports: 
vides un trokšņa piesārņojuma 
samazināšana; tīru un efektīvu motoru 
izstrāde, izmantojot hibrīdās tehnoloģijas 
un alternatīvu degvielu transporta 
lietojumiem; nolietojuma stratēģijas 
transportlīdzekļiem un kuģošanas 
līdzekļiem.

Videi draudzīgāks virszemes transports:
vides un trokšņa piesārņojuma 
samazināšana; tīru un efektīvu motoru 
izstrāde, izmantojot hibrīdās tehnoloģijas 
un alternatīvu degvielu, jo īpaši ūdeņradi 
un kurināmā elementus, transporta 
lietojumiem; nolietojuma stratēģijas 
transportlīdzekļiem un kuģošanas 
līdzekļiem.
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Pamatojums

Kurināmā elementu izmantošanai transporta sektorā jāietver finanšu resursi arī no šīs 
prioritārās tēmas.   

Grozījums Nr. 58
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 7. punkts „Transports (tostarp 

aeronautika)”, apakšvirsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 3. ievilkums

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

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās:
novatoriskas organizācijas shēmas, tostarp 
tīri un droši transportlīdzekļi, un 
nepiesārņojoši transportlīdzekļi, arī balstīti 
uz ūdeņradi un kurināmā elementiem, 
uzlabotus un novatoriskus risinājumus 
transportlīdzekļiem un infrastruktūrai, lai 
nodrošinātu pieeju invalīdiem, jauni 
sabiedriskā transporta veidi un privātā 
transporta racionalizācija, komunikāciju 
infrastruktūra, integrēta pilsētas un 
transporta plānošana

Pamatojums

Piekļuve sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir viens no galvenajiem transporta politikas 
mērķiem lielākajā daļā dalībvalstu. Pastāv iespēja ar Eiropas izpētes un izstrādes iniciatīvām 
atbalstīt attīstību šajā jomā un nodrošināt salīdzinošus datus, piemēram, pētījumus par 
invalīdiem pieejama transporta rentabilitāti, kā arī plašākā sociālo kontekstā un par 
uzlabotiem, novatoriskiem risinājumiem attiecībā uz invalīdiem pieejama transporta 
projektēšanu.

Kurināmā elementu izmantošanai transporta sektorā jāietver finanšu resursi arī no šīs 
prioritārās tēmas.

Grozījums Nr. 59
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 7. punkts „Transports (tostarp 

aeronautika)”, apakšvirsraksts „Darbības”, 3. aizzīme

Atbalsts Eiropas Globālajai 
satelītnavigācijas sistēmai (Galileo): 
precīzas navigācijas un momenta 
iestatīšanas pakalpojumi lietošanai vairākās 
nozarēs; satelītnavigācijas efektīva 
izmantošana un atbalsts otrās paaudzes 
tehnoloģiju izstrādei.

Atbalsts Eiropas Globālajai 
satelītnavigācijas sistēmai (Galileo):
precīzas navigācijas un momenta 
iestatīšanas pakalpojumi lietošanai vairākās 
nozarēs; satelītnavigācijas efektīva 
izmantošana un atbalsts otrās paaudzes 
tehnoloģiju izstrādei. Galileo un citu esošo 
transporta sistēmu konverģences 
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palielināšana.

Pamatojums

Ir nepieciešams uzsvērt nepieciešamību piemērot Galileo „četrkāršo” koncepciju, kas ietver 
balss, datu, video un mobilās komunikācijas, tādējādi palielinot vispārīgo klātbūtnes efektu, 
kas pastāv transporta un komunikāciju sistēmās.

Grozījums Nr. 60
I pielikuma I nodaļa "Sadarbība", apakšvirsraksts „Tēmas”, 8. punkts „Sociālekonomiskās 

zinātnes un humanitārās zinātnes”, apakšvirsraksts „Pamatojums”, 3. punkts

Atbalstāmās darbības ir izklāstītas turpmāk 
un ir paredzams, ka tās sniegs nozīmīgu 
ieguldījumu politikas formulēšanā, 
īstenošanā, ietekmē un novērtējumā 
daudzās jomās, tādās kā ekonomika, 
sociālā joma, izglītība un mācības, 
uzņēmējdarbība, starptautiskā tirdzniecība, 
patērētāji, ārējie sakari, tieslietas un 
iekšlietas, un oficiālās statistikas politikas. 
Turklāt tiks sniegtas iespējas, lai risinātu 
sociālekonomiskas problēmas, kā arī, lai 
veiktu pētījumus saistībā ar jaunām vai 
neparedzētām politikas vajadzībām.

Atbalstāmās darbības ir izklāstītas turpmāk 
un ir paredzams, ka tās sniegs nozīmīgu 
ieguldījumu politikas formulēšanā, 
īstenošanā, ietekmē un novērtējumā 
daudzās jomās, tādās kā ekonomika, 
sociālā joma, izglītība un mācības, 
kultūras mantojums, uzņēmējdarbība, 
starptautiskā tirdzniecība, patērētāji, ārējie 
sakari, tieslietas un iekšlietas, un oficiālās 
statistikas politikas. Izpētes un tehnoloģiju 
izstrādes pasākumos tiks iesaistītas 
pilsonisku sabiedrību bezpeļņas 
organizācijas. Turklāt tiks sniegtas 
iespējas, lai risinātu sociālekonomiskas 
problēmas, kā arī, lai veiktu pētījumus 
saistībā ar jaunām vai neparedzētām 
politikas vajadzībām.

Pamatojums

Pētījumiem kultūras mantojuma jomā jāturpinās Septītajā pamatprogrammā. 

Kultūras mantojums jāietver kopā ar izglītību un sociāliem jautājumiem. CSO iekļaušana 
pētniecības un tehnoloģiskās izstrādes pasākumos uzlabos sabiedrības informētību par 
zinātnes un pētniecības jautājumiem un sekmēs Septītajā pamatprogrammā ietvertās 
programmas “Iespējas” mērķu sasniegšanu.  Šajā sakarā jāizveido horizontāla sadarbība ar 
sabiedrību, lai īstenotu „Zinātne sabiedrībā” koncepciju

Grozījums Nr. 61
I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 8. punkta „Sociālekonomiskās 

zinātnes un humanitārās zinātnes” apakšvirsraksta „Darbības” 3. aizzīme

Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja 
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zināšanu sabiedrībā: izstrādāt un integrēt 
pētījumus par jautājumiem, kas ietekmē 
izaugsmi, nodarbinātību un konkurētspēju, 
sākot no jauninājumiem, izglītības, tostarp 
mūžizglītības, un zinātnisko un citu 
zināšanu lomas līdz valstu institucionālam 
kontekstam. 

zināšanu sabiedrībā: izstrādāt un integrēt 
pētījumus par jautājumiem, kas ietekmē 
izaugsmi, nodarbinātību un konkurētspēju, 
sākot no jauninājumiem, izglītības, tostarp 
mūžizglītības, un zinātnisko un citu 
zināšanu lomas līdz valstu institucionālam 
kontekstam; zināšanu un nemateriālo 
vērtību centrālā loma ekonomikas 
veidošanā, sociālajās un kultūras vērtībās 
un sociālajā un vides labklājībā.

Pamatojums

Centrālā loma būtu jāpiešķir zināšanām Lisabonas mērķu sasniegšanai uz zināšanām 
pamatotas ekonomikas izveidošanā, tādējādi nodrošinot konkurētspēju un izaugsmi Eiropā.  
Tas arī veicinās vides, sociālo un kultūras labklājību. 

Attiecībā uz pētniecību un attīstību un sociālekonomiskām un humanitārām zinātnēm, 
zināšanas un nemateriālās vērtības var veicināt pētniecības darbības un attīstību, jo īpaši, 
padarot zinātni pievilcīgāku jaunajiem zinātniekiem un vairojot informētību par galvenajiem 
pētniecības uzdevumiem Eiropā.

Grozījums Nr. 62
I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 8. punkta „Sociālekonomiskās 

zinātnes un humanitārās zinātnes” apakšvirsraksta „Darbības” 3. aizzīme

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

Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā:
piemēram, demogrāfiskās izmaiņas, tostarp 
iedzīvotāju novecošana un migrācija; 
dzīvesstils, darbs, ģimene, dzimumu 
līdztiesības jautājumi, veselība un dzīves 
kvalitāte; invalīdu stāvoklis un dzīves 
kvalitāte; pilsētu rajoni kā sarežģītas 
ekosistēmas; pilsētu rajonu 
konkurētspēja; valsts un privātie spēlētāji 
pilsētu un pilsētu rajonu plānošanas 
attīstībā; augošā nevienlīdzība; 
noziedzība; uzņēmējdarbības loma 
sabiedrībā un iedzīvotāju daudzveidība, 
kultūras mijiedarbība un jautājumi saistībā 
ar fundamentālo tiesību aizsardzību un cīņu 
pret rasismu un neiecietību.

Pamatojums

Attiecībā uz dzīves kvalitātes iniciatīvām ir svarīgi padarīt pieejamu finansējumu, lai 
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visaptveroši un pilnīgi veiktu pētījumu par invalīdu stāvokli Eiropas iestādēs. Nesens 
iepriekšējs pētījums, ko saskaņā ar Komisijas finansētu iniciatīvu, parāda, ka pašreiz ir ļoti 
maz informācijas par apdzīvojamām telpām un pakalpojumiem Eiropā. Projekta galīgajā 
ziņojumā sacīts, ka šajā jomā vajadzīgs turpmāks pētījums un ka šos jautājumus būtu jāņem 
vērā Eiropas Savienības pētījumos nākotnē.

Turklāt vajadzīgs veikt vairāk pētījumu, lai iegūtu salīdzinošus datus par to, kas notiek 
dažādās dalībvalstīs un pievienojošajās valstīs attiecībā uz palīdzības sniegšanu invalīdiem, 
tiešo maksājumu shēmām un neatkarīgas dzīves centriem invalīdiem. Pētījumi arī vajadzīgi, 
lai novērtētu, kā invalīdi un viņu ģimenes var veikt brīvu izvēli attiecībā uz neatkarīgas dzīves 
iespējām.

Grozījums Nr. 63
I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 8. punkta „Sociālekonomiskās 

zinātnes un humanitārās zinātnes” apakšvirsraksta „Darbības” 5. aizzīme

Pilsonis Eiropas Savienībā: ņemot vērā ES 
nākotnes attīstību, panākt demokrātiskās 
„piederības” izjūtu un Eiropas tautu aktīvu 
līdzdalību; efektīva un demokrātiska 
pārvaldība, ieskaitot ekonomikas 
pārvaldību; vienotas izpratnes veidošana 
un cieņa pret Eiropas atšķirībām un 
kopīgām iezīmēm kultūrā, institūcijās, 
vēsturē, valodās un vērtībās. 

Pilsonis Eiropas Savienībā: ņemot vērā ES 
nākotnes attīstību, panākt demokrātiskās 
„piederības” izjūtu un Eiropas tautu aktīvu 
līdzdalību; nepārtraukta paplašinātās 
Eiropas pilsoniskas sabiedrības 
veidošana; efektīva un demokrātiska 
pārvaldība, ieskaitot ekonomikas 
pārvaldību; vienotas izpratnes veidošana 
un cieņa pret Eiropas atšķirībām un 
kopīgām iezīmēm kultūrā, institūcijās, 
vēsturē, valodās un vērtībās. 

Pamatojums

Septītajā pamatprogrammā būtu jāturpina pētījumi par pilsoniskas sabiedrības veidošanu. 

