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ĪSS PAMATOJUMS 

Lai sasniegtu Savienības mērķus un īstenotu prioritātes un uzdevumus, kas noteikti 

programmā nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām un Parīzes 

nolīgumā, kā arī lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, jāpanāk atbilstīgs kopējā budžeta 

līmenis, kas ļautu nodrošināt Eiropas konkurētspēju pasaulē un zinātnisko, tehnoloģisko un 

rūpniecisko līderību. Gandrīz 75 % projektu, kuri novērtēti kā izcili, nebija iespējams finansēt 

no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansējuma nepietiekamības dēļ. Tādēļ ir ļoti svarīgi 

palielināt pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” kopējo budžetu līdz EUR 131 749 000 000. 

Eiropas rūpniecības nozaru konkurētspējai jābūt pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 

galvenajam mērķim. It īpaši II pīlāram “Globālās problēmas un rūpniecības konkurētspēja” ir 

izšķiroša nozīme, lai panāktu izaugsmi un Eiropas konkurētspēju. Lai ES un tās rūpniecības 

nozares kļūtu par pasaules līderēm inovācijas, digitalizācijas un dekarbonizācijas jomā, 

II pīlāra budžeta daļa būtu jāpalielina līdz 60 % no kopējā budžeta. 

Eiropas transporta nozares ir tās ekonomikas un konkurētspējas pamats. Autobūves nozare 

nodrošina darbu 12 miljoniem cilvēku un rada 4 % no ES IKP. Nozare ir lielākais privātais 

ieguldītājs pētniecībā un izstrādē. ES ir viena no pasaules lielākajām motorizēto 

transportlīdzekļu ražotājām, kā arī viena no lielākajām transportlīdzekļu tehnoloģiju 

eksportētājām. Aviācija nodrošina gandrīz 5 miljonus darbvietu un rada 2,1 % no Eiropas 

IKP. Eiropas jūrniecības un dzelzceļa nozarēm ir būtiska nozīme, lai sasniegtu vērienīgos 

mērķus klimata jomā un veicinātu ES ekonomikas izaugsmi. 

Klimata mērķu sasniegšana un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, it īpaši transporta 

nozarē, ir viens no būtiskākajiem Eiropas uzdevumiem. Autotransports rada aptuveni vienu 

piekto daļu no visām ES oglekļa dioksīda (CO2) emisijām, tādēļ ir ļoti svarīgi paātrināt 

mazemisiju alternatīvās enerģijas, piemēram, moderno biodegvielu, elektroenerģijas, 

ūdeņraža un atjaunojamo sintētisko degvielu, ieviešanu transporta nozarē un likvidēt šķēršļus 

transporta elektrifikācijai. 

Ir jānostiprina ES vadošā pozīcija tīras enerģijas un tīru mobilitātes tehnoloģiju jomā. ES ir 

jātiecas uzlabot ceļu un mobilitātes drošību, lai līdz 2050. gadam sasniegtu ES ilgtermiņa 

mērķi “nulles perspektīva”. 

Digitalizācija un automatizācija piedāvā Eiropai ārkārtīgi lielas iespējas mobilitātes jomā. Ir 

svarīgi rast jaunus risinājumus, lai likvidētu transporta veidu izolētību. Ir jāuzlabo datu 

plūsma loģistikas ķēdēs un jāpalielina loģistikas efektivitāte, pievēršoties viedās 

automatizācijas attīstībai. Vienlaikus visās kopās pilnībā jāintegrē kiberdrošība. 

Ir svarīgi nodrošināt iespēju veikt starpnozaru un starpdisciplīnu pētniecību un sadarbību visu 

pīlāru un kopu starpā, kā arī kopu ietvaros. Ir svarīgi labāk integrēt transporta, enerģētikas un 

digitālo nozari, lai paātrinātu dekarbonizāciju un digitalizāciju ES ekonomikā. 

Visbeidzot jānorāda, ka atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Eiropas partnerību jauno paaudzi 

un plašāku sadarbību ar citām ES programmām. Pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa” 

racionalizēs partnerību skaitu, kuru plānošanā ES piedalās vai kuras ES līdzfinansē kopā ar 

partneriem rūpniecības nozarē, pilsonisko sabiedrību un ieguldījumu fondiem, lai uzlabotu to 

efektivitāti un ietekmi uz Eiropas politikas prioritāšu sasniegšanu. Pamatprogramma 
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“Apvārsnis Eiropa” veicinās efektīvas un iedarbīgas saiknes ar citām turpmākajām ES 

programmām, piemēram, kohēzijas politiku, Eiropas Aizsardzības fondu, programmu 

“Digitālā Eiropa” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. 

GROZĪJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

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) Atzīstot klimata pārmaiņas par 

vienu no lielākajiem un svarīgākajiem 

pasaules un sabiedrības 

problēmjautājumiem un 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 veltīt klimata mērķu 

sasniegšanai, un vienlaikus būtu arī 

jānodrošina, lai pārējie izdevumi negatīvi 

neietekmētu klimatu un vidi. Ar īpašās 

programmas darbībām vismaz 35 % no 

īpašās programmas kopējā finansējuma 

būtu jāatvēl klimata mērķiem. Attiecīgās 

darbības, apspriežoties ar attiecīgajām 

ieinteresētajām personām un pilsonisko 

sabiedrību, tiks noteiktas īpašās 

programmas sagatavošanas un īstenošanas 

laikā, izstrādājot stratēģisko plānu un 

darba programmas, un tiks atkārtoti 

izvērtētas attiecīgajos izvērtēšanas un 

pārskatīšanas procesos. 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Sakarā ar klimata un vides 

problemātiku, kas Eiropas Savienībai būs 

jārisina drīzā nākotnē, būs nepieciešamas 

būtiskas pārmaiņas mūsu dzīvesveidā, jo 

īpaši enerģētikas, ekonomikas un 

tehnoloģiju jomā. Šo pārmaiņu 

sociālekonomiskā ietekme ir jāparedz 

iepriekš, lai pāreja noritētu iespējami 

taisnīgāk. 

Grozījums Nr.  3 

 

Lēmuma priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Tomēr īpašās programmas darbības 

būtu jāizmanto, lai samērīgi, bez 

dublēšanās un neatstumjot privāto 

finansējumu, novērstu tirgus nepilnības 

un nepietiekamu investīciju situācijas, un 

tām būtu jārada skaidra Eiropas pievienotā 

vērtība. 

(6) Īpašās programmas darbības būtu 

jāizmanto, lai bez atkārtotas investēšanas 

projektos, kas vairs nav inovatīvi vai jau ir 

piemērojami, un bez dublēšanās un 

neatstumjot privāto finansējumu, veicinātu 

investīcijas pētniecībā un inovācijā, un 

tām būtu jārada skaidra Eiropas pievienotā 

vērtība. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai atspoguļotu svarīgo 

ieguldījumu, kas pētniecībai un inovācijai 

būtu jāsniedz pārtikas, lauksaimniecības, 

lauku attīstības un bioekonomikas 

problēmu risināšanā, un izmantotu 

pētniecības un inovācijas attiecīgās 

iespējas ciešā sinerģijā ar kopējo 

lauksaimniecības politiku, īpašās 

programmas attiecīgās darbības laikposmā 

no 2021. līdz 2027. gadam kopā “Pārtika 

un dabas resursi” saņems atbalstu 

10 miljardu EUR apmērā. 

(7) Lai atspoguļotu svarīgo 

ieguldījumu, kas pētniecībai un inovācijai 

būtu jāsniedz pārtikas, lauksaimniecības, 

zivsaimniecības un akvakultūras, lauku 

attīstības un bioekonomikas problēmu 

risināšanā, un izmantotu pētniecības un 

inovācijas attiecīgās iespējas ciešā sinerģijā 

ar kopējo lauksaimniecības politiku un 

kopējo zivsaimniecības politiku, īpašās 

programmas attiecīgās darbības laikposmā 

no 2021. līdz 2027. gadam kopā “Pārtika, 

dabas resursi, jūras un okeāni” saņems 
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atbalstu 16 miljardu EUR apmērā. 

