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Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Lēmuma priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī īpašā programma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārēju mērķi, proti, 25 % no ES budžeta 

izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu 

sasniegšanai. Ir paredzēts, ka šīs īpašās 

programmas darbības 35 % no sava kopējā 

finansējuma atvēlēs klimata mērķiem. 

Attiecīgās darbības tiks noteiktas īpašās 

programmas sagatavošanas un īstenošanas 

laikā un tiks atkārtoti izvērtētas attiecīgajos 

izvērtēšanās un pārskatīšanas procesos. 

(5) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī īpašā programma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārēju mērķi, proti, 30 % no ES budžeta 

izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu 

sasniegšanai. Šīs īpašās programmas 

darbībām vismaz 35 % no sava kopējā 

finansējuma attiecīgā gadījumā būtu 

jāatvēl ES klimata mērķiem un saistībām. 

Attiecīgās darbības tiks noteiktas īpašās 

programmas sagatavošanas un īstenošanas 

laikā un tiks uzraudzītas, iekļautas 

ziņojumos un atkārtoti izvērtētas 

attiecīgajos izvērtēšanās un pārskatīšanas 

procesos, nodrošinot, ka 

pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” pēc 

iespējas ātrāk sniedz ieguldījumu nulles 

emisiju Eiropas ekonomikas un 

sabiedrības izveidē. 

Or. en 
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Šā grozījuma mērķis ir saskaņot tekstu ar ITRE pieņemto nostāju attiecībā uz pētniecības 

pamatprogrammas izveides regulas 9. pantu. 
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Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – pa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (pa) paātrināt pāreju, lai pēc iespējas 

ātrāk panāktu nulles emisiju Eiropas 

ekonomiku un sabiedrību. 

Or. en 
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Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Lēmuma priekšlikums 

11. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Darba programmās saistībā ar 

tēmām, kuras tās skar, ietver ar klimatu 

saistītā programmas ieguldījuma 

īpatsvara aplēsi. Komisija analizē būtiskas 

neatbilstības (ja tādas ir) starp šo aplēsi 

un kopējo finansējuma saņēmēju aplēsi 

šajā darba programmā. 

Or. en 
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Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma 

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – III pīlārs – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– apspriedīs jauninājumiem 

labvēlīga regulējuma izstrādi, turpinot 

piemērot inovācijas principu un attīstot 

novatoriskas pieejas publiskajiem 

iepirkumiem, cita starpā – izstrādājot un 

uzlabojot Inovācijas publiskā iepirkuma 

(PPI) instrumentu, lai veicinātu inovāciju. 

Publiskā sektora inovācijas novērošanas 

centrs arī turpinās atbalstīt iekšējās 

pārvaldes inovācijas centienus, kā arī 

pārstrādāto politikas atbalsta instrumentu; 

– apspriedīs inovācijai labvēlīga 

regulējuma izstrādi, ievērojot piesardzības 

principu un attīstot novatoriskas pieejas 

publiskajiem iepirkumiem, cita starpā – 

izstrādājot un uzlabojot Inovācijas publiskā 

iepirkuma (PPI) instrumentu, lai veicinātu 

inovāciju. Publiskā sektora inovācijas 

novērošanas centrs arī turpinās atbalstīt 

iekšējās pārvaldes inovācijas centienus, kā 

arī pārstrādāto politikas atbalsta 

instrumentu; 

Or. en 

 