Grozījums Nr. 64
I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 8. punkta „Sociālekonomiskās 

zinātnes un humanitārās zinātnes” apakšvirsraksta „Darbības” 7. a aizzīme (jauna)

Eiropas Savienības paplašināšanās: 
pētījumi par ES paplašināšanās 
problēmām, tostarp ekonomikas 
transformācija, rūpniecības 
delokalizācija, demogrāfiskās izmaiņas, 
migrācija, demokrātijas attīstība, 
pašvaldību attīstība, kultūras mantojums.
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Pamatojums

Daudz liela mēroga izmaiņas, kuras vēl nav pabeigtas un nav pilnībā zināmas. 

Septītajā pamatprogrammā būtu jāturpina pētījumi par Eiropas Savienības paplašināšanos.

Grozījums Nr. 65
I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 9. punkta „Drošība un kosmoss” 

virsraksta un apakšvirsrakta „Mērķis” 1. punkts

9. Drošība un kosmoss 9. Drošība

Mērķis Mērķis
Izstrādāt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
izveidotu spējas, kas vajadzīgas, lai 
garantētu iedzīvotāju drošību no tādiem 
draudiem kā terorisms un noziedzība, 
vienlaicīgi ievērojot cilvēka pamattiesības; 
nodrošināt optimālu un saskaņotu pieejamo 
tehnoloģiju izmantošanu Eiropas drošībai 
un veicināt pakalpojumu sniedzēju un 
lietotāju sadarbību drošības risinājumiem.

Izstrādāt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
izveidotu spējas, kas vajadzīgas, lai 
garantētu iedzīvotāju drošību no tādiem 
draudiem kā terorisms un noziedzība, 
vienlaicīgi ievērojot cilvēka pamattiesības; 
nodrošināt optimālu un saskaņotu pieejamo 
tehnoloģiju izmantošanu Eiropas drošībai 
un veicināt pakalpojumu sniedzēju un 
lietotāju sadarbību drošības risinājumiem.

Atbalstīt Eiropas Kosmosa programmu, 
kas koncentrētos uz tādiem lietojumiem 
kā globālais monitorings par vidi un 
drošību (GMES), sniedzot labumu 
iedzīvotājiem un Eiropas kosmosa nozares 
konkurētspējai. Tas veicinās Eiropas 
Kosmosa politikas izstrādi, papildinot 
dalībvalstu un citu galveno dalībnieku, 
tostarp Eiropas Kosmosa aģentūras, 
centienus. 

svītrots

(Svītrotais teksts būs jaunas 10. pozīcijas teksts. Kosmoss.)

Pamatojums

Svītrotais teksts būs jaunas 10. pozīcijas teksts. Kosmoss.

Grozījums Nr. 66
I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 9.1. punkta „Drošība” virsraksts

9.1 Drošība svītrots
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Pamatojums

 

Grozījums Nr. 67
I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 9.2. punkts „Kosmoss”

9.2 Kosmoss 10. Kosmoss

Mērķis
Atbalstīt Eiropas Kosmosa programmu, 
kas koncentrētos uz tādiem lietojumiem 
kā globālais monitorings par vidi un 
drošību (GMES), sniedzot labumu 
iedzīvotājiem un Eiropas kosmosa nozares 
konkurētspējai. Tas veicinās Eiropas 
Kosmosa politikas izstrādi, papildinot 
dalībvalstu un citu galveno dalībnieku, 
tostarp Eiropas Kosmosa aģentūras, 
centienus.

(Jaunās 10. pozīcijas Kosmoss teksts atbilst 9. pozīcijas svītrotajam tekstam.)

Pamatojums

Jaunās 10. pozīcijas Kosmoss teksts atbilst 9. pozīcijas svītrotajam tekstam.

Grozījums Nr. 68
I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 9,2. punkta „Kosmoss” 

apakšvirsraksta „Darbības” 1. aizzīmes 3. a ieviklums (jauns)

– Uz kosmosu balstītu sistēmu 
izstrādāšana risku novēršanai un 
pārvaldībai, kā arī citu neparedzētu 
gadījumu novēršanai, uzlabojot 
konverģenci ar sistēmām, kas nav 
balstītas uz kosmosu.

Pamatojums

Šis grozījums pasvītro augšminēto grozījumu par Galileo konverģenci un uzsver 
nepieciešamību koncentrēties uz riskiem un pilsoņu aizsardzību, apsverot uz kosmosu 
balstītus pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 69
I pielikuma II nodaļas „Idejas” apakšvirsraksta „Pamatojums” 3. punkts

Uz konkurenci balstīts Eiropas mēroga 
finansēšanas mehānisms progresīvajai 
pētniecībai, ko veic individuālas grupas, ir 
galvenais Eiropas pētniecības telpas 
komponents, kas papildina citus ES un 
valsts līmeņa pasākumus. Tas palīdzēs 
vairot Eiropas dinamismu un piesaistīt 
labākos pētniekus gan no Eiropas, gan 
trešām valstīm, kā arī investīcijas 
rūpniecībā.

Uz konkurenci balstīts Eiropas mēroga 
finansēšanas struktūra progresīvajai 
pētniecībai, ko veic individuālas grupas, ir 
galvenais Eiropas pētniecības telpas 
komponents, kas papildina citus ES un 
valsts līmeņa pasākumus. Tas palīdzēs 
vairot Eiropas dinamismu un piesaistīt 
labākos pētniekus gan no Eiropas, gan 
trešām valstīm, kā arī investīcijas 
rūpniecībā.

Pamatojums

lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem par to, ka Eiropas Pētniecības padomei jādarbojas 
kā autonomai iestādei, ir labāk uz to attiecināt terminu „struktūra”, kurai būtu jābūt likumīgi 
neatkarīgai un izveidotai saskaņā ar EK līguma 171. pantu.

Grozījums Nr. 70
I pielikuma II nodaļas „Idejas” apakšvirsraksta „Pamatojums” 3. a punkts (jauns)

Eiropas Pētniecības padomes, ERA-NET
un valstu programmu mijiedarbība tiks 
paskaidrota Dalības noteikumos, lai 
novērstu pētniecības finansējuma 
dublēšanos Eiropas un valstu līmenī. 

Grozījums Nr. 71
I pielikuma II nodaļas „Idejas” apakšvirsraksta „Darbības” 2. punkts

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

ES darbības progresīvās pētniecības jomā 
īstenos Eiropas Pētniecības padome (EPP), 
kas būs likumīgi izveidota struktūra 
saskaņā ar EK līguma 171. pantu. To 
veidos zinātniskā padome un
administratīvā valde. Eiropas Pētniecības 
padomes pārvaldību veiks personāls, kuru 
pieņems darbā tieši šim nolūkam, vai arī 
ES iestādes un šī pārvaldība ietvers tikai 
patiesi administratīvas jautājumus.
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Pamatojums

Eiropas Pētniecības padomes (EPP) ekspertu grupa Federico Mayor vadībā savā ziņojumā 
skaidri norādīja, ka „EPP jādarbojas kā autonomai iestādei, tās pamatekspertīzi atvasinot no 
starptautiskās pētniecības kopienas. Ir gan izdevīgi, gan vajadzīgi izmantot iespējas 
pētniecības kopienas pašpārvaldei. Tas būs būtiski, ja EPP pētniecības kopienā un visā 
sabiedrībā iegūs uzticību un ticamību.” Eiropas Parlaments pilnībā atbalsta šo ieteikumu un 
noteikti uzskata, ka šādu autonomiju var panākt tikai tad, ja gan zinātniski lēmumi un 
pārvaldība ir pilnībā neatkarīgi no Eiropas Komisijas, Padomes un Parlamenta. Tādējādi 
EPP būtu jāizveido saskaņā ar EK līguma 171. pantu.

EPP pārvaldīs administratīvā valde un zinātniskā padome, kuru pārstāvēs augsta līmeņa 
zinātnieki; būtu jāizveido vispasaules tīkls ar līdzvērtīgiem ekspertiem priekšlikumu 
izvērtēšanai.

Grozījums Nr. 72
I pielikuma II nodaļas „Idejas” apakšvirsraksta „Darbības” 3. punkts

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas 
darbosies kā privātpersonas neatkarīgi no 
politiskajām vai citām interesēm. Tās 
locekļus iecels Komisija, ievērojot 
objektīvu izvēles procedūru. Zinātniskā 
padome cita starpā pārraudzīs lēmumus
par finansējamiem pētniecības veidiem un 
garantēs darbības kvalitāti no zinātniskā 
viedokļa. Tās uzdevumos jo īpaši ietilps 
ikgadējās darba programmas izstrāde, 
salīdzinošā novērtējuma procesa izveide, 
kā arī programmas īstenošanas uzraudzība 
un kvalitātes kontrole no zinātniskā 
viedokļa. 

Zinātnisko padomi veidos Eiropas zinātnes 
aprindu augstākā līmeņa pārstāvji, kas 
darbosies kā privātpersonas neatkarīgi no 
politiskajām vai citām interesēm. Tās 
locekļus izvēlēsies zinātniskā kopiena, 
izmantojot Eiropas likumdevēju kritērijus 
un darot to saskaņā ar koplēmuma 
procedūru, un iecels administratīvā valde. 
Zinātniskās padomes locekļi atradīsies 
amatā uz ierobežotu piecu gadu periodu,
kuru varēs pagarināt vienreiz par kā 
maksimums pieciem gadiem saskaņā ar 
rotējošu sistēmu, kas nodrošinās 
zinātniskās padomes darba 
nepārtrauktību. Zinātniskā padome cita 
starpā būs atbildīga par lēmumiem par 
finansējamiem pētniecības veidiem un 
garantēs darbības kvalitāti no zinātniskā 
viedokļa. Tās uzdevumos jo īpaši ietilps 
ikgadējās darba programmas izstrāde, 
salīdzinošā novērtējuma procesa izveide, 
kā arī programmas īstenošanas uzraudzība 
un kvalitātes kontrole no zinātniskā 
viedokļa. 

Pamatojums

Zinātnisko padomi veidos augsta līmeņa zinātnieki, kurus neatkarīgi izvēlēsies zinātniskā 
kopiena, un būs amatā uz ierobežotu piecu gadu periodu, kuru varēs pagarināt vienreiz par 
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kā maksimums pieciem gadiem. Atlases procesā ņems vērā vispārējus noteikumus, kurus 
izveidos Eiropadome un Parlaments pēc Komisijas priekšlikuma iesniegšanas un saskaņā ar 
koplēmuma procedūru. Tā kā administratīvā valde būs likumīgi atbildīga par visam EPP 
darbībām, tā arī likumīgi iecels zinātniskās padomes biedrus. 

Lai garantētu zinātniskās padomes darba nepārtrauktību, kas netiktu nodrošināta gadījumā, 
ja visi locekļi vienlaicīgi nevarētu pildīt amata pienākumus, pieņems rotējošu sistēmu, lai 
atjaunotu padomes locekļu amata pienākumu pildīšanas laiku.

Grozījums Nr. 73
I pielikuma II nodaļas „Idejas” apakšvirsraksta „Darbības” 4. punkts

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

Administratīvā valde uzņemsies likumīgu 
atbildību par visām EPP darbībām. Tā 
atbildēs par visiem īstenošanas 
administratīvajiem un finansiālajiem 
aspektiem un programmas izpildi saskaņā 
ar ikgadējo darba programmu. Jo īpaši tā 
īstenos salīdzinošās vērtēšanas un atlases 
procesu saskaņā ar zinātniskās padomes 
noteiktiem principiem, kā arī nodrošinās 
piešķīrumu finansiālo un zinātnisko 
pārvaldību. 

Pamatojums

Papildu zinātniskajai padomei, kura būs pilnībā atbildīga par visiem zinātniskajiem 
lēmumiem, EPP pārvaldīs administratīvā valde, kas būs likumīgi atbildīga par visām EPP 
darbībām un organizēs un risinās visus programmas īstenošanas un izpildes administratīvos 
un finansiālos aspektus.

