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ĪSS PAMATOJUMS 

Ūdens apsaimniekošana un ar to saistītais pārtikas nodrošinājums ir uzdevums, kuru jau 

šobrīd ir jārisina Eiropas Savienībai. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem nabadzība ūdens 

jomā, kas tiek definēta kā stāvoklis, kurā nav pieejams pietiekošs ūdens daudzums, vai 

personiskām pamatvajadzībām piemērotas kvalitātes ūdens, skar aptuveni 180 miljonus 

iedzīvotāju Vidusjūras reģiona teritorijā un negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselību un stabilitāti 

abos šī jūras krastos. Tādēļ Savienībai iespējami drīz ir jāveicina un jāstiprina PRIMA 

inicatīva. 

Ir jāpiebilst, ka daudzās teritorijās un upju baseinos ir tikai pieaudzis spiediens uz ūdens 

resursiem, gan iedzīvotāju pieprasījuma, gan irigācijas zonu pieauguma dēļ, apdraudot dažus 

vietējās amatniecības uzņēmumus, kā arī īpaši aizsargājamās vides zonas.  

Tādēļ PRIMA iniciatīvas izvēršanā ir nepieciešama holistiska pieeja, lai panāktu irigācijas 

zonu, kultūraugu audzēšanas un pilsētas kanalizācijas sistēmu efektivitāti, kā arī aizsargātu 

dabas zonas, mitrājus un īpaši aizsargājamās zonas, ievērojot Eiropas tiesību aktus un 

konkrētāk nodrošinot atbilstību Ūdens pamatdirektīvai un tās izpildi un ievērošanu.  

Abu Vidusjūras krastu pārstāvju dialogs PRIMA iniciatīvas ietvaros var kalpot klimata 

pārmaiņu seku novēršanai, kā arī paralēlu problēmu, piemēram, pārtuksnešošanās, 

apkarošanai. Tādēļ ir jāuzsver, ka partnerības attīstībā un pārvaldībā ir jāiesaista Savienība 

Vidusjūrai, kurai jau ir ievērojama pieredze.   

Tomēr ir jāgroza daži lēmuma punkti, lai labāk pārvaldītu PRIMA, kā arī labāk un efektīvāk 

jāizmanto programmā paredzētie līdzekļi pētniecības un attīstības projektiem, lai nodrošinātu, 

ka PRIMA piešķirtie līdzekļi tiktu efektīvāk izmantoti, tiktu radītas lielākas iespējas tādas 

vides izveidei, kura veicinātu ekonomikas izaugsmi un cieņpilnu darbvietu izveidi Vidusjūras 

reģiona valstīs, kuras visvairāk ir izjutušas ekonomiskās krīzes ietekmi un saskaras ar 

visaugstāko bezdarba līmeni, īpaši jauniešu vidū. 

Pēc 2014. gada 15. decembra Strasbūras debatēm kļuva skaidrs, ka Savienībai ir svarīgi 

piedalīties PRIMA iniciatīvā, ņemot vērā ieguldījumu un pievienoto vērtību, kuru tā varētu 

sniegt. Tāpat tika uzsvērta ūdens resursu nozīme valstu attīstībā un nepieciešamība ar 

projektiem nodrošināt zināšanas un atjaunojamo enerģiju pielietošanu ūdens infrastruktūrās, 

piemēram, ūdens pumpēšanas iekārtās, lai panāktu ilgtspējīgāku kultūraugu audzēšanu. 

Pārtikas nodrošinājuma un ūdens resursu garantēšana ir vēl viens Savienības pienākums, 

kuram kaimiņattiecību politikā ir jāierāda centrālā vieta, lai cita starpā garantētu kaimiņvalstu 

stabilitāti un attīstību. Un 2012. gada aprīlī Barselonā rīkotajā Eiropas un Vidusjūras reģiona 

valstu konferencē par pētniecību un inovāciju izveidotā partnerība varētu kļūt par svarīgu 

sākumpunktu. 

 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
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Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Ar publiskā–publiskā sektora 

partnerībām būtu jācenšas attīstīt ciešākas 

sinerģijas, palielināt koordināciju un 

izvairīties no nevajadzīgas dublēšanās ar 

Savienības, starptautiskām, valstu un 

reģionālām pētniecības programmām un 

tām pilnībā būtu jāievēro “Apvāršņa 2020” 

vispārīgie principi, jo īpaši attiecībā uz 

atvērtību un pārredzamību. 

(3) Ar publiskā–publiskā sektora 

partnerībām ir jācenšas attīstīt ciešākas 

sinerģijas, palielināt koordināciju un 

izvairīties no nevajadzīgas dublēšanās un 

sadrumstalotības ar Savienības, 

starptautiskām, valstu un reģionālām 

pētniecības programmām un tām pilnībā 

būtu jāievēro “Apvāršņa 2020” vispārīgie 

principi, jo īpaši attiecībā uz atvērtību un 

pārredzamību. PRIMA panākumu atslēga 

ir visaptverošas informācijas sekmīga un 

savlaicīga izplatīšana un rezultātu un 

finansiālās pārvaldības pārredzamība. 

