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PIELIKUMS

PADOMES SECINĀJUMI
PAR KOPĪGU PLĀNOŠANU PĒTNIECĪBAS JOMĀ EIROPĀ

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ATGĀDINA

· Komisijas 2007. gada 4. aprīļa Zaļo Grāmatu "Eiropas Pētniecības telpa: jaunas 

perspektīvas" 1, kurā viens no pamatmērķiem ir nodrošināt valstu un reģionālo pētniecības 

programmu saskaņotību un prioritātes attiecībā uz jautājumiem par Eiropas sabiedrības 

svarīgākajām problēmām vai iespējām, kas attiecas uz visām vai daudzām valstīm un kurās 

būtu nepieciešama jauna pieeja attiecībā uz pētniecības darbu ārpus vienas atsevišķas valsts 

iespējām; 

· Konkurētspējas padomes 2008. gada 25. februāra Svarīgāko jautājumu dokumentu (Key 

Issues Paper – KIP) 2, kurā tā mudināja dalībvalstis un Komisiju turpināt izstrādāt ierosmes 

par kopīgu pētniecības plānošanu – jomās, kur šāda pieeja ir piemērota, – lai ar stratēģiskāku 

un labāk strukturētu pieeju īstenotu jaunas kopīgas programmas un izsludinātu kopīgus 

projektu konkursus;

· Eiropadomes 2008. gada 13. un 14. marta secinājumus 3, ar ko tiek sākts atjauninātās 

Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas (2008 – 2010) jauns posms un kuros 

uzsvērts, – lai pilnībā izmantotu Eiropas pilsoņu novatorisma un jaunrades potenciālu, īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš jaunu ierosmju par kopīgu pētniecības plānošanu izstrādei;

  
1 8322/07.
2 6933/08.
3 7652/1/08 REV 1.
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· Komisijas 2008. gada 15. jūlija paziņojumu "Ceļā uz pētniecības kopīgu plānošanu: sadarbība 

kopīgu problēmu efektīvākai risināšanai" 4, kurā aicināts īstenot dalībvalstu virzītos procesus, 

lai pastiprinātu to sadarbību pētniecības un izstrādes jomā nolūkā labāk risināt Eiropas vai 

pasaules sabiedrības svarīgākās problēmas, attiecībā uz kurām svarīga nozīme ir valsts 

pētniecībai;

· Padomes 2008. gada 26. septembra secinājumus par "Dalībvalstu kopīgu iesaisti deģeneratīvu 

nervu sistēmas slimību, it īpaši Alcheimera slimības apkarošanā" 5, kuros norādīts, ka saistībā 

ar Alcheimera slimību pētniecības un izstrādes jomā veiktās darbības ir labs pierādījums, lai 

pārbaudītu novatoriskus paņēmienus, kā brīvprātīgi apvienot valstu uzkrātās īpašās zināšanas 

un resursus, lai sasniegtu kopīgus Eiropas mēroga mērķus, un aicināja dalībvalstis un 

Komisiju izveidot forumu, kurā pulcētos Eiropas galvenie pētniecības pārstāvji, lai apzinātu 

esošos valstu plānus Alcheimera slimības apkarošanai un izskatītu iespējas nākt klajā ar 

priekšlikumiem, kā iesaistīt dalībvalstis, lai minētajā jomā sāktu ciešāku un stiprāku 

sadarbību;

· Padomes 2008. gada 2. decembra secinājumus par kopīgu plānošanu Eiropas pētniecības 

jomā, risinot sabiedrības svarīgākās problēmas 6, ar kuriem izveidoja CREST izraudzīto īpašo 

struktūru – Augsta līmeņa kopīgas plānošanas grupu (High Level Group for Joint 

Programming – GPC) –, lai apzinātu un pamatotu konkrētu kopīgas plānošanas jomu pirmo 

sarakstu. Turklāt Padome neirodeģeneratīvās slimības atzina par jomu, kurā kopīgas 

plānošanas pieeja padarītu ievērojami efektīvākus dalībvalstu pašreizējos, fragmentāros 

centienus pētniecības jomā; tāpat tā atzina nepieciešamību uzsākt izmēģinājuma kopīgas 

plānošanas ierosmi šo slimību, jo īpaši Alcheimera slimības, apkarošanai, un aicināja 

Komisiju iesniegt priekšlikumu, lai sagatavotos šīs ierosmes sākšanai cik iespējams drīz 

2009. gadā.