Grozījums Nr. 74
I pielikuma II nodaļas „Idejas” apakšvirsraksta „Darbības” 5. punkts

Darbības īstenošanu un pārvaldību 
atbilstoši regulāri pārskatīs un izvērtēs, lai 
novērtētu paveikto un, ņemot vērā pieredzi, 
koriģētu un uzlabotu procedūras.

EPP īstenošanu un pārvaldību atbilstoši 
regulāri pārskatīs un izvērtēs pilnvaroto 
valde, lai novērtētu paveikto un, ņemot 
vērā pieredzi, koriģētu un uzlabotu 
procedūras.

Pamatojums

EPP darbības, jo īpaši attiecībā uz finansēšanas procedūrām, regulāri pārraudzīs pilnvaroto 
valde, kurā būs pārstāvji no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas. Šis regulārais 
pārskats būs ļoti noderīgs, ja EPP iegūs uzticību un ticamību pētniecības kopienā, kā arī 
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pilsoniskā sabiedrībā.

Grozījums Nr. 75
I pielikuma II nodaļas „Idejas” apakšvirsraksta „Darbības” 6. punkts

Eiropas Komisija garantēs pilnīgu EPP
autonomiju un integritāti.

Pārejas fāzē, kura nebūs ilgāka par 
diviem gadiem, Eiropas Komisija 
uzņemsies administratīvās valdes 
pienākumus, garantējot zinātniskās 
padomes pilnīgu autonomiju. Vienlaicīgi 
Eiropas Komisija uzņemsies visas 
nepieciešamās iniciatīvas saskaņā ar 
koplēmuma procedūru, lai izveidotu 
Eiropas Pētniecības padomi kā likumīgi 
neatkarīgu struktūru, pamatojoties uz EK 
līguma 171. pantu. Šāda organizācija 
noteiks tās galīgās procedūras saskaņā ar 
tās pilnvarām un sāks darboties ne velkā 
kā 2009. gada 1. janvārī.

Pamatojums

Lai ļautu EPP sākt darboties ātri, īsās pārejas fāzes laikā Eiropas Komisija darbosies kā 
administratīvā valde. Šī fāze ilgs ne ilgāk kā divus gadus, kuru laikā Komisija Parlamentam 
un Padomei iesniegs priekšlikumu par EPP kā neatkarīgas struktūras izveidošanu, 
pamatojoties uz EK līguma 171. pantu. Kā jau minēts, šo struktūru pārvaldīs administratīvā 
valde un zinātniskā padome un tā sāks darboties ne vēlāk kā 2009. gada 1. janvārī. Tiklīdz tā 
būs izveidota, EPP jāstrādā saskaņā ar tās lēmumiem, kas nozīmē, ka tā noteiks tās galīgās 
procedūras saskaņā ar pašas pilnvarām.

Grozījums Nr. 76
I pielikuma II nodaļas „Idejas” apakšvirsraksta „Pamatojums” 1. a punkts (jauns)

Ieviesīs īpašus pasākumus jaunu 
zinātnieku iedrošināšanai un atbalstīšanai 
zinātniskās karjeras sākumā, kā arī 
pasākumus intelektuālā darbaspēka 
emigrācijas samazināšanai, piemēram, 
reintegrācijas dotācijas.

Pamatojums

Īpašu uzmanība un skaidra rīcība ir vajadzīga ne tikai tādēļ, ka paredzams dramatisks 
demogrāfisks zinātnieku-eiropiešu trūkums, bet arī lai radītu pievilcīgus, konkurētspējīgus
apstākļus jaunajiem zinātniekiem visā pasaulē.
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Grozījums Nr. 77
I pielikuma II nodaļas „Cilvēki” apakšvirsraksta „Pamatojums” 2. punkts

Starpvalstu un starpnozaru mobilitāte, 
tostarp rūpniecības līdzdalības veicināšana 
un zinātniskās karjeras un akadēmisko 
amatu pieejamība Eiropas mērogā ir 
galvenais Eiropas pētniecības telpas 
komponents, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai 
paaugstinātu Eiropas iespējas un sniegumu 
pētniecības jomā. 

Starpvalstu un starpnozaru mobilitāte, 
tostarp rūpniecības līdzdalības veicināšana 
un zinātniskās karjeras un akadēmisko 
amatu pieejamība Eiropas mērogā ir 
galvenais Eiropas pētniecības telpas 
komponents, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai 
paaugstinātu Eiropas iespējas un sniegumu 
pētniecības jomā. Programma „Cilvēki” 
būs cieši koordinēta kopā ar Apmācības 
un izglītības programmām, kā arī citām 
pamatprogrammas daļām.

Pamatojums

Pētnieku sagatavošana ir Izcilības tīklu, programmas „Cilvēki” un citu izglītības programmu 
elements. Koordinācija un kopīgas darbības būs labvēlīgas zinātnieku mobilitātes efektīvai 
izmantošanai. Jāievieš redzama saikne starp Apmācības un izglītības programmām, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu jaunu cilvēku zinātniskās karjeras attīstību.

Grozījums Nr. 78
I pielikuma II nodaļas „Cilvēki” apakšvirsraksta „Darbības” 1. aizzīmes 2. punkts

To īstenos ar Marijas Kirī vārdā nosaukto 
sadarbības tīklu (Marie Curie Networks) 
palīdzību, kuru pamatmērķis ir novērst 
zinātnieku sākotnējās profesionālās 
sagatavošanas un profesionālās izaugsmes 
fragmentāciju un stiprināt tās Eiropas 
līmenī. Starpvalstu tīklu dalībnieki izmanto 
savas savstarpēji papildinošās kompetences 
integrētu mācību programmu veidā. 
Atbalsts būs paredzēts zinātnieku 
pieņemšanai darbā agrīnā profesionālās 
darbības posmā, tādu mācību pasākumu 
organizēšanai, kas pieejami arī tīklā 
neiesaistītiem pētniekiem, kā arī augstākā 
līmeņa akadēmiskajiem un/vai rūpniecības 
nozares amatiem, lai nodotu zināšanas un 
veiktu uzraudzību.

To īstenos ar Marijas Kirī vārdā nosaukto 
sadarbības tīklu (Marie Curie Networks) 
palīdzību, kuru pamatmērķis ir novērst 
zinātnieku sākotnējās profesionālās 
sagatavošanas un profesionālās izaugsmes 
fragmentāciju un stiprināt tās Eiropas 
līmenī. Pamatojoties uz Erasmus shēmas, 
ieviesīs mērķsadarbības tīklus, nodrošinot 
ciešāku dažu partneru integrāciju.
Starpvalstu tīklu dalībnieki izmanto savas 
savstarpēji papildinošās kompetences 
integrētu mācību programmu veidā. 
Atbalsts būs paredzēts zinātnieku 
pieņemšanai darbā agrīnā profesionālās 
darbības posmā, tādu mācību pasākumu 
organizēšanai, kas pieejami arī tīklā 
neiesaistītiem pētniekiem, kā arī augstākā 
līmeņa akadēmiskajiem un/vai rūpniecības 
nozares amatiem, lai nodotu zināšanas un 
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veiktu uzraudzību. Nodrošinās 
reintegrācijas dotācijas jaunajiem 
zinātniekiem pēc viņu sākotnējās 
sagatavošanas perioda. Turklāt ieviesīs 
pastāvīgu mehānismu horizontālai 
koordinācijai starp Septītās 
pamatprogrammas programmu „Cilvēki” 
un augstākās izglītības programmu 
„Erasmus”.

Pamatojums

Mērķsadarbības tīkli uzlabos jauno zinātnieku mobilitāti starp dažiem vienā jomā 
specializējošiem centriem un pastiprinās saikni starp to personāliem. Tie nodrošinās iespēju 
jaunajiem zinātniekiem palikt viņu valstu iestādē un iegūt apmācību ārzemēs.

Septītās pamatprogrammas padarīšanai par vieglāk izmantojamu jaunajiem zinātniekiem 
vajadzīgs, lai šī reintegrācijas shēma būtu vienāda attieksmē pret visiem zinātniekiem.

Ir vajadzīgs pilnībā apzināties izglītību un pētniecības integrāciju kā daļu no zināšanu 
trijstūra. Piemēram, ņemot vērā to, ka augstākā izglītības un pētniecības jomas var pārklāties 
(doktora grāda iegūšana ir gan vienas, gan otras sastāvdaļa), būs nepieciešams cieši 
koordinēt Izglītības un apmācības programmu darbības.

Grozījums Nr. 79
I pielikuma III nodaļas „Cilvēki” apakšvirsraksta „Darbības” 2. aizzīme

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

Mūžizglītība un profesionālā izaugsme, lai 
atbalstītu zinātnieku profesionālo izaugsmi. 
Lai papildinātu esošās prasmes un 
kompetenci vai apgūtu jaunas, vai arī 
sekmētu 
starpdisciplināru/daudzdisciplināru pieeju 
un/vai starpnozaru mobilitāti, ir paredzēts 
atbalsts: labākajiem doktorantūras 
studentiem, kas varētu pievienoties labi 
organizētām pētnieku komandām savu 
darbu doktora grāda iegūšanai izpildei, 
pētniekiem, kam ir īpaša vajadzība 
papildināt vai pilnveidot zināšanas un 
prasmes, pētniekiem, kas atsāk zinātnisko 
darbību pēc pārtraukuma, kā arī lai 
(re)integrētu pētniekus ilgāka termiņa 
amatā pētniecības jomā Eiropā, tostarp 
viņu izcelsmes valstī, pēc starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzes. Šo 
pasākumu kopumu īstenos, gan tieši 
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līmeņa vai starptautiskas programmas. piešķirot individuālas zinātnisko 
darbinieku stipendijas Kopienas līmenī, 
gan līdzfinansējot starptautiskas 
programmas. Vienlaicīgi ieviesīs 
sākumstadiju valstu un reģionālo 
mobilitātes programmu līdzfinansēšanai.

Pamatojums

Iespējas sākotnējai sagatavošanai tikai iestādēm, kuras sadarbojas saskaņā ar Marijas Kirī 
vārdā nosauktiem sadarbības tīkliem (Marie Curie Networks). Individuālās dotācijas varētu 
noderēt vistalantīgākajiem jaunajiem zinātniekiem.

Nevienlīdzīgas attieksmes risks, ja visām valstīm/reģioniem nav mobilitātes programmu. 
Iespējamie administratīvie un likumīgie ierobežojumi.

Grozījums Nr. 80
I pielikuma III nodaļas „Cilvēki” apakšvirsraksta „Darbības” 3. aizzīme

Rūpniecības un akadēmisko aprindu 
integrācija un partnerība: atbalsts ilgāka 
termiņa sadarbības programmām starp 
akadēmiskajām un rūpniecības 
organizācijām, jo īpaši MVU, ir paredzēts, 
lai pastiprinātu zināšanu apmaiņu, veidojot 
kopīgas pētniecības partnerības, ko sekmē, 
iesaistot partnerībā pieredzējušus 
zinātniekus, nosūtot personālu darbā otrā 
nozarē, kā arī organizējot pasākumus.

Rūpniecības un akadēmisko aprindu 
integrācija un partnerība: atbalsts ilgāka 
termiņa sadarbības programmām starp 
akadēmiskajām un rūpniecības 
organizācijām, jo īpaši MVU, ir paredzēts, 
lai pastiprinātu zināšanu apmaiņu, veidojot 
kopīgas pētniecības partnerības, ko sekmē, 
iesaistot partnerībā pieredzējušus 
zinātniekus un jaunus zinātniekus, nosūtot 
personālu darbā otrā nozarē, kā arī 
organizējot pasākumus.

Pamatojums

Darba iespējām rūpniecībā būtu jābūt pieejamām arī jaunajiem zinātniekiem.