 

Grozījums Nr.   2 

Lēmuma priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Cilvēktiesību uz ūdeni un 

sanitāriju pilnīga īstenošana ir svarīga 

dzīvībai, kā to atzinusi Apvienoto Nāciju 

Organizācija un atbalstījušas dalībvalstis, 

un ūdens resursu pienācīgai 

apsaimniekošanai ir izšķirīga nozīme, lai 

nodrošinātu ūdens ilgtspējīgu 

izmantošanu un nosargātu pasaules 

dabas resursus. 

 

Grozījums Nr.   3 

Lēmuma priekšlikums 

5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Regulā (ES) Nr. 1291/2013 tāpat 

tiek atzīta nepieciešamība pēc 

starptautiskas sadarbības ar trešām valstīm, 

lai efektīvi risinātu kopīgās problēmas. 

Starptautiskā sadarbība pētniecības un 

inovācijas jomā ir būtisks Savienības 

globālo saistību aspekts, un tai ir svarīga 

nozīme Savienības partnerībā ar 

kaimiņvalstīm. Šī sadarbība balstās uz 

Eiropas kaimiņattiecību politikā izmantoto 

pieeju, lai diferencētu sadarbības līmeni ar 

katru kaimiņos esošo valsti, pamatojoties 

uz tās saistībām attiecībā uz Savienību. 

(5) Regulā (ES) Nr. 1291/2013 tāpat 

tiek atzīta nepieciešamība pēc 

starptautiskas sadarbības ar trešām valstīm, 

lai efektīvi risinātu kopīgās problēmas. 

Starptautiskā sadarbība pētniecības, 

zinātnes un inovācijas jomā ir būtisks 

Savienības globālo saistību aspekts, un tai 

ir svarīga nozīme Savienības partnerībā ar 

kaimiņvalstīm. Šī sadarbība balstās uz 

Eiropas kaimiņattiecību politikā izmantoto 

pieeju, lai diferencētu sadarbības līmeni ar 

katru kaimiņos esošo valsti, pamatojoties 

uz tās saistībām attiecībā uz Savienību. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) PRIMA mērķis ir īstenot kopīgu 

programmu, lai izstrādātu un pieņemtu 

inovatīvus un integrētus risinājumus 

pārtikas ražošanas un ūdensapgādes 

efektivitātes, drošības, nodrošinājuma un 

ilgtspējas uzlabošanai Vidusjūras reģionā. 

PRIMA būtu jāveicina nesen saskaņoto 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana un 

gaidāmā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija. 

(8) Tīra ūdens un uzturvielām bagātas 

pārtikas trūkums negatīvi ietekmē 

kopienu veselību un ilgtspēju un PRIMA 
mērķis ir īstenot kopīgu programmu, lai 

izstrādātu un pieņemtu inovatīvus, 

daudzdimensionālus un integrētus kopējos 

risinājumus lauksaimniecības pārtikas 

ražošanas efektivitātes, drošības, 

nodrošinājuma un ilgtspējas uzlabošanai 

un ūdensapgādei, ūdens attīrīšanai un 

atkārtotai izmantošanai Vidusjūras 

reģionā saskaņā ar līdzatbildības, 

savstarpējas ieinteresētības un kopēja 

labuma principiem. Ņemot vērā to, ka 

piekļuve ūdenim un sanitārijai ir viena no 

pamata cilvēktiesībām un tā kā pārtikas 

un ūdens pieejamības nodrošināšanai ir 

būtiska nozīme šajā reģionā, PRIMA ir 

jāveicina nesen saskaņoto ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšana un gaidāmā 

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kā 

arī Parīzes nolīguma mērķi. 

 

Grozījums Nr.   5 



 

PE597.388v02-00 6/25 AD\1119486LV.docx 

LV 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Ilgtspējīgai ūdensapgādei un 

pārtikas ražošanai Vidusjūras reģionā ir 

vajadzīga dabisko saldūdens ekosistēmu 

aizsardzība, pāreja uz efektīvākiem 

patēriņa modeļiem un atjaunojamu 

energoresursu avotu integrēšana. Atklāta, 

demokrātiska un līdzdalīga ūdensapgādes 

pārvaldība ir būtiska, lai nodrošinātu 

rentabilitāti un labumu visai sabiedrībai 

 

Grozījums Nr.   6 

Lēmuma priekšlikums 

8.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8b) Dabas teritoriju, piemēram, 

saldūdens ekosistēmu, ilgtspējīgai 

aizsardzībai ir būtiska nozīme attīstībā un 

izšķiroša nozīme dzeramā ūdens apgādes 

nodrošināšanā. 

 

Grozījums Nr.   7 

Lēmuma priekšlikums 

8.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8c) Ūdens trūkuma novēršanai 

Vidusjūras reģionā ir nepieciešami 

atšķirīgi risinājumi enerģētikas jomā un 

efektīvāku modeļu ieviešana. 

Atjaunojamie energoresursi būtu 

jāiekļauj procesos, ar kuriem aizstāj 

fosilos kurināmos. 

 

Grozījums Nr.   8 

Lēmuma priekšlikums 
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8.d apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8d) Atklāta, demokrātiska un 

līdzdalīga pārvaldība ir svarīga, lai 

nodrošinātu, ka tiek izvēlēti izmaksu ziņā 

vislietderīgākie risinājumi ūdensresursu 

apsaimniekošanas jomā, sniedzot labumu 

visai sabiedrībai. 