 

Grozījums Nr.  5 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) stiprināt un vērst plašumā izcilību; (a) atbalstīt zinātni, pētniecību un 

inovāciju, stiprināt un vērst plašumā 

izcilību; 

 

Grozījums Nr.  6 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) palielināt sadarbību starp nozarēm 

un disciplīnām; 

(b) palielināt sadarbību starp nozarēm 

un pētniecības disciplīnām; 

 

Grozījums Nr.  7 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) savienot un attīstīt pētniecības 

infrastruktūras visā Eiropas pētniecības 

telpā; 

(c) savienot un attīstīt pētniecības 

infrastruktūras visā Eiropas pētniecības 

telpā, palielināt Eiropas konkurētspēju un 

padarīt to par pasaules līderi pētniecības 

un inovācijas jomā; 

 

Grozījums Nr.  8 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) stiprināt starptautisko sadarbību; (d) stiprināt starptautisko sadarbību, lai 
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palielinātu ražīgumu un konkurētspēju 

iekšējā tirgū un risinātu sabiedrības 

problēmas; 

 

Grozījums Nr.  9 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) sekmēt atvērtu zinātni un 

nodrošināt pamanāmību sabiedrībai un 

atvērtu piekļuvi rezultātiem; 

(f) sekmēt atvērtu zinātni un 

nodrošināt pamanāmību sabiedrībai un 

atvērtu piekļuvi rezultātiem, tādējādi it 

sevišķi palielinot MVU inovācijas 

potenciālu; 

 

Grozījums Nr.  10 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(k) iesaistīt iedzīvotājus un 

galalietotājus kopizstrādes un 

līdzradīšanas procesos; 

(k) iesaistīt iedzīvotājus, pilsonisko 

sabiedrību un galalietotāju organizācijas 

pētniecības un inovācijas darba 

programmu veidošanā, tostarp 
kopizstrādes un līdzradīšanas procesos; 

 

Grozījums Nr.  11 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – n apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(n) uzlabot prasmes attiecībā uz 

inovāciju; 

(n) uzlabot prasmes attiecībā uz 

inovāciju, lai palielinātu MVU 

konkurētspēju un ilgtspēju, kā arī 

panāktu reālas pārmaiņas gan cilvēku 

dzīvē, gan sabiedrībā kopumā; 
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Grozījums Nr.  12 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – o apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(o) stimulēt novatorisku uzņēmumu, 

īpaši MVU, izveidi un izvēršanos; 

(o) stimulēt novatorisku uzņēmumu, 

īpaši jaunuzņēmumu un MVU, izveidi un 

izvēršanos; 

 

Grozījums Nr.  13 

 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – p apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(p) uzlabot piekļuvi riska 

finansējumam, īpaši tad, ja tirgus 

nenodrošina dzīvotspējīgu finansēšanu. 

(p) uzlabot piekļuvi riska 

finansējumam, īpaši jaunuzņēmumiem un 

MVU, ja tirgus nenodrošina dzīvotspējīgu 

finansēšanu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) kopa “Pārtika un dabas resursi”, 

kas aprakstīta I pielikuma II pīlāra 

5. sadaļā; 

(e) kopa “Pārtika, dabas resursi, jūras 

un okeāni”, kas aprakstīta I pielikuma 

II pīlāra 5. sadaļā; 

 

Grozījums Nr.  15 

 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar Regulas ... 

Pamatprogrammas/dalības noteikumu 

regula 9. panta 1. punktu īpašās 

programmas īstenošanai atvēlētais 

finansējums laikposmā no 2021. līdz 

1. Saskaņā ar Regulas ... 

Pamatprogrammas/dalības noteikumu 

regula 9. panta 1. punktu īpašās 

programmas īstenošanai atvēlētais 

finansējums laikposmā no 2021. līdz 
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2027. gadam ir EUR 94 100 000 000 

pašreizējās cenās. 

2027. gadam ir EUR 120 000 000 000 

salīdzināmās cenās. 

 

Grozījums Nr.  16 

 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katram uzdevumam var izveidot 

tam paredzētu valdi. To veido aptuveni 15 

augsta ranga personas, ieskaitot attiecīgus 

galalietotāju pārstāvjus. Ar attiecīgo 

uzdevumu saistītā valde konsultē par 

1. Katram uzdevumam var izveidot 

tam paredzētu valdi. To veido aptuveni 

15 augsta ranga personas, ieskaitot 

attiecīgus galalietotāju pārstāvjus, un tos 

ieceļ Komisija, īstenojot pārredzamu un 

neatkarīgu atlases procesu. Ar attiecīgo 

uzdevumu saistītajā valdē cita starpā 

darbojas akadēmisko aprindu, pētniecības 

un tehnoloģiju organizāciju un dažāda 

mēroga uzņēmumu pārstāvji, kā arī 

attiecīgi galalietotāju pārstāvji un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tie 
konsultē par: 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ekspertu vērtētāju atlasi, ekspertu 

vērtētāju instruktāžu, vērtēšanas kritērijiem 

un to svērumu; 