Grozījums Nr. 81
I pielikuma III nodaļas “Cilvēki” apakšsadaļas “Darbības” 5. aizzīme

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

• Īpašie pasākumi, kas paredzēti tam, lai 
atbalstītu reāla Eiropas darba tirgus izveidi 
pētniecības jomā, novēršot šķēršļus 
mobilitātei un sekmējot pētnieku 
profesionālās darbības perspektīvas Eiropā. 
Stimulējoši pasākumi valsts iestādēm, kas 
veicina mobilitāti, kvalitāti un pētnieku 
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Marijas Kirī vārdā nosauktajiem 
pasākumiem un to mērķiem.

reputāciju. Papildus tam piešķirs līdzekļus, 
lai uzlabotu sabiedrības informētību par 
Marijas Kirī vārdā nosauktajiem 
pasākumiem un to mērķiem.

Pamatojums

Valsts iestādes, kas veicina pētnieku mobilitāti, pelna stimulējumu, ieskaitot finansiālu, lai 
tās arī turpmāk to veicinātu. type.

Grozījums Nr. 82
I pielikuma III nodaļas “Cilvēki” apakšsadaļas “Darbības” pēdējā rindkopa (jauna)

Lai palielinātu starpreģionu mobilitāti 
(arī vienas valsts robežās), pasākumus, ko 
paredz struktūrfondi un citi fondi, 
saskaņos ar Septītās pamatprogrammas 
fondiem.

Pamatojums

Starpreģionu mobilitāte ir svarīga valsts un pārrobežu, bet tās nodrošinājumam veltīts visai 
maz finansēšanas projektu. 

Grozījums Nr. 83
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" 1. daļas 6. ievilkums

- Īstenojot horizontālu rīcību un 
pasākumus, lai atbalstītu starptautisku 
sadarbību.

– Īstenojot horizontālu rīcību un 
pasākumus, lai atbalstītu pārrobežu un 
starptautisku sadarbību.

Pamatojums

Tie paši principi, kurus piemēro starptautiskai sadarbībai, jāpiemēro pārrobežu un 
starpreģionu sadarbībai. 

Grozījums Nr. 84
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" 2. daļas 3. ievilkums

- Pētniecības politikas koordinācija, 
ieskaitot valsts vai reģionālā līmeņa 
starpvalstu sadarbības iniciatīvas 
jautājumos, kas skar kopīgas intereses.

Pētniecības politikas koordinācija, ieskaitot 
valsts vai reģionālā līmeņa starpvalstu 
sadarbības iniciatīvas jautājumos, kas skar 
kopīgas intereses. Īpašu uzmanību veltīs 
sinerģiskai pieejai pētniecības potenciāla 
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attīstībā savienojumā ar struktūrfondiem, 
kas virza jauninājumus un citas 
programmas.

Pamatojums

Struktūrfondu, Septītās pamatprogrammas unKonkurētspēju un jauninājumu programmas 
(CIP) jauninājumu aspektiemjābūt savstarpēji papildinošiem. 

Grozījums Nr. 85
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecības infrastruktūra” 

apakšsadaļas „Pamatojums“ 2. rindkopa</Article>

Eiropas pieejas izstrāde attiecībā uz 
pētniecības infrastruktūrām, tostarp 
skaitļošanas tehniku un uz komunikāciju 
bāzētu e-infrastruktūru, kā arī ES līmeņa 
pasākumu īstenošana šajā jomā var 
ievērojami sekmēt Eiropas zinātniskā 
potenciāla paaugstināšanu un tā 
izmantojumu. 

Eiropas pieejas izstrāde attiecībā uz 
pētniecības infrastruktūrām, tostarp 
skaitļošanas tehniku un uz komunikāciju 
bāzētu e-infrastruktūru, kā arī ES līmeņa 
pasākumu īstenošana šajā jomā var 
ievērojami sekmēt Eiropas zinātniskā 
potenciāla paaugstināšanu un tā 
izmantojumu un dot ieguldījumu Eiropas 
Pētniecības telpas izveidē.

Pamatojums

Pētniecības infrastruktūrām ir būtiska loma ne tikai pašā pētniecībā, bet arī augsto 
tehnoloģiju jauninājumos. 

Grozījums Nr. 86
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecības infrastruktūra” 

apakšsadaļas „Pamatojums“ 3. rindkopa</Article>

ES var veikt un tai jāveic katalizatora un 
izmantojuma veicinātāja funkcija, palīdzot 
nodrošināt plašāku un efektīvāku dažādās 
dalībvalstīs pastāvošo infrastruktūru 
pieejamību un izmantošanu, sekmējot 
saskaņotu minēto infrastruktūru pilnveidi 
un veicinot jaunu Eiropas nozīmes 
pētniecības infrastruktūru rašanos vidēja 
termiņa un ilgtermiņa laikposmā. 

ES var veikt un tai jāveic katalizatora un 
izmantojuma veicinātāja funkcija, palīdzot 
nodrošināt plašāku un efektīvāku dažādās 
dalībvalstīs pastāvošo infrastruktūru 
pieejamību un izmantošanu, sekmējot 
saskaņotu minēto infrastruktūru pilnveidi 
un veicinot jaunu Eiropas nozīmes 
pētniecības infrastruktūru rašanos vidēja 
termiņa un ilgtermiņa laikposmā. Šajā ziņā 
Eiropas Stratēģijas forumam un 
Pētniecības infrastruktūrām (ESFRI) ir 
svarīga loma kā padomdevējām, nosakot 
vajadzības un ierosinot sākotnējo rīcības 
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plānu Eiropas Pētniecības infrastruktūru 
izveidē.  Galvenās lēmējtiesības pieder 
dalībvalstīm.

Pamatojums

ESFRI prasa skaidrojumu, un lēmējorganizācijai ir jābūt norādītai. Infrastruktūru rīcības 
plāna izstrāde prasa vairāk pārredzamības un nepārprotamus kritērijus. 

Grozījums Nr. 87
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecības infrastruktūra” 

apakšsadaļas „Pamatojums“ 3. a punkts (jauns)</Article>

Pieņemot lēmumus par jaunām 
infrastruktūrām, konverģences reģionu 
pētnieciskais potenciāls netiks pamests 
novārtā, jo tas var nodrošināt zemas 
ekspluatācijas izmaksas. Infrastruktūru 
attīstību stingri saskaņos ar 
strukturālajiem fondiem un citiem 
pieejamiem finanšu instrumentiem gan 
Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. 

Pamatojums

Dažiem konverģences reģioniem ir augsts pētnieciskais potenciāls. Ar struktūrfondu atbalstu 
to var ievērojami paaugstināt, kas būtu Eiropas Pētniecības telpai (ERA) liels ieguvums. Šis 
pasākums var dot ieguldījumu lielu infrastruktūru izveidē ārpus “galvenajām valstīm”. 
Septītajai pamatprogrammai būtu jādod papildu fondi (apvienoti fondi) Eiropas dimensijas 
ieguldījumiem, tajā pašā laikā nodrošinot to iekļaušanu ERA. 

Grozījums Nr. 88
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas” apakšsadaļas „Pētniecības infrastruktūra” 

apakšsadaļas „Darbības” 1. aizzīmes 1. ievilkums</Article>

- Starpvalstu pieejamība, lai nodrošinātu 
Eiropas zinātniekiem pieeju labākajām 
pētniecības infrastruktūrām un iespēju 
veikt pētījumus neatkarīgi no 
infrastruktūras atrašanās vietas;

- Starpvalstu pieejamība, lai nodrošinātu 
Eiropas zinātniekiem, tostarp rūpniecības 
uzņēmumu pētniekiem un MVU, pieeju 
labākajām pētniecības infrastruktūrām un 
iespēju veikt pētījumus neatkarīgi no 
infrastruktūras atrašanās vietas;

Pamatojums

Lai kliedētu šaubas un nodrošinātu visiem pētniekiem, neatkarīgi no viņu darba vietas, 
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vienādu attieksmi…

Grozījums Nr. 89
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas” apakšsadaļas „Pētniecības infrastruktūra” 

apakšsadaļas „Darbības” 2. ievilkuma 1. punkts</Article>

Abos gadījumos ES atbalsta līmenis 
(procentos no kopējiem izdevumiem) būs 
skaidri norādīts Līdzdalības noteikumos.

Potenciāli finansējamie infrastruktūru 
projekti attiecīgi tiks izvēlēti, pamatojoties 
uz kritēriju virkni, jo īpaši šādiem:

Potenciāli finansējamie infrastruktūru 
projekti attiecīgi tiks izvēlēti, pamatojoties 
uz kritēriju virkni, jo īpaši šādiem:

Pamatojums

ES finansējuma apjomam jābūt projektu piedāvātājiem skaidram, lai jau pašā sākumā 
atvieglotu finanšu plānošanu. 

Grozījums Nr. 90
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecības infrastruktūra” 

apakšsadaļas „Darbības” 2. ievilkuma 2. punkta 5. ievilkums (jauns)</Article>

- Zinātniska izcilība

Pamatojums

Šī īpašība ir obligāta jebkuram pētniecības projektam. 

Grozījums Nr. 91
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecības infrastruktūra” 

apakšsadaļas „Darbības” 2. ievilkuma 1. punkta 5. ievilkums</Article>

- Eiropas partnerības iespējas un 
nozīmīgāko iesaistīto pušu līdzdalība;

- Eiropas partnerības iespējas un 
nozīmīgāko iesaistīto pušu līdzdalība, 
Eiropas Investīciju bankas (EIB) un 
strukturālo fondu

Pamatojums

Nozīmīgākajām iesaistītajām pusēm vajadzētu dot ievērojamu finansiālo ieguldījumu jaunās 
infrastruktūras attīstībā. Lielākam efektam vajadzētu apsvērt līdzekļu no strukturālajiem 
fondiem, EIB un citu resursu apvienošanu. 
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Grozījums Nr. 92
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecības infrastruktūra” 

apakšsadaļas „Darbības” 2. ievilkuma 1. punkta 6. ievilkums</Article>

- Izvērtētas būvniecības un ekspluatācijas 
izmaksas.

- Būvniecības un ekspluatācijas izmaksu 
iespējamība, kā arī finansiālā dzīvotspēja, 
ko apliecina izmaksu analīze

Pamatojums

Abi kritēriji ir obligāti, lai pieņemtu pareizu lēmumu. 

Grozījums Nr. 93
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecība MVU vajadzībām” 

apakšsadaļa „Mērķi“</Article>

Stiprināt Eiropas MVU jauninājumu 
ieviešanas spēju un to ieguldījumu jaunu 
uz tehnoloģijām balstītu produktu un tirgu 
attīstībā, palīdzot tiem izmantot ārējus 
pētniecības pakalpojumus, intensificēt to 
pētniecības centienus, paplašināt to tīklus, 
labāk izmantot pētījumu rezultātus un 
apgūt tehnoloģiskās prasmes un zināšanas.

Stiprināt Eiropas MVU jauninājumu 
ieviešanas spēju un to ieguldījumu jaunu 
uz tehnoloģijām balstītu produktu un tirgu 
attīstībā, palīdzot tiem izmantot ārējus 
pētniecības pakalpojumus, intensificēt to 
pētniecības centienus, iesaistīt pirmsstarta 
kapitālu, paplašināt pētniecības tīklus, 
labāk izmantot pētījumu rezultātus un 
apgūt tehnoloģiskās prasmes un zināšanas.

Pamatojums

Pirms tehnoloģiju palaide spēj piesaistīt starta kapitalu, tai jāveic daudz grūtāks uzdevums, 
proti, jāpiesaista pirmsstarta kapitals. Pirmsstarta kapitalu izmanto, lai finansētu pasākumus, 
kas paredzēti, lai pierādītu ieguldītājiem, ka jaunā tehnoloģija ir komerciālā un tehniskā ziņā 
dzīvotspējīga. Šie pasākumi nereti ietver: a) produkta realizācijas iespēju novērtējuma 
veikšanu, b) darba modeļa izveidi un c) citus pasākumus, tādus kā konsultantu nolīgšana, 
sākotnējie cilvēkresursu attīstības izdevumi, palīdzība grāntu pieteikumu rakstīšanā un 
palīdzība ieguldītāju piesaistīšanā.   Pirmsstarta kapitāls ir būtisks, tas prasa savlaicīgu 
piešķiršanu, un salīdzinājumā ar starta kapitalu tā ir par maz. 