  
4 11935/08.
5 13668/08.
6 16775/08
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a) KOPĪGAS PLĀNOŠANAS IZMĒĢINĀJUMA IEROSME PAR NEIRODEĢENERATĪVO SLIMĪBU, JO 

ĪPAŠI ALCHEIMERA SLIMĪBAS, APKAROŠANU – IEROSMES SĀKŠANA

1. ŅEM VĒRĀ, ka saskaņā ar aplēsēm Eiropā ir 8,6 miljonu cilvēku 7, kurus piemeklējušas 

neirodeģeneratīvās slimības, un Alcheimera slimnieki veido lielu daļu no šiem gadījumiem. 

Turklāt UZSVER, ka neirodeģeneratīvās slimības ir viens no galvenajiem slimību iemesliem 

gados vecākiem cilvēkiem, un gaidāms, ka līdz 2020. gadam ar šo slimību skarto cilvēku 

skaits dramatiski palielināsies, palielinoties vidējam dzīves ilgumam un samazinoties 

strādājošo skaita attiecībai pret pensionējušos cilvēku skaitu.

2. Tā kā tas palielinās slogu uz pacientiem, viņu ģimenēm un aprūpētājiem un radīs dalībvalstu 

veselības aprūpes sistēmām būtiskas problēmas izmaksu un organizatoriskā ziņā, ATZĪST, ka 

dalībvalstis ir apliecinājušas nepieciešamību pieņemt īpašus valsts plānus un stratēģijas 

attiecībā uz Alcheimera slimību un radniecīgām slimībām, lai atvieglotu slogu sabiedrībai 

kopumā un veselības aprūpes sistēmām. 

3. ATZĪST – pieaug arī apziņa, ka neirodeģeneratīvo slimību ietekme uz Eiropas sabiedrību ir 

tik spēcīga, ka neviena dalībvalsts nespēj šo problēmu risināt viena pati. Tāpēc, ja dalībvalstis 

koordinētu savus pasākumus, tās varētu izstrādāt spēcīgāku, saskaņotāku un efektīvāku 

Eiropas mēroga pieeju šai problēmai.

  
7 To Eiropas pacientu skaits, kurus piemeklējušas četras visizplatītākās neirodeģeneratīvās 

slimības (Alcheimera slimība, Parkinsona slimība, Amiotrofiskā laterālā skleroze un 
Hantingtona slimība).
Avoti: AD:
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf; PD:
Von Campenhausen S. et al, European neuropsychopharmacology 2005, vol. 15, no 4, pp. 
473-490; ALS: Orphanet tīmekļa vietne: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php; un 
Logroscino G et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009 Aug 25 [E-pub ahead of print]; HD:
Orphanet tīmekļa vietne: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php.
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4. PAUŽ GANDARĪJUMI saistībā ar Komisijas paziņojumu par Eiropas iniciatīvu Alcheimera 

slimības un citu demences veidu apkarošanai 8 un Komisijas ieteikumiem sākt īstenot 

Kopīgas plānošanas izmēģinājuma ierosmi (Joint Programming Initiative – JPI) 

neirodeģeneratīvo slimību, jo īpaši Alcheimera slimības apkarošanai 9, un, pamatojoties uz 

minēto, UZSVER, ka kopīga plānošana pētniecības jomā attiecībā uz neirodeģeneratīvām 

slimībām palīdzēs samazināt pētniecības centienu sadrumstalotību dalībvalstīs šajā jomā un 

stimulēs prasmju, zināšanu un resursu apvienošanu, lai veicinātu izpēti šo slimību profilakses, 

diagnosticēšanas un ārstēšanas jomā un mazinātu to radīto slogu pacientiem, viņu 

aprūpētājiem un sabiedrībai. Šajā sakarā arī AICINA Komisiju piedāvāt atbalstu šīs ierosmes 