(c) ekspertu vērtētāju atlasi, ekspertu 

vērtētāju instruktāžu, vērtēšanas kritērijiem 

un to svērumu, kā arī ekspertu vērtētāju 

interešu konfliktu nepieļaušanu; 

 

Grozījums Nr.  18 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) skaidriem un izmērāmiem 

uzdevuma mērķiem un rezultātiem; 
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Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eb) uzdevuma uzņēmējdarbības 

potenciāla izvērtēšanu; 

 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 14. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“Eiropas apvārsnis” sniegs specializētu 

atbalstu atklātai piekļuvei zinātniskām 

publikācijām, informācijas krātuvēm un 

citiem datu avotiem. Informācijas un 

zinību izplatīšanas darbības tiks atbalstītas 

arī sadarbībā ar citām ES programmām, 

iekļaujot kopu un pakešu veidošanas 

rezultātus un datus mērķauditorijām un 

pilsoņu tīkliem, rūpniecībai, valsts 

pārvaldei, akadēmiskajām aprindām, 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 

politikas veidotājiem piemērotās valodās 

un formās. Šim nolūkam “Eiropas 

apvāršņa” ietvaros var izmantot modernus 

tehnoloģiskus risinājumus un izlūkdatu 

vākšanas rīkus. 

“Apvārsnis Eiropa” sniegs specializētu 

atbalstu atklātai piekļuvei zinātniskām 

publikācijām, informācijas krātuvēm un 

citiem datu avotiem. Informācijas un 

zinību izplatīšanas darbības tiks atbalstītas 

arī sadarbībā ar citām ES programmām, 

iekļaujot kopu un pakešu veidošanas 

rezultātus un datus mērķauditorijām un 

pilsoņu tīkliem, rūpniecībai, valsts 

pārvaldei, akadēmiskajām aprindām, 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 

politikas veidotājiem piemērotās valodās 

un formās. Šim nolūkam programmas 

“Apvārsnis Eiropa” ietvaros var izmantot 

modernus tehnoloģiskus risinājumus un 

izlūkdatu vākšanas rīkus. Komisija ieviesīs 

instrumentu, lai reāllaikā publiskotu 

informāciju par programmas īstenošanu, 

tostarp datus par dalībniekiem, 

finansējuma apjomu un ieviešanu tirgū. 

 

Grozījums Nr.  21 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 15. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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Tiks nodrošināts pienācīgs atbalsts 

mehāniskiem programmas izziņošanai 

iespējamiem pieteikumu iesniedzējiem 

(piemēram, valstu kontaktpunkti). 

Tiks nodrošināts pienācīgs atbalsts 

mehānismiem programmas izziņošanai 

iespējamiem pieteikumu iesniedzējiem un 

iedzīvotājiem ar izpratnes veidošanas 

kampaņām un citām veicināšanas 

iniciatīvām (piemēram, valstu 

kontaktpunkti). 

 

Grozījums Nr.  22 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 7. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

MSCA palīdz padarīt EPT efektīvāku, 

konkurētspējīgāku un pievilcīgāku pasaules 

līmenī. To var sasniegt, pievēršot 

uzmanību jaunai augsti kvalificētu 

pētnieku paaudzei un nodrošinot atbalstu 

jaunajiem talantiem no visas ES un valstīm 

ārpus tās, veicinot jaunu zināšanu un ideju 

izplatīšanu un piemērošanu attiecībā uz 

Eiropas rīcībpolitiku, ekonomiku un 

sabiedrību, cita starpā izmantojot uzlabotu 

zinātnes komunikācijas un sabiedrības 

informēšanas metodes, veicinot sadarbību 

starp pētniecības veicinātājām 

organizācijām un izteikti strukturēti 

ietekmējot EPT, aizstāvot atvērtu darba 

tirgu un nosakot standartus kvalitatīvai 

apmācībai, pievilcīgiem darba apstākļiem 

un visu pētnieku atklātai rekrutēšanai. 