Grozījums Nr. 94
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecība MVU vajadzībām” 

apakšsadaļa “Pamatojums”</Article>

MVU ir Eiropas rūpniecības pamatā. Tiem 
jābūt nozīmīgam jauninājumu sistēmas 
komponentam, kā arī svarīgam ķēdes 
posmam, pārvēršot zināšanas jaunos 

MVU ir Eiropas rūpniecības pamatā. Tiem 
jābūt nozīmīgam jauninājumu sistēmas 
komponentam, kā arī svarīgam ķēdes 
posmam, pārvēršot zināšanas jaunos 
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produktos, procesos un pakalpojumos. Tā 
kā konkurence gan iekšējā tirgū, gan visā 
pasaulē aizvien pieaug, Eiropas MVU 
jāpaaugstina zināšanu un pētniecības 
intensitātes līmenis, jāpaplašina 
uzņēmējdarbība, aptverot lielākus tirgus, 
un jāveicina to zināšanu tīklu 
internacionalizācija. Lielākā daļa 
dalībvalstu pasākumu saistībā ar MVU 
neveicina un neatbalsta starpvalstu 
sadarbību pētniecības jomā un tehnoloģiju 
pārņemšanu. Tādēļ vajadzīgi pasākumi ES 
līmenī, kas papildinātu valstu un reģionālā 
līmeņa pasākumus un pastiprinātu to 
ietekmi. Papildus tālāk tekstā minētajiem 
pasākumiem tiks veicināta un atvieglota 
MVU dalība un to vajadzības tiks ņemtas 
vērā visā Pamatprogrammā.

produktos, procesos un pakalpojumos. Tā 
kā konkurence gan iekšējā tirgū, gan visā 
pasaulē aizvien pieaug, Eiropas MVU 
jāpaaugstina zināšanu un pētniecības 
intensitātes līmenis, jāattīsta projekti, kas 
sekmē pētniecības produktu piekļuvi 
tirgum, jāpaplašina uzņēmējdarbība, 
aptverot lielākus tirgus, un jāveicina to 
zināšanu tīklu internacionalizācija. Lielākā 
daļa dalībvalstu pasākumu saistībā ar MVU 
neveicina un neatbalsta starpvalstu 
sadarbību pētniecības jomā un tehnoloģiju 
pārņemšanu. Tādēļ vajadzīgi pasākumi ES 
līmenī, kas papildinātu valstu un reģionālā 
līmeņa pasākumus un pastiprinātu to 
ietekmi. Papildus tālāk tekstā minētajiem 
pasākumiem tiks veicināta un atvieglota 
MVU dalība un to vajadzības tiks ņemtas 
vērā visā Pamatprogrammā. Sinerģiju 
starp pamatprogrammu un programmu 
EUREKA var izmantot, lai atbalstītu lielu 
uzņēmumu un MVU partnerattiecības.

Pamatojums

Lai uzlabotu MVU konkurētspēju, vajadzētu ieviest ciešu pētniecības un demostrējumu 
integrāciju un citas darbības, tādas kā uzņēmuma darbības uzsākšana saskaņā ar pētniecības 
un jauninājumu valsts atbalsta noteikumiem. Nākamajam solim vajadzētu būt saistītam ar 
līdzekļiem, ko piedāvā CIP,  stimulējot produktu komercializāciju.

Programmas EUREKA pieredze MVU var noderēt, lai sekmētu to iesaistīšanos projektos un 
atvieglotu to līdzdalību. 

Grozījums Nr. 95
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecība MVU vajadzībām” 

apakšsadaļas “Darbības” 1. rindkopa</Article>

Īpašie pasākumi MVU atbalstam ir ieviesti, 
lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus 
vai to apvienības, kas izmanto universitāšu 
un pētniecības centru ārējos pētniecības 
pakalpojumus – galvenokārt zema vai 
vidēja līmeņa tehnoloģiju MVU ar 
ierobežotām vai neesošām pētniecības 
veikšanas iespējām. Piedalīties var arī 
MVU ar augstu pētniecības intensitāti, 
kuriem jāizmanto ārējie pētniecības 

Īpašie pasākumi MVU atbalstam ir ieviesti, 
lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus 
vai to apvienības, kas izmanto universitāšu 
un pētniecības centru ārējos pētniecības 
pakalpojumus – galvenokārt zema vai 
vidēja līmeņa tehnoloģiju MVU ar 
ierobežotām vai neesošām pētniecības 
veikšanas iespējām. Piedalīties var arī 
MVU ar augstu pētniecības intensitāti, 
kuriem jāizmanto ārējie pētniecības 
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pakalpojumi, lai papildinātu savas 
pētniecības pamatiespējas. Pasākumi tiks 
veikti visās zinātnes un tehnoloģiju jomās. 
Finanšu līdzekļus piešķirs, izmantojot 
divas shēmas:

pakalpojumi, lai papildinātu savas 
pētniecības pamatiespējas, tie var arī 
kalpot par pētniecības iespēju 
pagādātājiem citiem projekta partneriem.
Atbalstu sniegs arī blakusprojektiem, lai 
komercializētu pētījumu rezultātus. 
Pasākumi tiks veikti visās zinātnes un 
tehnoloģiju jomās. Darbības veiks 
pētniecības un demonstrējumu pasākumu 
jomās, tuvinot pētījumu rezultātus tirgum 
un savienojot šo darbības veidu ar 
līdzekļiem, ko piedāvā Konkurences un 
jauninājumu programma (CIP).

Pamatojums

Lai uzlabotu MVU konkurētspēju, vajadzētu ieviest ciešu pētniecības un demostrējumu 
integrāciju un citas darbības, tādas kā uzņēmuma darbības uzsākšana. Nākamajam solim 
vajadzētu būt saistītam ar līdzekļiem, ko piedāvā CIP, stimulējot produktu komercializāciju. 

Grozījums Nr. 96
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecība MVU vajadzībām” 

apakšsadaļas “Darbības” 1. punkta 1. ievilkums (jauns)</Article>

- Pirmstarta kapitāla stadija: atbalstīt 
pētnieku piekļuvi pirmsstarta 
finasējumam, lai veiktu tirgus 
novērtējumu, izstrādātu 
izmēģinājumprojektu, demonstrējumu 
projektus, darba modeli un ķertos pie 
citiem ar iepriekšminēto saistītiem 
pasākumiem, kas noved pie uzņēmuma 
darbības sākuma; atbalstīt MVU jauno 
pētniecības produktu komercializēšanā.

Pamatojums

Pirms tehnoloģiju palaide spēj piesaistīt starta kapitalu, tai jāveic daudz grūtāks uzdevums, 
proti, jāpiesaista pirmsstarta kapitals. Pirmsstarta kapitalu izmanto, lai finansētu pasākumus, 
kas paredzēti, lai pierādītu ieguldītājiem, ka jaunā tehnoloģija ir komerciālā un tehniskā ziņā 
dzīvotspējīga. Šie pasākumi nereti ietver: a) produkta realizācijas iespēju novērtējuma 
veikšanu, b) darba modeļa izveidi un c) citus pasākumus, tādus kā konsultantu nolīgšana, 
sākotnējie cilvēkresursu attīstības izdevumi, palīdzība grāntu pieteikumu rakstīšanā un 
palīdzība ieguldītāju piesaistīšanā. Pirmsstarta kapitāls ir būtisks, tas prasa savlaicīgu 
piešķiršanu, un salīdzinājumā ar starta kapitalu tā ir par maz. 
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Grozījums Nr. 97
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecība MVU vajadzībām” 

apakšsadaļas “Darbības” 1. a punkts (jauns)</Article>

Šīs divas programmas nomainīs 
Kooperatīvos pētniecības pasākumus un 
Kolektīvos pētniecības pasākumus, kas 
bija paredzēti MVU Sestajā 
pamatprogrammā. To darot, 
administratīvie un pārvaldes noteikumi 
netiks mainīti, izņemot tos, kas vajadzīgi 
vienkāršojumam.

Pamatojums

Lai nodrošinātu nepārtrauktību un vienkāršojumu, padarot programmu ērtāku lietotājiem. 

Grozījums Nr. 98
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecība MVU vajadzībām” 

apakšsadaļas “Darbības” 1. b punkts (jauns)</Article>

Bez tam, atbalstu sniegs nacionālajām 
pētniecības godalgu programmām, kas 
dos MVU vai MVU asociācijām 
finansiālus līdzekļus, lai tās varētu 
sagatavot priekšlikumus 
pamatprogrammām.

Pamatojums

Lai novērstu vienu no pašreizējiem šķēršļiem, dalībvalstu atbalsta pasākumi MVU 
sākotnējai sagatavošanās stadijai, lai tās varētu piedalīties Septītajā pamatprogrammā, ir 
jāsekmē Eiropas līmenī. Piemēram, nacionālai pētniecības godalgai vajadzētu segt 
sagatavošanas sanāksmju un priekšlikumu sagatavošanas izdevumus. 

Grozījums Nr. 99
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Pētniecība MVU vajadzībām” 

apakšsadaļas “Darbības” 2. daļa</Article>

Konkurētspējas un jauninājumu 
programmā tiks atbalstīti starpnieku tīkli 
un valsts rīcības plāni, lai veicinātu un 
atvieglotu MVU dalību Pamatprogrammā. 

Konkurētspējas un jauninājumu 
programmā tiks atbalstīti starpnieku tīkli 
un valsts rīcības plāni, lai veicinātu un 
atvieglotu MVU dalību Pamatprogrammā. 
Tiks īstenoti vienkārši, nelieli, ātru 
procedūru projekti bez sarežģītiem 
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finansiāliem principiem un nevajadzīgiem 
ziņojumiem.  Piemēros kopīgus 
pieteikšanās un līgumu principus gan 
pamatprogrammā, ganKonkurētspējas un 
jauninājumu (CIP) programmā.

Pamatojums

Lai padarītu abas programmas lietotājiem draudzīgas. Tas novērsīs MVU šķēršļus projektu 
sagatavošanā un atvieglos to vadību un finanšu administrēšanu, palielinot MVU piedalīšanos 
pētniecības un jauninājumu programmās.  ES programmas būs MVU pievilcīgas, ja tām būs 
trīs būtiskas īpašības:  nauda, īss lēmumu pieņemšanas laiks un pieteikšanās vienkāršība. 

Grozījums Nr. 100
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Zināšanu reģioni” apakšsadaļas 

“Darbības” apakšsadaļas “Pamatojums” 2. rindkopa</Article>

Šajā jomā veiktie pasākumi ļaus Eiropas 
reģioniem stiprināt to iespējas ieguldīt 
pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā un veikt 
pētniecības darbības, kā arī maksimāli 
izmantot to potenciālu, lai veiksmīgi 
iesaistītu to uzņēmējus Eiropas 
zinātniskajos projektos. .

Šajā jomā veiktie pasākumi ļaus Eiropas 
reģioniem stiprināt to iespējas ieguldīt 
pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā un veikt 
pētniecības darbības, kā arī maksimāli 
izmantot to potenciālu, lai veiksmīgi 
iesaistītu to uzņēmējus Eiropas 
zinātniskajos projektos. Šie pasākumi 
atvieglos reģionālo centru kopu izveidi, 
sekmējot Eiropas Pētniecības telpas 
(EPT) izveidi.  Uzmanību pievērsīs 
pārrobežu kopu attīstībai.

Pamatojums

Lai pilnīgi attīstītu EPT potenciālu, visos ES reģionos jāizveido reģionālās kopas un centri, 
ietverot izglītības un pētniecības ciešu integrāciju.   