īstenošanā un izvairīties no dublēšanās, īstenojot pamatprogrammu;

5. AICINA dalībvalstis:

i. Pamatojoties uz daudznozaru pieeju, izstrādāt kopīgu koncepciju, kā sadarbība un 

koordinācija pētniecības jomā Eiropas mērogā var uzlabot zināšanas par 

neirodeģeneratīvajām slimībām, jo īpaši Alcheimera slimību, to novēršanu, 

diagnosticēšanu un ārstēšanu, lai nodrošinātu dalībvalstu kopīgu centienu efektivitāti, 

apkarojot neirodeģeneratīvas slimības.

ii. Izstrādāt stratēģisku pētniecības programmu (Strategic Research Agenda – SRA), 

nosakot vidēja termiņa līdz ilgtermiņa vajadzības un mērķus pētījumu veikšanai 

neirodeģeneratīvo slimību un jo īpaši Alcheimera slimības jomā. Stratēģiskajā 

pētniecības programmā būtu arī jāiekļauj īstenošanas plāns, kurā noteiktas prioritātes 

un termiņi, kā arī īstenošanai nepieciešamie pasākumi, instrumenti un līdzekļi.

  
8 12392/09.
9 12382/09.
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ii.1. Kā daļu no īstenošanas plāna varētu apsvērt šādas darbības, ievērojot Stratēģiskās 

pētniecības programmas vajadzības:

a) attiecīgo valsts programmu un pētniecības darbību noteikšana un informācijas 

apmaiņa par tām; 

b) kopīgas plānošanas un tehnoloģiju novērtēšanas iespēju palielināšana saistībā ar 

pētniecību pamata un medicīniskiem pētījumiem, kā arī veselības un sociālo 

pakalpojumu jomā;

c) to jomu vai pētniecības darbību noteikšana, kuras pozitīvi ietekmētu koordinēšana, 

kopīgi uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus vai resursu apvienošana, — piemēram, 

tādās jomās kā jaunu profilakses un ārstēšanas stratēģiju izstrāde, jaunas 

attēlveidošanas tehnoloģijas un bioloģiskie rādītāji;

d) apmaiņa ar informācijas resursiem un paraugpraksi tādās jomās kā veselības 

aprūpes sistēmu salīdzināšana — arī attiecībā uz ilgtermiņa un neoficiālo aprūpi;

e) pētniecības pasākumu noteikšana, kas kopīgi jāveic iepriekš minētajās jomās;

f) attiecīgos gadījumos — esošo pētniecības pētījumu un infrastruktūru kopīga 

izmantošana vai jaunu izstrāde tādās jomās kā saskaņoti reģistri, biobankas asins 

paraugu un audu glabāšanai vai dzīvnieku modeļi šo slimību pētīšanai;

g) jaunu diagnosticēšanas instrumentu izstrāde, jo īpaši agrīnai diagnosticēšanai;

h) neirodeģeneratīvo slimību pētniecības centru sadarbības tīklu veidošana tādās 

jomās kā klīniskie pētījumi, diagnosticēšanas kritēriju un diagnosticēšanas 

instrumentu standartizēšana;
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i) vajadzības gadījumā pacienta pārstāvju un aprūpes organizāciju un veselības 

aprūpes sniedzēju, tostarp, privātā sektora ieinteresēto personu, iesaistīšana šajā 

izmēģinājuma ierosmē;

j) efektīvu pasākumu noteikšana, lai nodrošinātu pētniecības rezultātu optimālu 

izplatīšanu un izmantošanu.