 

Grozījums Nr.   9 

Lēmuma priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Atbilstīgi “Apvāršņa 2020” 

mērķiem būtu jāparedz tiesības jebkurai 

citai dalībvalstij un “Apvāršņa 2020” trešai 

asociētai valstij piedalīties PRIMA, ja tā 

apņemas veikt ieguldījumu PRIMA 

finansējumā. 

(10) Atbilstīgi “Apvāršņa 2020” 

mērķiem būtu jāparedz tiesības jebkurai 

citai dalībvalstij un “Apvāršņa 2020” trešai 

asociētai valstij piedalīties PRIMA, ja tā 

apņemas veikt ieguldījumu PRIMA 

finansējumā, nodrošinot pienācīgu daļu 

kopējās summas. 

 

Grozījums Nr.   10 

Lēmuma priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) PRIMA partnerībai vajadzētu 

aptvert visu ķēdi no pētniecības līdz 

inovācijai, iesaistot universitātes, 

pētniecības un tehnoloģiju institūtus, 

rūpniecību un uz inovācijām orientētus 

MVU. 

 

Grozījums Nr.   11 

Lēmuma priekšlikums 

16. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) PRIMA darbībām būtu jāatbilst 

“Apvāršņa 2020” mērķiem un pētniecības 

un inovāciju prioritātēm, kā arī Regulas 

(ES) Nr. 1291/2013 26. pantā izklāstītajiem 

vispārīgajiem principiem un nosacījumiem. 

Klasificējot pētniecību tehnoloģiju jomā, 

produktu izstrādi un demonstrējumu 

pasākumus, PRIMA būtu jāņem vērā 

ESAO tehnoloģiskās gatavības līmeņa 

definīcijas. 

(16) PRIMA darbībām būtu jāatbilst 

“Apvāršņa 2020” mērķiem un pētniecības 

un inovāciju prioritātēm, kā arī Regulas 

(ES) Nr. 1291/2013 26. pantā izklāstītajiem 

vispārīgajiem principiem un nosacījumiem. 

Klasificējot pētniecību tehnoloģiju jomā, 

produktu izstrādi un demonstrējumu 

pasākumus, PRIMA būtu jāņem vērā 

ESAO tehnoloģiskās gatavības līmeņa 

definīcijas, kā arī jāpievēršas gan zemiem, 

gan augstiem tehnoloģiskās gatavības 

līmeņiem, tostarp zinātkāres virzītas un 

praksē balstītas pētniecības veidiem. 

 

Grozījums Nr.   12 

Lēmuma priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) PRIMA ĪS rīkotie uzaicinājumi 

iesniegt priekšlikumus būtu arī jāpublisko 

dalībniekiem paredzētā vienotā portālā, kā 

arī, izmantojot citus Komisijas pārziņā 

esošos “Apvāršņa 2020” elektroniskos 

informācijas izplatīšanas līdzekļus. 

(18) PRIMA ĪS rīkotie uzaicinājumi 

iesniegt priekšlikumus būtu arī jāpublisko 

PRIMA ĪS dalībniekiem paredzētā vienotā 

portālā , kā arī, izmantojot citus Komisijas 

pārziņā esošos “Apvāršņa 2020” 

elektroniskos informācijas izplatīšanas 

līdzekļus. 

 

Grozījums Nr.   13 

Lēmuma priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Pēc Komisijas lūguma PRIMA ĪS 

un iesaistītajām valstīm būtu jāsniedz 

jebkāda informācija, ko Komisijai 

nepieciešams iekļaut ziņojumos par 

PRIMA novērtējumu. 

(27) Pēc Komisijas lūguma PRIMA ĪS 

un iesaistītajām valstīm būtu jāsniedz 

jebkāda informācija, ko Komisijai 

nepieciešams iekļaut ziņojumos par 

PRIMA novērtējumu. Šāda informācija 

vienlaikus būtu arī jānosūta Parlamenta 

atbildīgajām komitejām. 
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Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Šā lēmuma mērķis ir veicināt 

pētniecības un inovācijas sistēmu 

integrāciju un saskanību, kā arī darbības 

Vidusjūras reģiona valstīs ūdensapgādes un 

pārtikas sistēmu jomā. Pētniecības un 

inovācijas darbību apmērs, kas 

nepieciešams problēmu risināšanai 

Vidusjūras reģionā, ir milzīgs, ņemot vērā 

galveno trūkumu sistēmisko raksturu. 

Pētniecības un inovāciju darbības joma ir 

sarežģīta, ar daudznozaru raksturu, un tai ir 

nepieciešama pieeja, kas apvieno vairākus 

iesaistītos dalībniekus, kā arī pārrobežu 

pieeja. Sadarbības pieeja ar plašu iesaistīto 

valstu klāstu var palīdzēt palielināt 

nepieciešamo mērogu un darbības jomu, 

apvienojot finanšu un intelektuālos 

resursus. Tā kā minēto mērķi var labāk 

sasniegt Savienības līmenī, integrējot 

valstu centienus saskaņotā Eiropas pieejā, 

apvienojot sadrumstalotas valstu 

pētniecības programmas, palīdzot izstrādāt 

vienotas pētniecības un finansēšanas 

stratēģijas, kas sniedzas pāri valstu 

robežām, un izveidojot dalībnieku un 

vajadzīgo ieguldījumu kritisko masu, 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā lēmumā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

(28) Šā lēmuma mērķis ir veicināt 

pētniecības un inovācijas sistēmu 

integrāciju un saskanību, kā arī darbības 

Vidusjūras reģiona valstīs ūdensapgādes, 

ūdens attīrīšanas, atkārtotas 

izmantošanas un ilgtspējīgas 

izmantošanas, kā arī lauksaimniecības 
pārtikas sistēmu jomā. Pētniecības un 

inovācijas darbību apmērs, kas 

nepieciešams problēmu risināšanai 

Vidusjūras reģionā, ir milzīgs, ņemot vērā 

galveno trūkumu sistēmisko raksturu. 