Divu kaimiņu reģionu institūcijas var būt ieinteresētas veidot kopas. 

Grozījums Nr. 101
<Article>I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Zināšanu reģioni” apakšsadaļas 

“Darbības” 1. rindkopa</Article>

Jaunajā Zināšanu reģionu iniciatīvā 
iesaistīsies un apvienosies pētniecībā 
iesaistītie reģionālie dalībnieki: 
universitātes, pētniecības centri, 
rūpniecības nozares, valsts iestādes 

Jaunajā Zināšanu reģionu iniciatīvā 
iesaistīsies un apvienosies pētniecībā 
iesaistītie reģionālie dalībnieki: 
universitātes, pētniecības centri, 
rūpniecības nozares, valsts iestādes 
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(reģionālās padomes vai reģionālās 
attīstības aģentūras).  Projekti ietvers 
reģionālo kopu pētījumu programmu 
kopīgu analīzi (saskaņojot to ar citām 
darbībām saistībā ar plašāko reģionālo 
jauninājumu kopu jautājumu) un 
instrumentu kopuma izstrādi, lai tās 
īstenotu konkrētās pētniecības darbībās, 
tostarp augsti attīstītiem reģioniem 
uzņemoties „šefību” pār reģioniem, kuros 
pētniecības plāni ir vājāk attīstīti. Tas 
ietvers pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot 
sadarbības tīklu veidošanu pētniecības 
jomā un pētniecības finansējuma avotu 
pieejamību, kā arī pētniecības dalībnieku 
un institūciju integrāciju reģionālajā 
ekonomikā. Šīs darbības īstenos ciešā 
saiknē ar ES reģionālo politiku un 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programmu, kā arī Izglītības un mācību 
programmu. 

(reģionālās padomes vai reģionālās 
attīstības aģentūras).  Projekti ietvers 
pasākumus, kas atbalstīs reģionālo  
jauninājumu stratēģijas ieviešanu, 
reģionālo vai pārrobežu kopu pētījumu 
programmu kopīgu analīzi (saskaņojot to ar 
citām darbībām saistībā ar plašāko 
reģionālo jauninājumu kopu jautājumu) un 
instrumentu kopuma izstrādi, lai tās 
īstenotu konkrētās pētniecības darbībās, 
tostarp augsti attīstītiem reģioniem 
uzņemoties „šefību” pār reģioniem, kuros 
pētniecības plāni ir vājāk attīstīti. Tas 
ietvers pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot 
sadarbības tīklu veidošanu pētniecības 
jomā un pētniecības finansējuma avotu 
pieejamību, kā arī pētniecības dalībnieku 
un institūciju integrāciju reģionālajā 
ekonomikā. Šīs darbības īstenos ciešā 
saiknē ar ES reģionālo politiku 
(struktūrfondu izlietojumu) un 
Konkurētspējas un jauninājumu 
programmu, kā arī Izglītības un mācību 
programmu. 

Justification

Successful development of Regional Innovation Strategies in FP5 and FP6 allows now to 
enter into the implementation phase. Institutions in neighbouring regions of two countries can 
be interested in creating common clusters.

Grozījums Nr. 102
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Zinātniskais potenciāls” apakšsadaļa 

„Mērķi" 

Stimulēt paplašinātās ES zinātniskās 
pētniecības potenciāla pilnīgu apzināšanu 
un izmantošanu, apgūstot un attīstot 
zinātnisko potenciālu ES konverģences 
reģionos un attālākajos reģionos, un 
palīdzēt stiprināt zinātnieku iespējas 
veiksmīgi piedalīties pētniecības darbībās 
ES līmenī.

Stimulēt paplašinātās ES zinātniskās 
pētniecības potenciāla pilnīgu apzināšanu 
un izmantošanu, apgūstot un attīstot 
zinātnisko potenciālu ES konverģences 
reģionos un attālākajos reģionos, un 
palīdzēt stiprināt augsta potenciāla centru 
iespējas un palīdzēt to zinātniekiem 
veiksmīgi piedalīties pētniecības darbībās 
ES līmenī.
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Pamatojums

Eiropas Izcilības centru izveide Piektajā pamatprogrammā un Zināšanu pārneses centru 
izveide Sestajā pamatprogrammā bija patiess sasniegums. Šādi pasākumi ir jāturpina 
Septītajā pamatprogrammā. Tā kā lieto dažādus nosaukumus labāko centru apzīmēšanai
(KoE, Kompetences  centri), un dažkārt jēdzienu “izcilība” uzskata par pārāk pārspīlētu, un 
ir ierosināts ieviest neitrālu nosaukumu: augsta potenciāla centri. 

Grozījums Nr. 103
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Zinātniskais potenciāls” apakšsadaļa 

„Pamatojums"

Eiropā netiek pilnībā izmantots tās 
zinātniskais potenciāls, it īpaši mazāk 
attīstītos reģionos, kas atrodas tālu no 
Eiropas pētniecības un rūpnieciskās 
attīstības centriem. Lai palīdzētu šo 
reģionu zinātniekiem un institūcijām
piedalīties Eiropas vispārējā pētniecības 
procesā, izmantojot citos Eiropas reģionos 
pieejamās zināšanas un pieredzi, šī 
pasākuma mērķis ir izveidot nosacījumus, 
kas ļautu tiem izmantot savu potenciālu un
palīdzētu pilnībā īstenot Eiropas 
pētniecības telpas ideju paplašinātajā 
Eiropas Savienībā.

Eiropā netiek pilnībā izmantots tās 
zinātniskais potenciāls, it īpaši mazāk 
attīstītos reģionos, kas atrodas tālu no 
Eiropas pētniecības un rūpnieciskās 
attīstības centriem. Lai palīdzētu šo 
reģionu zinātniekiem un augsta potenciāla 
centriem (ar tiem piemītošu vai veidojošos 
izcilību) visā pilnībā piedalīties Eiropas 
vispārējā pētniecības procesā, izmantojot 
citos Eiropas reģionos pieejamās zināšanas 
un pieredzi, šī pasākuma mērķis ir izveidot 
nosacījumus, kas ļautu tiem izmantot savu 
potenciālu un palīdzētu pilnībā īstenot 
Eiropas pētniecības telpas ideju 
paplašinātajā Eiropas Savienībā. Šie 
pasākumi balstīsies uz pagātnes un 
pašreizējiem pasākumiem, tādiem kā 
Eiropas Izcilības centri un Zināšanu 
pārneses centri.

Pamatojums

Eiropas Izcilības centru izveide Piektajā pamatprogrammā un Zināšanu pārneses centru 
izveide Sestajā pamatprogrammā bija patiess sasniegums. Šādi pasākumi ir jāturpina 
Septītajā pamatprogrammā. Tā kā lieto dažādus nosaukumus labāko centru apzīmēšanai
(KoE, Kompetences  centri), un dažkārt jēdzienu “izcilība” uzskata par pārāk pārspīlētu, un 
ir ierosināts ieviest neitrālu nosaukumu: augsta potenciāla centri.

Grozījums Nr. 104
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Zinātniskais potenciāls” apakšsadaļas 

Darbības" 1. aizzīme  

• Zinātniskā personāla starpvalstu apmaiņa • Zinātniskā personāla starpvalstu apmaiņa 
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izvēlētu konverģences reģionu 
organizāciju un vienas vai vairāku 
partnerorganizāciju starpā; pieredzējušu ES 
valstu pētnieku pieņemšana darbā citā 
dalībvalstī, ko veic izraudzīti centri;

izvēlētu konverģences reģionu organizāciju 
un vienas vai vairāku partnerorganizāciju 
starpā; pieredzējušu ES valstu pētnieku un 
vadošā personāla pieņemšana darbā citā 
dalībvalstī, asociētās valstīs un trešās 
valstīs, ko veic augsta potenciāla centri;

Pamatojums

Lai izveidotu augsta potenciāla centrus, ir svarīgi aptaujāt arī vadošo personālu (piemēram, 
augstāku vadošu darbinieku no kāda vadošā Eiropas zinātniskās pētniecības institūta, kas 
pusgadu pavadījis komandējumā). Nekādi citi ierobežojumi nav nepieciešami –ierosinājumi 
var nākt arī no trešām valstīm. 

Grozījums Nr. 105
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Zinātniskais potenciāls” apakšsadaļas 

„Darbības" 2. aizzīme 

• aprīkojuma iegāde un izveide, kā arī 
materiālās vides attīstība, kas ļauj pilnībā 
izmantot izraudzītos konverģences reģionu 
centros pieejamo intelektuālo potenciālu;

• aprīkojuma iegāde un izveide, kā arī 
materiālās vides attīstība, kas ļauj pilnībā 
izmantot izraudzītos konverģences reģionu 
augsta potenciāla centros pieejamo 
intelektuālo potenciālu;

Pamatojums

Eiropas Izcilības centru izveide Piektajā pamatprogrammā un Zināšanu pārneses centru 
izveide Sestajā pamatprogrammā bija patiess sasniegums. Šādi pasākumi ir jāturpina 
Septītajā pamatprogrammā. Tā kā lieto dažādus nosaukumus labāko centru apzīmēšanai
(KoE, Kompetences  centri), un dažkārt jēdzienu “izcilība” uzskata par pārāk pārspīlētu, un 
ir ierosināts ieviest neitrālu nosaukumu: augsta potenciāla centri. 

Grozījums Nr. 106
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Zinātniskais potenciāls” apakšsadaļas 

„Darbības" 4. aizzīme 

• „Vērtēšanas mehānismi”, ar kuru 
palīdzību jebkurš konverģences reģionu 
pētniecības centrs var iegūt neatkarīgu 
starptautisku eksperta vērtējumu par 
attiecīgā centra pētījumu vispārējo 
kvalitātes un infrastruktūras līmeni.

Svītrots



PR\571052LV.doc 59/70 PE 360.033v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Vispārīgs pētniecības centru vērtējums nevar būt veids, kā pierādīt zinātnisku izcilību.
Vērtēšanas sistēmas ieviešana radīs virkni praktiskas dabas grūtību. To var īstenot ieinteresēt 
centri, pieaicinot atbilstošos ekspertus. Šādai darbībai iespēju dod iepriekšminētais Komisijas 
ierosinājums. 

Grozījumd Nr. 107
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas", apakšsadaļas „Zinātniskais potenciāls”, apakšsadaļas 

„Darbības" pēdējā rindkopa 

Tiks veicināta spēcīga centienu saskaņotība 
ar ES reģionālo politiku. Ar šajā sadaļā 
atbalstīto pasākumu palīdzību tiks 
identificētas tās vajadzības un iespējas 
vairot pētniecības veiktspēju 
jaunveidotajos un jau esošajos 
konverģences reģionu izcilības centros, 
kuras var finansēt ar struktūrfondu un 
kohēzijas fondu starpniecību.

Tiks veicināta spēcīga centienu saskaņotība 
ar ES reģionālo politiku. Ar šajā sadaļā 
atbalstīto pasākumu palīdzību tiks 
identificētas tās vajadzības un iespējas 
vairot pētniecības veiktspēju augsta 
potenciāla centros, kuras var finansēt ar 
struktūrfondu un kohēzijas fondu 
starpniecību.

Tiks izveidoti vienkārši administratīvie, 
organizatoriskie un finanšu mehānismi 
un atbalsta struktūras, lai atvieglotu 
dažādas izcelsmes avotu fondu 
apvienošanu; noteikumi 
papildfinansējumam no strukturālajiem 
fondiem pamatosies uz iepriekšējo 
pieredzi, kā, piemēram, to, kas gūta 
BONUS programmas finansēšanā.

Pamatojums

Šķēršļi, ar kuriem sastopas tie projektu koordinatori, kas cenšas izmantot dažādu programmu 
fondus. 