iii. Aktīvi atbalstīt jauni izveidoto pārvaldības struktūru neirodeģeneratīvo slimību, jo īpaši 

Alcheimera slimības jomā; šī struktūra ir pilnvarota izveidot kopīgus nosacījumus, 

noteikumus un procedūras sadarbībai un koordinēšanai un uzraudzīt stratēģiskās 

pētniecības programmas īstenošanu.

iv. Kopīgi īstenot stratēģisko pētniecības programmu, tostarp ar valsts pētniecības 

programmu vai citu valsts pētniecības darbību palīdzību.

v. Sadarboties ar Komisiju, apzinot iespējamos pasākumus, ar kādiem Komisija varētu 

palīdzēt dalībvalstīm izstrādāt un īstenot kopīgu pētniecības programmu.

6. AICINA Komisiju:

i. Darboties kā koordinatoram, veicot ad hoc un papildu pasākumus izmēģinājuma 

kopīgas plānošanas ierosmes atbalstam. Šādos pasākumos būtu jāiekļauj atbalsts 

pārvaldības struktūrai un stratēģiskas pētniecības programmas izveidei, jāsniedz dati un 

informācija par dalībvalstu un Eiropas mēroga situāciju šajā jomā.

ii. Meklēt veidus, kā ar ES finansēšanas instrumentu palīdzību vislabāk sniegt 

ieguldījumu stratēģiskajā pētniecības programmā un tās īstenošanas plānā.
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iii Apsvērt iespējamos veidus, kā šajā jomā starptautiskā līmenī konsultēties un 

sadarboties ar augstākā līmeņa zinātniskajiem grupējumiem.

iv. Regulāri ziņot Padomei un Eiropas Parlamentam par sasniegto un šīs JPI rezultātiem.

b) SASNIEGTAIS ATTIECĪBĀ UZ KOPĪGU PLĀNOŠANU UN TURPMĀKAIS DARBS

1. PAUŽ GANDARĪJUMU par sasniegto Augsta līmeņa kopīgas plānošanas grupā (GPC), 

nosakot un pamatojot pirmo JPI tematu klāstu, lai Padome laicīgi pieņemtu JPI. Tie ir šādi 

trīs temati:

– lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un klimata pārmaiņas;

– veselības aizsardzība, pārtika un ar uzturu saistītu slimību novēršana;

– kultūras mantojums, klimata pārmaiņas un drošība;

2. UZSVER, cik svarīgi ir nepārtraukti turpināt JPI tematu noteikšanu Augsta līmeņa kopīgās 

plānošanas grupā, un šajā sakarā MUDINA dalībvalstis turpināt apvienot centienus, lai 

noteiktu kopīgas un saskaņotas atbildes uz sabiedrības problēmām citos jautājumos, kā arī 

izstrādāt pamatnosacījumus JPI izstrādē un īstenošanā;

3. ATKĀRTOTI APLIECINA, ka kopīga plānošana ir dalībvalstu virzīts process, kurā Komisija 

darbojas kā koordinators, un UZSVER, ka tas būtu jāatspoguļo lēmuma pieņemšanas procesā, 

sagatavojot kopīgās plānošanas sākšanu;
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4. Šajā sakarā – saistībā ar Padomes secinājumiem par kopīgu plānošanu Eiropas pētniecības 

jomā, risinot sabiedrības svarīgākās problēmas 10 – PIEKRĪT jaunajiem pasākumiem attiecībā 

uz lēmuma pieņemšanas procesu, lai sāktu kopīgas plānošanas ierosmes, un tādēļ

AICINA Komisiju atbilstīgi tās pilnvarām palīdzēt sagatavot kopīgas plānošanas ierosmes, 

kas atbilst GPC noteiktām un pamatotām jomām, par katru no šīm jomām iesniedzot arī 

pētniecības stāvokļa aprakstu, pamatojoties uz kuru Padome vienosies par kopīgas plānošanas 

ierosmēm.

___________________

  
10 16775/08.