Turklāt attiecīgie rezultāti būtu jāizmanto 

par paraugu citiem Savienības reģioniem, 

kurus skar sausuma problēmas.  
Pētniecības un inovāciju darbības joma ir 

sarežģīta, ar daudznozaru raksturu, un tai ir 

nepieciešama pieeja, kas apvieno vairākus 

iesaistītos dalībniekus, kā arī pārrobežu 

pieeja. Sadarbības pieeja ar plašu iesaistīto 

valstu klāstu var palīdzēt palielināt 

nepieciešamo mērogu un darbības jomu, 

apvienojot finanšu un intelektuālos 

resursus. Tā kā minēto mērķi var labāk 

sasniegt Savienības līmenī, integrējot 

valstu centienus saskaņotā Eiropas pieejā, 

apvienojot sadrumstalotas valstu 

pētniecības programmas, palīdzot izstrādāt 

vienotas pētniecības un finansēšanas 

stratēģijas, kas sniedzas pāri valstu 

robežām, un izveidojot dalībnieku un 

vajadzīgo ieguldījumu kritisko masu, 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā lēmumā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 
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Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja valsts atbilst pirmajā apakšpunktā 

noteiktajām prasībām, to uzskata par 

iesaistīto valsti šā lēmuma nozīmē. 

Ja valsts atbilst šajā daļā noteiktajām 

prasībām, to uzskata par iesaistīto valsti šā 

lēmuma nozīmē. 

 

Grozījums Nr.  16 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PRIMA vispārīgais mērķis ir 

izstrādāt pilnībā izmēģinātus un 

demonstrētus kopīgus inovatīvos 

risinājumus ūdensapgādes un pārtikas 

sistēmām Vidusjūras reģionā, lai sekmētu 

to klimatnoturību, lielāku efektivitāti, 

rentabilitāti un ilgtspēju, kā arī veicinātu 

ar uzturu, veselību, labklājību un migrāciju 

saistīto problēmu savlaicīgu risināšanu. 

1. PRIMA vispārīgais mērķis ir radīt 

sociālo un ekonomisko attīstību abos 

Vidusjūras krastos, veidojot pētniecības 
un attīstības spējas un izstrādājot kopējus 

inovatīvos lauksaimniecības pārtikas un 

ūdens apsaimniekošanas, tostarp 

attīrīšanas un atkārtotas izmantošanas, 

risinājumus un pārtikas sistēmas 

Vidusjūras reģionā, lai uzlabotu 

efektivitāti, tostarp mazinot zaudējumus 

un atkritumus, sekmētu to klimatnoturību 

un pārtikas ražošanas un ūdensapgādes 

ilgspēju, kā arī veicinātu ar ūdens 

nepietiekamību, pārtikas nodrošinājumu, 

uzturu, veselību, labklājību, vidi un 

migrāciju saistīto problēmu savlaicīgu 

risināšanu. 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – i apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) stabilas, ilgtermiņa, kopīgas 

stratēģiskas programmas definēšana 

ūdensapgādes un pārtikas sistēmu jomā; 

(i) ilgtermiņa, ilgtspējīgas kopīgās 

stratēģiskas programmas definēšana 

saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
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un Eiropas Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju, lai aizsargātu dabas resursus 

ūdens apsaimniekošanas, ražošanas un 

apgādes, tostarp  attīrīšanas un atkārtotas 

izmantošanas, un lauksaimniecības 

pārtikas produktu jomā; 

 

Grozījums Nr.   18 

Lēmuma priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ia) inovatīvu un ilgtspējīgu 

risinājumu izstrāde lauksaimniecības, 

pārtikas ražošanas un ūdensapgādes 

sistēmu jomā, mudinot kopienu, 

uzņēmumu un iedzīvotāju pieteikšanos; 

ūdens ilgtspējīga apsaimniekošana sausos 

un pussausos apgabalos; ilgtspējīgas 

lauksaimniecības sistēmas atbilstoši 

Vidusjūras reģiona vides ierobežojumiem, 

lai saglabātu dabas resursus; 

 

Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) visu valsts pētniecības un 

inovācijas programmu virzīšana un 

stratēģiskās programmas īstenošana; 

(ii) attiecīgo valsts pētniecības un 

inovācijas programmu virzīšana uz 

stratēģiskās programmas īstenošanu un šo 

programmu koordinēšana; 

 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – iii apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iii) visu attiecīgo publiskā un privātā (iii) visu attiecīgo publiskā un privātā 
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sektora dalībnieku strukturāla iesaistīšana 

stratēģiskās programmas īstenošanā, 

apvienojot zināšanas un finanšu līdzekļus 

nepieciešamās kritiskās masas 

sasniegšanai; 

sektora dalībnieku iesaistīšana stratēģiskās 

programmas īstenošanā, apvienojot 

zināšanas un finanšu līdzekļus 

nepieciešamās kritiskās masas 

sasniegšanai; 

 

Grozījums Nr.   21 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – iv apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iv) finansējuma palielināšana un visu 

iesaistīto dalībnieku spēju īstenošana. 