Grozījums Nr. 108
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Zinātne sabiedrībā” apakšsadaļas 

„Darbības" 7. aizzīme 

• Labāka komunikācija starp zinātnieku 
aprindām un plašāko politikas veidotāju 
auditoriju, plašsaziņas līdzekļiem un 
plašu sabiedrību, palīdzot zinātniekiem 
labāk informēt par savu darbu un 

• Labāka savstarpēja saprašanās starp 
zinātnieku aprindām un plašāko 
politikas veidotāju auditoriju, 
plašsaziņas līdzekļiem un plašu 
sabiedrību, palīdzot zinātniekiem labāk 
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atbalstot zinātnisko informāciju un 
plašsaziņas līdzekļus.

informēt par savu darbu un atbalstot 
zinātnisko informāciju un plašsaziņas 
līdzekļus.

Pamatojums

Komunikācija nozīmē vienvirziena attiecības. Ir nepieciešama sabiedrības iesaistīšanās. 

Grozījums Nr. 109 
I pielikuma IV nodaļas „Iespējas" apakšsadaļas „Ar kodoljautājumiem nesaistītas Kopīgā 
pētniecības centra darbības" apakšsadaļas „Darbības" 2. aizzīmes 3. a ievilkums (jauns)

- Nodrošināt nākamo GMS (Globālais 
monitorings par vidi un drošību) 
pārvaldes sistēmu ar nepieciešamo 
pētniecības darbu un pakalpojumiem, kas 
atbilstu Komisijas galvenajai lomai šajā 
programmā. 

Pamatojums

Eiropas Komisijai ir jāspēlē galvenā loma nākamajā GMES pārvaldībā, dziļi iesaistoties 
KPC darbā. Faktiski KPC ir nenovērtējama pieredze GMES darbā, tādēļ, par zemu 
nenovērtējot lomu, kāda ir citām aģentūrām, kas dod ieguldījumu GMES darbā, KPC kā citu 
GMES pakalpojumu sniedzēju koordinatorei ir jābūt GMES pārvaldes centrā. 

Grozījums Nr. 110
III pielikuma a daļas 1. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Kopīgie projekti aizvietos divus no Sestās 
pamatprogrammas instrumentiem:
integrētos projektus un mērķorientētos 
pētniecības projektus. Šādi rīkojoties, 
neizmainīsies administratīvie un 
pārvaldības noteikumi, izņemot 
gadījumus, kad tas būs vajadzīgs 
vienkāršošanas nolūkos.

Pamatojums

Padara programmu vieglāk izmantojamu tās lietotājiem, lai nodrošinātu nepārtrauktību un 
vienkāršību.

Grozījums Nr. 111
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III pielikuma a daļas 2. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)

Integrācija starp partneriem, kas tiecas 
piepildīt īpašus papildu pētniecības 
mērķus, pakāpeniski uzlabos Izcilības 
tīklu (NoE) mērķi, ko jau ir noteikusi 
pamatprogramma.

Pamatojums

Septītā pamatprogramma ievieš vairākus instrumentus, piemēram, EPP, TP, ATI, lielus 
kopīgo pētījumu projektus, lielas Eiropas Pētniecības tīklu (ERA-Net) koordinētas valstu 
pētniecības programmas, lielu infrastruktūru, APC darbības un EURATOM programmu, un 
to rezultātiem var kaitēt fragmentācija, pārklāšanās un integrācijas trūkums. Nav skaidrs, kā 
šīs atsevišķās programmas cita ar citu mijiedarbosies. Turklāt, nav skaidrs, kā tiks 
nodrošināta pielikto pūļu integrācija Eiropas, valstu un reģionālā līmenī. Viens no 
iespējamiem risinājumiem ir lielākas lomas piešķiršana NoE, uzdodot tām vairāk 
koordinēšanas un integrācijas uzdevumu.

Grozījums Nr. 112
III pielikuma a punkta 4. punkts

Atbalsts projektiem, ko veic individuālas 
pētniecības grupas. Šo shēmu galvenokārt 
izmantos, lai atbalstītu pētnieku ierosinātus 
„progresīvās” pētniecības projektus, ko 
finansē Eiropas Pētniecības padome.

Atbalsts projektiem, ko veic individuālas 
pētniecības grupas. Šo shēmu galvenokārt 
izmantos, lai atbalstītu pētnieku ierosinātus 
„progresīvās” pētniecības projektus, ko ar 
pārvietojamām dotācijām finansē Eiropas 
Pētniecības padome.

Pamatojums

Vienošanās par dotācijām paraksta Komisija un cita juridiska persona. Tomēr, ja atbildīgais 
zinātnieks pāriet uz citu pētniecības organizāciju, dotāciju būtu jāpārvieto līdz ar viņu.

Grozījums Nr. 113
III pielikuma a punkta 6. punkts

Atbalsts tādiem pētījumu projektiem, kuros 
lielāko daļu pētījumu konkrētu grupu, īpaši 
MVU vai to apvienību vajadzībām veic 
universitātes, pētījumu centri vai citi 
tiesību subjekti.

Atbalsts tādiem pētījumu projektiem, kuros 
lielāko daļu pētījumu konkrētu grupu, īpaši 
MVU vai to apvienību vajadzībām veic 
universitātes, pētījumu centri vai citi 
tiesību subjekti. Pieliks pūles, lai 
mobilizētu papildu finansējumu no EIB 
grupas.
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Pamatojums

Pirms tehnoloģiju palaišana piesaistīs starta kapitālu, tai no sākuma jāpilda sarežģītāks 
uzdevums – pirmsstarta kapitāla nodrošināšana. Pirmsstarta kapitālu izmanto tādu darbību 
finansēšanai, kuras paredzētas, lai parādītu investoriem, ka jaunai tehnoloģijai ir noteikts 
komerciālās un tehniskās dzīvotspējas līmenis. Šīs darbības bieži ietver: a) mārketinga 
novērtējuma veikšanu, b) darbības modeļa radīšanu un c) citas darbības, piemēram:
konsultantu parakstīšanos, sākotnējās cilvēkresursu attīstības izmaksas, dotāciju 
sagatavošanas palīdzību un palīdzību, meklējot investorus. Pirmsstarta kapitāls ir ļoti 
svarīgs, nepieciešama tā savlaicīga sadal,e un tas ir mazs salīdzinājumā ar starta 
finansējumu.

Grozījums Nr. 114
III pielikuma b punkta 1. punkta 25. zemsvītras piezīme

25. Vai Padomes lēmumiem, apspriežoties 
ar Eiropas Parlamentu.

svītrots

Pamatojums

Atbalstoša rīcība būtu jāīsteno saskaņā ar koplēmuma pieņemšanas procedūru.

Grozījums Nr. 115
III pielikuma b punkta 2. aizzīme

Kopienas finansiālais ieguldījums Kopīgu 
tehnoloģijas iniciatīvu īstenošanai, lai 
sasniegtu mērķus, kurus nevar panākt ar 
iepriekš pirmajā punktā minētajām 
finansēšanas shēmām. Kopīgas 
tehnoloģijas iniciatīvas mobilizēs dažāda 
rakstura un dažādu avotu – privātā un 
valsts, Eiropas un attiecīgās dalībvalsts –
finansējumu kombināciju. Finansējumam 
var būt dažādas formas, un to var piešķirt 
vai mobilizēt, izmantojot virkni 
mehānismu: atbalstu no 
Pamatprogrammas, aizdevumus no Eiropas 
Investīciju bankas, atbalstu riska 
kapitālam. Kopīgās tehnoloģijas iniciatīvas 
var noteikt un īstenot, pamatojoties uz 
Līguma 171. pantu (kas var ietvert 
kopuzņēmumu izveidi) vai saistībā ar 
lēmumu par īpašajām programmām.
Kopienas atbalsts tiks sniegts atbilstīgi 

Kopienas finansiālais ieguldījums Kopīgu 
tehnoloģijas iniciatīvu īstenošanai, lai 
sasniegtu mērķus, kurus nevar panākt ar 
iepriekš pirmajā punktā minētajām 
finansēšanas shēmām. Kopīgas 
tehnoloģijas iniciatīvas mobilizēs dažāda 
rakstura un dažādu avotu – privātā un 
valsts, Eiropas un attiecīgās dalībvalsts –
finansējumu kombināciju. Finansējumam 
var būt dažādas formas, un to var piešķirt 
vai mobilizēt, izmantojot virkni 
mehānismu: atbalstu no 
Pamatprogrammas, aizdevumus no Eiropas 
Investīciju bankas, atbalstu riska 
kapitālam. Kopīgās tehnoloģijas iniciatīvas 
var noteikt un īstenot, pamatojoties uz 
Līguma 171. pantu (kas var ietvert 
kopuzņēmumu izveidi) vai saistībā ar 
lēmumu par īpašajām programmām.
Kopienas atbalsts tiks sniegts atbilstīgi 



PR\571052LV.doc 63/70 PE 360.033v01-00

 Ārējais tulkojums LV

iepriekšnoteiktam vispārējam finansēšanas 
tehnikas plānam, pamatojoties uz visu 
attiecīgo pušu oficiālām saistībām.

iepriekšnoteiktam vispārējam finansēšanas 
tehnikas plānam, pamatojoties uz visu 
attiecīgo pušu oficiālām saistībām. Dalības 
noteikumi ietvers īpašus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka attiecībā uz kopīgas 
tehnoloģijas iniciatīvām (KTI), tiek 
veicināta un atbalstīta MVU un mazo 
pētījumu grupu piekļuve un dalība, 
tostarp to atbilstīga iesaistīšanās lēmumu 
pieņemšanas procedūrās. Šim KTI 
elementam jābūt vienam no aspektiem to 
periodiskajā novērtēšanā pēc to 
ieviešanas.

Grozījums Nr. 116
III pielikuma b punkta 4. a apakšpunkts (jauns)

Kopiena atbalstīs tehnoloģiju 
pārvietošanas darbības un sekmēs plaisas 
pārvarēšanu starp pētniecību un tās 
komercializāciju, nodrošinot finanses 
Eiropas Investīciju fondam (EIF) 
tehnoloģiju pārvietošanas mehānisma 
pārvaldībai.
Saskaņā ar detalizētiem pasākumiem, ko 
ievieš ar regulu, kuru pieņem atbilstīgi 
Līguma 167. pantam un Padomes 
lēmumiem, ar ko pieņem īpašās 
programmas, šis mehānisms finansēs 
tehnoloģiju pārvietošanu no 
universitātēm, pētījumu centriem vai 
citām juridiskām personām, kas darbojas 
tehnoloģiju pārvietošanas jomā.

Pamatojums

Tehnoloģiju pārvietošanas situāciju Eiropā pasliktina vairāki vāji strukturāli posmi, kurus 
atklājuši dažādi pētījumi, (piemēram, tehnoloģiju pārvietošanas paātrinājuma pētījums, ĢD 
RTD, AK prezidentūras ES biotehnoloģiju darba grupa). Lai risinātu šo tirgus neveiksmi, ir 
būtiski izstrādāt īpašu mehānismu, kas varētu būt nozīmīgs projektu sagatavošanā no 
universitātēm vai pētījumu centriem līdz attīstības posmam, kurā pēc tam nozīmīgs varētu būt 
riska kapitāls.

Pašlaik nav neviena Kopienas instrumenta, kurš būtu paredzēts šīs plaisas pārvarēšanai, kas 
ir būtiski Eiropas ekonomikas konkurētspējai un pētījumu komercializācijai. Ņemot vērā šīs 
plaisas nozīmi, šo tehnoloģiju pārvietošanas mehānismu varētu īstenot saskaņā ar Septīto 
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pētījumu pamatprogrammu un to varētu vadīt Eiropas Investīciju fonds (EIF), kas varētu 
pārvarēt šo plaisu starp Konkurētspējas un jauninājumu programmu un Pētījumu 
pamatprogrammu.
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EXPLANATORY STATEMENT

Europe deserves better

The Lisbon Summit endorsed the creation of the European Research Area (ERA) integrating 
research and innovation activities throughout Europe, while at the Barcelona European 
Council it was agreed that overall spending on R&D in the Union should be increased with 
the aim of approaching 3% of GDP by 2010, with two thirds of this new investments coming 
from the private sector.
In its report on the Lisbon Strategy, the High-Level Group chaired by Mr Wim Kok1

identified the development of a knowledge-based society as one of top five policy areas. The 
following actions were recommended: “setting up of an area of research and innovation; 
boosting spending on R&D to 3% of GDP; making Europe more attractive for its best brains; 
promoting new technologies”.
In its resolution on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to 
support research (Locatelli Report)2, the European Parliament agreed with the Commission 
communication on the same subject3, according to which, in order to realize these objectives 
the budget of the 7th Framework Programme must be doubled. In line with this strategy the 
Commission has presented a proposal for FP7 with an overall amount of Community financial 
participation of EUR 72.7 billion. The proposed budget was firmly supported by the European 
Parliament in its resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 
2007-2013 (Boege report)4.

In the Locatelli report, besides the budgetary issues, there are a number of top priorities which 
remain of uttermost importance for the EP. The Commission proposal for FP7 meets a great 
majority of these recommendations and objectives. Therefore, the 7th Framework Programme 
is broadly accepted by the European Parliament.

Nevertheless, it is essential to stress that only by preserving the original level of financing, as 
indicated by the European Commission and the European Parliament, will it be possible to 
guarantee a realization of the objectives mentioned below. Any cuts in FP7 budget are against 
the Lisbon Strategy and in disagreement with all the declarations of European Union leaders.
Thus, a clear vision and strong leadership are necessary. We expect both of these features to 
emerge in the European Council decisions.

It is important to focus on basic research and support "investigator-driven" basic research 
activities, selected on the basis of the sole criterion of scientific excellence. This will confer to 
basic research a European added value, boosting creativity at the highest level, through 
Europe-wide competition. In this field the research process is often long and complex.
Therefore, only a critical mass of financing can lead to the final success.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Texts adopted, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353
4 Texts adopted, P6_TA(2005)0224
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Also the renewed emphasis given to the programme "People", supporting training and career 
development of researchers (at all levels) was particularly well received by the EP.
Considering the fact that Europe is lacking at least 700 000 researchers, if the target of 3% 
investment in R&D is to be met by 2010, a strong support for young researchers is necessary.

In addition to these new measures, a high degree of continuity with FP6 in the specific 
activities for SMEs, namely, research for SMEs and SME associations in the entire field of 
science and technology, should be preserved.

Following the recommendations in the report of the High-Level Expert Panel chaired by 
Professor Ramon Marimon1, the programme "Cooperation” shows high degree of continuity 
with FP6, in the thematic priorities and a series of important new instruments and corrective 
measures is introduced. The European Parliament believes that an adequate budget should be 
preserved to all the areas covered by this Programme, in order to boost and consolidate the 
research efforts at EU level. It will be of crucial importance for increasing the quality of life 
in the EU as well as European growth, competitiveness and employment. However, special 
attention must be paid to those fields where long-term research activities are particularly 
needed, and thus support from the public sector is more essential. We cannot imagine how 
possible budgetary cuts could affect such sensitive areas as for instance health (considering 
aging population and several dangerous emerging diseases), energy (giving the arising 
urgency of energetic problems) or environment (in order to face challenges deriving from 
climate change).

FP7 objectives

1. Enhance cooperation within ERA, including cooperation in basic research, acting as a lever 
to increase national research budgets, improving the conditions for researchers.

2. Contribute to sustainable development of the European Research Area in all EU regions, 
development of new large infrastructure, making optimal use of existing potential, bringing 
closer scientists form more developed with convergence regions and exploring the possibility 
of use of the structural funds for development of R&D capacities in ERA.

3. Develop highly qualified human resources, stimulate attractiveness of research career for 
young researchers and facilitate their participation in FP7, increase mobility of researchers 
within ERA and increase attractiveness of Europe for foreign researchers; special attention 
should be paid to women's access and career in the field of research.

4. Bridge the research-innovation gap by stimulating private investments in areas crucial to 
competitiveness, promoting public-private partnership, stimulating SMEs participation in 
Community R&D activities.

5. Creation of the Triangle of Knowledge: supporting the aims of the Lisbon Agenda through 
Community funded research activities, focusing on building the European knowledge-based 
economy and society.

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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6. Introduction of simpler and transparent administrative procedures in order to facilitate 
participation in FP7.

FP7 instruments - strengthening the European Research Area

The development of a ERA is supported in FP7 in many different ways. All these efforts must 
be a continuation of the achievements of FP6 in strengthening the realisation of ERA. To 
reduce fragmentation and overlapping as well as to assure a significant integration with 
national and regional actions the role of Networks of Excellence will be extended. Important 
role of integrating R&D activities across Europe should be assigned to ERA-Nets and 
EUREKA as well.

Basic research - European Research Council

Crucial for economic development is the establishment of the European Research Council 
supporting basic research at European level on the basis of scientific excellence, conferring a 
European added value through Europe-wide competition and promotion of scientific 
excellence at highest level. The ERC should be adequately funded at European level, being 
autonomous and independent for its activities. It will support research projects which will be 
selected on their scientific merit and on topics that are chosen by the researchers themselves, 
through a bottom-up approach. The individual grant scheme will be introduced which can 
accommodate either individual teams or a combination of teams.

Industry-driven research - Joint Technology Initiatives

To face challenges of global competitiveness the European industry will be supported by wide 
variety of research and demonstration projects ranging from small Collaborative Projects (CP) 
to large Joint Technology Initiatives (JTI). The last ones will benefit from long-term public-
private partnership and will be the result of the activities of European Technology Platforms 
(ETPs) which are an important instrument bringing together all interested stakeholders 
(research institutions, industry and SMEs, financial institutions and policy makers) from all 
Europe. It is important that ETPs will contribute to integration of ERA by developing a 
common long-term vision to address a specific challenge, create a coherent strategy to 
achieve that vision. They should also integrate national and regional strategies, especially 
those developed by national technology platforms and regional clusters.

Special role of SMEs should be underlined by direct intensive involvement in CPs and JTIs as 
well as special support measures such as specific calls for SMEs, “national exploratory 
awards” schemes providing financial means to SMEs or SME associations to prepare 
proposals for the Framework Programme.

Human potential

Development of human resources, assuring their flexible mobility as a ‘mass phenomenon’ 
among scientists, facilitating scientific career of young researchers, developing the position of 
women in science,  as well as opening Europe for international cooperation are the major 
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objectives of the “People” programme. Strong measures should be introduced to attract and to 
retain world-class researchers in Europe.

A special attention should be paid to gender mainstreaming - questions regarding maternity 
leave and childcare should be seriously taken into consideration. Developing the equal start 
position of women and men in science will permit to unlock a consistent human potential in 
the field of research.

Special measures to promote young researchers participation and encouraging them to 
undertake European scientific career are introduced throughout all actions of FP7. E.g. within 
the “Ideas” there are introduced special calls for young researchers with so called excellence 
grants for young researchers. Within “People” it is proposed to introduce “Twinning 
networks”, assuming closer integration of a few partners with a special offer for early stage 
researchers. Moreover, different types of reintegration grants for young researchers are 
provided.

Infrastructure

For the development of ERA it is vital to increase availability, coordination and access in 
relation to top-level European scientific and technological infrastructure. The development of 
new infrastructure will be closely coordinated with structural funds and other financial 
instruments available at European and national level. For instance, “Capacities” may 
contribute to the development of large infrastructure at national level, in particular supported 
by structural funds, by assuring its accessibility and networking within ERA.

Regions of knowledge

Actions will facilitate creation of the Regions of Knowledge and Innovation (exploring all 
education-research-innovation triangle actions) contributing to the development of European 
Research Area. This will include “mentoring” of highly developed regions with a less 
developed ones as well as the direct support to emerging Regions of Knowledge and 
Innovation. Measures facilitating better access of SMEs to technological innovation will be 
pursued.

Research potential

It is the most important to fully realise the ERA in the enlarged Union. It is necessary to 
support existing and emerging high potential centres such as Centres of Excellence and 
Centres of Transfer of Knowledge in the convergence regions. They should be reoriented, 
fully networked and integrated with ERA. Their transformation should be supported from 
structural funds as well.

Triangle of Knowledge

Successful realisation of all FP7 objectives requires a sustainable development of excellent 
human resources, basic research and new technologies leading to commercialisation and 
contributing to increasing the competitiveness of European industry. Therefore we have to 
create an integrated Triangle of Knowledge: education - research - innovation. A key success 
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factor will be sustainable development of all elements of the Triangle of Knowledge as well 
as their deep integration and networking through seamless interfaces.

Education - research

Strengthening the role of universities in research is necessary if research career is to be 
promoted among students. Young researchers are one of the most important aspects of FP7.
Education is mainly a question of national policy but there should be some measures 
introduced that would link FP7 with the Education & Training Programmes in the European 
Higher Education Area to allow a smooth research career development of young people.

Research - innovation

The continuity between research and innovation should be maintained also thanks to Joint 
Technology Initiatives and European Technology Platforms. They can contribute to integrate 
closely FP7 activities with Competitiveness and Innovation Programme (CIP) in order to 
facilitate a continuous support at all stages of technology development, from the research, 
through demonstration up to commercialization. There are foreseen longer term co-operation 
programmes between organisations from academia and industry, in particular SMEs, which 
aim at increasing knowledge sharing through joint research partnerships, supported by the 
recruitment of experienced researchers to the partnership, by staff secondments between both 
sectors. There should be some extended measures supporting fellowships for researchers 
employed by industry and research activities undertaken by people from industry.

Multidisciplinarity of research should be strongly supported as it is the basis of development 
of such leading disciplines as biotechnology and nanotechnology. Moreover, in order to 
ensure economic return on the results of research, intellectual property rights should be 
adequately protected. This is a crucial issue especially in such important and dynamic sector 
as ICT, where additionally, in combination with other models, also an open source 
development model is proving its utility as a basis for innovation, increasing collaboration 
and dissemination of knowledge.

Perspectives for the future research and innovation policy

FP6 was oriented towards development of European Research Area. Many successful 
initiatives were commenced and developed throughout FP6. Now, FP7 will ultimately 
strengthen the ERA introducing new instruments and integrating the old ones. Particularly, 
the creation of European Research Council proposed in FP7 will strongly support basic 
research at European level.

Perhaps a similar way could be chosen for strengthening applied research by creating a 
European Research and Innovation Area (ERIA), which will orient our efforts towards a 
closer integration of research with innovation and convert the scientific knowledge into 
innovation and commercial products. This idea was foreseen in the Lisbon Strategy and in the 
Kok report which suggested the creation of strict links between research and innovation. Its 
rationale derives from the necessity to incorporate more industrial funds and risk capital in 
research and innovation process and collect from these investments concrete financial 
benefits. That's why it is so important to coordinate the actions of FP7 with CIP. It is 
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worthwhile to analyze whether such a structure as a European Institute of Technology (EIT)
could also contribute to the creation of synergy between these two programmes. Thus, EIT, 
acting as a liaison structure for technology transfer, would generate new technologies and 
their direct implementation, creating spin-offs, facilitating operations and incubating high-
tech start-ups, micro and small enterprises as well as disseminating knowledge.

Obviously, the overall success of such a broad policy cannot be guaranteed only by the 
Framework Programmes for research and innovation. It is also a matter of macro-economical 
approach. Making R&D investment attractive for industry it's an absolute necessity and 
requires stronger efforts. A properly integrated European common market should strengthen 
the technology transfer, creating a wide interface between industry and research.