(iv) finansējuma palielināšana un visu 

iesaistīto dalībnieku, tostarp MVU, 

akadēmisko aprindu, NVO un vietējo 

pētniecības centru, spēju īstenošana. 

 

Grozījums Nr.   22 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) katra iesaistītā valsts ir apņēmusies 

piedalīties PRIMA finansēšanā; 

(c) katra iesaistītā valsts ir apņēmusies 

piedalīties PRIMA finansēšanā, 

uzņemoties pienācīgu kopējo ieguldījumu 

daļu; 

 

Grozījums Nr.   23 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) ir izveidots PRIMA pārvaldības 

modelis saskaņā ar 12. pantu; 

(e) ir izveidots efektīvs PRIMA 

pārvaldības modelis saskaņā ar 12. pantu; 

 

Grozījums Nr.  24 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija novērtē, vai ir izpildītas 

saistības, ko uzņēmušās iesaistītās valstis, 

jo īpaši, izmantojot pirmos divus PRIMA 

gada darba plānus. Pēc šā novērtējuma 

saskaņā ar 9. pantu tiek pārskatīts 3. panta 

1. punktā minētais Savienības maksimālais 

ieguldījums. 

3. Komisija novērtē, vai ir izpildītas 

saistības, ko uzņēmušās iesaistītās valstis, 

jo īpaši, izmantojot pirmos divus PRIMA 

gada darba plānus. Pēc šā novērtējuma 

saskaņā ar 9. pantu var pārskatīt 3. panta 1. 

punktā minēto Savienības maksimālo 

ieguldījumu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) vajadzības gadījumā finansiāli 

ieguldījumi PRIMA ĪS, ņemot vērā 6. 

panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto 

netiešo darbību finansēšanu; 

(a) vajadzības gadījumā finansiāli vai 

materiāli ieguldījumi PRIMA ĪS, ņemot 

vērā 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā 

minēto netiešo darbību finansēšanu; 

 

Grozījums Nr.  26 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) finansiāli vai materiāli ieguldījumi 

6. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētajās īstenošanas darbībās; kā arī 

(b) finansiāli vai materiāli ieguldījumi 

6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 

minētajās īstenošanas darbībās; kā arī 

 

Grozījums Nr.  27 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) finansiāls ieguldījums to PRIMA ĪS 

administratīvo izmaksu segšanā, kuras 

(c) finansiāls vai materiāls ieguldījums 

to PRIMA ĪS administratīvo izmaksu 
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netiek segtas no Savienības ieguldījuma, kā 

noteikts 3. panta 3. punkta b) apakšpunktā. 

segšanā, kuras netiek segtas no Savienības 

ieguldījuma, kā noteikts 3. panta 3. punkta 

b) apakšpunktā. 

 

Grozījums Nr.  28 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 

minētos materiālos ieguldījumus veido 

izmaksas, kas radušās iesaistītajām valstīm 

saistībā ar to valsts finansēšanas struktūru 

veiktajām īstenošanas darbībām, kuras 

minētas 6. panta 1. punkta b) 

apakšpunktā, atskaitot jebkādu Savienības 

tiešo vai netiešo ieguldījumu šo izmaksu 

segšanai. 

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 

minētos materiālos ieguldījumus veido 

izmaksas, kas radušās iesaistītajām valstīm 

saistībā ar to valsts finansēšanas struktūru 

veiktajām īstenošanas darbībām, kuras 

minētas 6. pantā vai ir iekļautas PRIMA 

ĪS administratīvajā budžetā, atskaitot 

jebkādu Savienības tiešo vai netiešo 

ieguldījumu šo izmaksu segšanai. 

 

Grozījums Nr.  29 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šā panta 2. punkta a) un b) 

apakšpunktā minētos ieguldījumus, ko 

uzskata par iesaistīto valstu ieguldījumiem, 

veic pēc šā lēmuma stāšanās spēkā par 

darbībām, kas ietvertas PRIMA pirmajā 

gada darba plānā, un pēc tam, kad PRIMA 

ĪS ir pieņēmusi nākamos gada darba 

plānus. 

5. Šā panta 2. punkta a) un b) 

apakšpunktā minētos ieguldījumus, ko 

uzskata par iesaistīto valstu ieguldījumiem, 

veic pēc šā lēmuma stāšanās spēkā par 

darbībām, kas ietvertas PRIMA pirmajā 

gada darba plānā, un kalendārā gada (no 

1. janvāra līdz 31. decembrim) laikā 

atbilstoši PRIMA ĪS nākamo gadu darba 

darba plāniem. 

 

Grozījums Nr.  30 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PRIMA atbalsta šādas darbības: 1. PRIMA atbalsta darbības, kuras 

finansē iesaistītās dalībvalstis ar savu 

valsts finansēšanas struktūru palīdzību un 

kuras veido: 

 

 

Grozījums Nr.   31 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) pētniecības un inovāciju darbības, 

kā arī inovācijas darbības, tostarp 

demonstrējumu pasākumus, 

eksperimentālās ražotnes, testēšanu, 

pirmskomercializācijas izmantojuma 

darbības, jo īpaši pievēršoties augstākiem 

tehnoloģiskās gatavības līmeņiem, 

(i) pētniecības un inovāciju darbības, 

kā arī inovācijas darbības, tostarp 

demonstrējumu pasākumus, 

eksperimentālās ražotnes, testēšanu, 

pirmskomercializācijas izmantojuma 

darbības, pievēršoties gan zemiem, gan 

augstiem tehnoloģiskās gatavības 

līmeņiem, 

 

Grozījums Nr.   32 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) darbības, ko finansē iesaistītās 

valstis, izmantojot savas valsts 

finansēšanas struktūras un bez Savienības 

ieguldījuma, aizvien vairāk pievēršoties arī 

augstākajiem tehnoloģiju gatavības 

līmeņiem, un ko veido: 

(b) darbības, ko finansē iesaistītās 

valstis bez Savienības ieguldījuma, 

pievēršoties gan zemiem, gan augstiem 
tehnoloģiju gatavības līmeņiem. 

 

 

Grozījums Nr.   33 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) darbības, īstenojot iesaistīto valstu 

valsts programmas. 

(ii) darbības, īstenojot iesaistīto valstu 

valsts programmas, tostarp pētniecības 

programmas attiecībā uz ūdens resursu 

stratēģisko pārvaldību un ilgtermiņa 

klimata pārmaiņu mazināšanas un 

pielāgošanās plāni, lai iekļautu 

saskaņotāku un pret klimata pārmaiņām 

noturīgu pieeju ūdens resursiem. 

 

Grozījums Nr.  34 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Darbības ietver pētniecības un 

inovāciju darbības, kā arī inovāciju 

darbības, tostarp demonstrējumu 

pasākumus, eksperimentālās ražotnes, 

testēšanu, pirmskomercializācijas 

izmantojuma darbības, jo īpaši 

pievēršoties augstākiem tehnoloģiskās 

gatavības līmeņiem un īstenojot tās ar 

budžeta un dalībnieku skaita ziņā mazu 

un lielu projektu palīdzību. 

 Tāpat iekļauj koordinācijas un atbalsta 

darbības, kas vērstas uz izplatīšanas un 

informatīviem pasākumiem, ar kuriem 

popularizē PRIMA un palielina tās 

ietekmi. 

 

Grozījums Nr.  35 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PRIMA īsteno, pamatojoties uz 

gada darba plāniem, kuri pēc 

apstiprinājuma saņemšanas no Komisijas 

2. PRIMA īsteno, pamatojoties uz 

gada darba plāniem, kuri pēc 

apstiprinājuma saņemšanas no Komisijas 
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PRIMA ĪS jāpieņem līdz iepriekšējā gada 

beigām. Izņēmuma kārtā PRIMA gada 

darba plānu 2018. gadam var pieņemt līdz 

2018. gada 31. martam. PRIMA ĪS 

nodrošina gada darba plāna publisku 

pieejamību. 

PRIMA ĪS jāpieņem. PRIMA ĪS minētos 

plānus nosūta Komisijai līdz iepriekšējā 

gada beigām. Izņēmuma kārtā PRIMA 

gada darba plānu 2018. gadam ir jānosūta 

līdz 2018. gada 31. martam. PRIMA ĪS 

nodrošina gada darba plāna publisku 

pieejamību. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Darbības, ko finansē iesaistītās 

valstis, izmantojot savas valsts 

finansēšanas struktūras un bez Savienības 

ieguldījuma, var iekļaut PRIMA gada 

darba plānā tikai pēc pozitīva vērtējuma, 

kas iegūts šo darbību starptautiskā, 

neatkarīgā salīdzinošajā izvērtēšanā 

attiecībā uz PRIMA mērķiem, ko 

organizējusi PRIMA ĪS. 

5. Darbības, ko finansē iesaistītās 

valstis, izmantojot savas valsts 

finansēšanas struktūras un bez Savienības 

ieguldījuma, var iekļaut PRIMA gada 

darba plānā tikai pēc pozitīva PRIMA ĪS 

vērtējuma par to ieguldījumu PRIMA 

mērķu īstenošanā. Šaubu gadījumā 

PRIMA ĪS var pieprasīt ārēju, neatkarīgu 

salīdzinošo izvērtēšanu. 

 

Grozījums Nr.  37 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. PRIMA gada darba plānā ietvertās 

darbības, ko finansē iesaistītās valstis, 

izmantojot savas valsts finansēšanas 

struktūras un bez Savienības ieguldījuma, 
īsteno atbilstīgi PRIMA ĪS pieņemtajiem 

kopīgajiem principiem pēc Komisijas 

apstiprinājuma saņemšanas. Kopīgajos 

principos ņem vērā šajā lēmumā, Regulas 

(ES, Euratom) Nr. 966/2012 VI sadaļā un 

Regulā (ES) Nr. 1290/2013 paredzētos 

principus, jo īpaši vienlīdzīgas attieksmes, 

pārredzamības, neatkarīgas salīdzinošās 

6. PRIMA gada darba plānā ietvertās 

darbības īsteno atbilstīgi PRIMA ĪS 

pieņemtajiem kopīgajiem principiem pēc 

Komisijas apstiprinājuma saņemšanas. 

Kopīgajos principos ņem vērā līdzsvaru 

starp Vidusjūras ziemeļu un dienvidu 

krastu interesēm, kā arī šajā lēmumā, 

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 VI 

sadaļā un Regulā (ES) Nr. 1290/2013 

paredzētos principus, jo īpaši vienlīdzīgas 

attieksmes, pārredzamības, neatkarīgas 

salīdzinošās izvērtēšanas un atlases 
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izvērtēšanas un atlases principus. Turklāt 

pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas 

PRIMA ĪS pieņem prasības par iesaistīto 

valstu ziņojumu sniegšanu PRIMA ĪS, 

tostarp attiecībā uz rādītājiem, kas ietverti 

katrā no minētajām darbībām. 

principus. Turklāt pēc Komisijas 

apstiprinājuma saņemšanas PRIMA ĪS 

pieņem prasības par iesaistīto valstu 

ziņojumu sniegšanu PRIMA ĪS, tostarp 

attiecībā uz rādītājiem, kas ietverti katrā no 

minētajām darbībām. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 7. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) priekšlikumus atlasa pēc 

starptautiska uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus un izmantojot divu posmu 

procedūru; posmā valsts vai starptautiskā 

līmenī izskata priekšlikumus, ko 

iesnieguši tiesību subjekti, kam ir tiesības 

saņemt finansējumu, pamatojoties uz 

attiecīgajām valsts programmām; posmā 

veic vienu neatkarīgu starptautisko 

salīdzinošo izvērtēšanu, ko organizē 

PRIMA ĪS. posmā priekšlikumus izvērtē 

ar vismaz trīs neatkarīgu ekspertu 

atbalstu, pamatojoties uz šādiem 

piešķiršanas kritērijiem: īstenošanas 
izcilība, ietekme, kvalitāte un efektivitāte; 

(b) priekšlikumus atlasa pēc 

starptautiska uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus. Priekšlikumus izvērtē ar 

vismaz trīs neatkarīgu ekspertu atbalstu, 

pamatojoties uz šādiem atlases un 

piešķiršanas kritērijiem: taisnīgs līdzsvars 

starp maziem un lielākiem projektiem, 

atbilstība, zinātniskā un tehnoloģiskā 

izcilība, ietekme, zinātniskā (pārvaldības 

un partneru) kvalitāte un efektivitāte; 

 

 

Grozījums Nr.  39 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 7. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) priekšlikumus sarindo pēc 

novērtēšanas rezultātiem. Atlasi veic 

PRIMA ĪS, pamatojoties uz šo 

sarindošanu. Iesaistītās valstis vienojas par 

piemērotu finansējuma veidu, kas ļauj 

palielināt to priekšlikumu skaitu, kuri 

jāfinansē, pamatojoties uz šo sarindošanu, 

(c) priekšlikumus sarindo pēc 

novērtēšanas rezultātiem. Atlasi veic 

PRIMA ĪS, pamatojoties uz šo 

sarindošanu. Iesaistītās valstis vienojas par 

piemērotu atlases veidu, kas ļauj palielināt 

to priekšlikumu skaitu, kuri jāfinansē, 

pamatojoties uz šo sarindošanu, jo īpaši 
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jo īpaši nodrošinot rezerves summas valsts 

ieguldījumiem uzaicinājumos iesniegt 

priekšlikumus. 

nodrošinot rezerves summas valsts 

ieguldījumiem uzaicinājumos iesniegt 

priekšlikumus. Ja vienu vai vairākus 

projektus nevar finansēt budžeta līdzekļu 

trūkuma dēļ, var atlasīt nākamos 

projektus; 

 

Grozījums Nr.  40 

Lēmuma priekšlikums 

6. pants – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) darbības atbilst ilgtspējības 

kritērijiem, ko pieņēmusi PRIMA ĪS pēc 

tam, kad ir saņemts Komisijas 

apstiprinājums, lai nodrošinātu to, ka 

pasākumi nerada negatīvu ietekmi uz vidi, 

sociālo jomu vai sabiedrības veselību. 

 

Grozījums Nr.  41 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 

1290/2013 9. panta 1. punkta b) 

apakšpunkta, minimālais dalībnieku skaits 

ir trīs tiesību subjekti, kuri veic 

uzņēmējdarbību trīs dažādās iesaistītajās 

valstīs un no kuriem: 

2. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 

1290/2013 9. panta 1. punkta b) 

apakšpunkta, minimālais dalībnieku skaits 

ir trīs tiesību subjekti, kuri veic 

uzņēmējdarbību trīs dažādās valstīs, kuras 

uzskata par iesaistītajām valstīm saskaņā 

ar šo lēmumu pirms attiecīgā 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 

iesniegšanas termiņa un no kuriem: 
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Grozījums Nr.  42 

Lēmuma priekšlikums 

7. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Neskarot iepriekš minētos 

noteikumus, prasa, lai uzaicinājumi 

iesniegt PRIMA priekšlikumus varētu būt 

pieejami struktūrām, kas veic 

uzņēmējdarbību kādā Savienības 

Vidusjūrai dalībvalstī vai 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

asociētā valstī, ar noteikumu, ka 

līdzfinansējumu vismaz 50 % apmērā 

nodrošina attiecīgā valsts vai tās 

finansēšu iestāde. Šādā gadījumā 

minētajām struktūrām ir tiesības saņemt 

Savienības finansējumu. 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Lēmuma priekšlikums 

11. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Īstenojot PRIMA, iesaistītās valstis 

veic likumdošanas, regulatīvos, 

administratīvos un citus pasākumus, kas 

vajadzīgi Savienības finansiālo interešu 

aizsardzībai, jo īpaši, lai nodrošinātu 

pilnīgu Savienībai piekritīgo līdzekļu 

atgūšanu saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 un Deleģēto regulu (ES) Nr. 

1268/2012. 

5. Īstenojot PRIMA, iesaistītās valstis 

veic likumdošanas, regulatīvos, 

administratīvos un citus pasākumus, kas 

vajadzīgi Savienības finansiālo interešu 

aizsardzībai, jo īpaši, lai nodrošinātu 

pilnīgu Savienībai piekritīgo līdzekļu 

atgūšanu saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 un Deleģēto regulu (ES) Nr. 

1268/2012. Šādā veidā atgūstamie līdzekļi 

nedrīkst pārsniegt EUR 200 miljonus. 

Katra iesaistītā valsts ir atbildīga tikai par 

to Eiropas līdzekļu apjomu, kuru 

saņēmušas struktūras, kas veic 

uzņēmējdarbību tās teritorijā, 

nepārsniedzot kopējo apjomu, kas 

līdzvērtīgs tās ieguldījumam PRIMA 

programmā. Iesaistītās valstis nav 
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atbildīgas par finansējumu, kuru 

saņēmušas struktūras, kas veic 

uzņēmējdarbību valstī, kura nav iesaistīta 

PRIMA.  

 

 

Grozījums Nr.   44 

Lēmuma priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PRIMA ĪS ietver šādas 

struktūrvienības: 

1. PRIMA ĪS ietver šādas uz 

efektivitāti īpaši vērstas struktūrvienības: 

 

 

Grozījums Nr.  45 

Lēmuma priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Valdi; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

   

 

 

Grozījums Nr.  46 

Lēmuma priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PRIMA ĪS pārvalda Ģenerālā asambleja, 

kurā ir pārstāvētas visas iesaistītās valstis. 

Ģenerālā asambleja ir PRIMA ĪS lēmumu 

pieņemšanas struktūra. 

PRIMA ĪS pārvalda izpildkomiteja, kurā ir 

pārstāvētas visas iesaistītās valstis. 

Izpildkomiteja ir PRIMA ĪS lēmumu 

pieņemšanas struktūra. Izpildkomiteja rīko 

kārtējās un ārkārtas pilnsapulces. 

Kārtējās izpildkomitejas sanāksmes 

sasauc vismaz reizi gadā, četru mēnešu 

laikā pēc finanšu gada beigām, turpretī 

izpildkomitejas ārkārtas sanāksmes – pēc 
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vajadzības. 

 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Lēmuma priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ģenerālā asambleja apstiprina jebkuras 

tādas trešās valsts dalību PRIMA, kas nav 

“Apvāršņa 2020” asociētā valsts un kas 

nav kāda no 1. panta 2. punktā 

uzskaitītajām valstīm, pēc tam, kad tā ir 

pārbaudījusi tās dalības nozīmīgumu 

PRIMA mērķu sasniegšanā. 

Izpildkomiteja apstiprina jebkuras tādas 

trešās valsts dalību PRIMA, kas nav ne 

Savienības Vidusjūrai dalībvalsts, ne 
“Apvāršņa 2020” asociētā valsts un kas 

nav kāda no 1. panta 2. punktā 

uzskaitītajām valstīm, pēc tam, kad tā ir 

pārbaudījusi tās dalības nozīmīgumu 

PRIMA mērķu sasniegšanā. Izpildkomiteja 

lemj par to, kāda saskaņā ar 4. panta 

1. punkta c) apakšpunktu ir atbilstoša 

procentuālā daļa no kopējiem 

ieguldījumiem. 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  48 

Lēmuma priekšlikums 

12. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ģenerālā asambleja nosaka valdes 

locekļu skaitu, kas nav mazāks par 

pieciem, un ieceļ viņus. Valde pārrauga 

PRIMA ĪS sekretariātu. 

3. Izpildkomiteja nosaka valdes 

locekļu skaitu, kas nav mazāks par 

pieciem, un ieceļ viņus uz četriem gadiem, 

paredzot atkārtotas ievēlēšanas iespēju. 

Izpildkomitejas sanāksmes ir vismaz reizi 

trijos mēnešos vai pēc vajadzības. Valde 

pārrauga PRIMA ĪS sekretariātu. 

 

 

Grozījums Nr.   49 

Lēmuma priekšlikums 
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12. pants – 4. punkts – 2. daļa – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) nodrošina PRIMA darbību 

pārredzamību. 
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