MSCA palīdz padarīt EPT efektīvāku, 

konkurētspējīgāku un pievilcīgāku pasaules 

līmenī.To panāk, koncentrējoties uz jaunu 

augsti kvalificētu pētnieku paaudzi un 

nodrošinot atbalstu jaunajiem talantiem no 

visas ES un valstīm ārpus tās, veicinot 

jaunu zināšanu un ideju izplatīšanu un 

piemērošanu attiecībā uz Eiropas 

rīcībpolitiku, ekonomiku un sabiedrību, 

cita starpā izmantojot uzlabotas zinātnes 

komunikācijas un sabiedrības informēšanas 

metodes, veicinot sadarbību starp 

pētniecības veicinātājām organizācijām un 

izteikti strukturēti ietekmējot EPT, 

aizstāvot atvērtu darba tirgu un nosakot 

standartus kvalitatīvai apmācībai, 

pievilcīgiem darba apstākļiem un visu 

pētnieku atklātai, pārredzamai un uz 

sasniegumiem balstītai rekrutēšanai. 

 

Grozījums Nr.  23 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 2. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropai 

ilgtspējīgu pasaules līmeņa pētniecības 

infrastruktūru, kas ir atvērta un pieejama 

visiem pētniekiem Eiropā un ārpus tās un 

pilnībā izmanto savu potenciālu zinātnes 

Vispārējais mērķis ir uzlabot Eiropas 

nodrošinājumu ar ilgtspējīgu pasaules 

līmeņa pētniecības infrastruktūru, kas ir 

atvērta un pieejama visiem pētniekiem 

Eiropā un ārpus tās un pilnībā izmanto 



 

PE625.455v02-00 12/38 AD\1169269LV.docx 

LV 

sasniegumiem un inovācijai. Galvenie 

mērķi ir samazināt pētniecības un 

inovācijas ekosistēmas fragmentāciju, 

izvairoties no darba dublēšanas, un labāk 

koordinēt pētniecības infrastruktūras 

attīstību un izmantošanu. Ir būtiski atbalstīt 

atvērtu pieeju pētniecības infrastruktūrai 

visiem Eiropas pētniekiem, kā arī, 

pateicoties Eiropas atvērtās zinātnes 

mākonim ("EAZM"), lielāku piekļuvi 

digitāliem pētniecības resursiem, īpašu 

uzmanību pievēršot šobrīd nepietiekamajai 

atvērtas zinātnes un atvērtu datu 

piemērošanai praksē. Tāpat ES jārisina 

pasaules konkurences straujais pieaugums 

talantu piesaistīšanā, piesaistot trešo valstu 

pētniekus darbam ar Eiropas pasaules 

klases pētniecības infrastruktūru. Viens no 

galvenajiem mērķiem ir arī Eiropas 

rūpniecības konkurētspējas palielināšana, 

atbalstot būtiskākās tehnoloģijas un 

pakalpojumus, kas svarīgas pētniecības 

infrastruktūrai un tās lietotājiem, tā 

uzlabojot apstākļus novatorisku risinājumu 

izstrādei. 

savu potenciālu zinātnes sasniegumiem un 

inovācijai. Galvenie mērķi ir samazināt 

pētniecības un inovācijas ekosistēmas 

fragmentāciju, nodrošināt pastāvīgu 

modernizāciju, izvairoties no darba 

dublēšanas, un labāk koordinēt pētniecības 

infrastruktūras, tostarp arī ES 

finansētās — it īpaši ERAF — 

pētniecības infrastruktūras, attīstību, 

izmantošanu un pieejamību, kā arī labāku 

līdzdalību programmas “Apvārsnis 

Eiropa” projektos. Tas nodrošinās 

skaidru sinerģiju starp programmu 

“Apvārsnis Eiropa” un īstenotajām valstu 

un reģionālajām stratēģijām. Ir būtiski arī 

atbalstīt atvērtu pieeju pētniecības 

infrastruktūrai visiem Eiropas pētniekiem, 

kā arī, pateicoties Eiropas atvērtās zinātnes 

mākonim ("EAZM"), lielāku piekļuvi 

digitāliem pētniecības resursiem, īpašu 

uzmanību pievēršot šobrīd nepietiekamajai 

atvērtas zinātnes un atvērtu datu 

piemērošanai praksē. Tāpat ES jārisina 

pasaules konkurences straujais pieaugums 

talantu piesaistīšanā, piesaistot trešo valstu 

pētniekus darbam ar Eiropas pasaules 

klases pētniecības infrastruktūru. Viens no 

galvenajiem mērķiem ir arī Eiropas 

rūpniecības konkurētspējas palielināšana, 

atbalstot būtiskākās tehnoloģijas un 

pakalpojumus, kas svarīgas pētniecības 

infrastruktūrai un tās lietotājiem, tā 

uzlabojot apstākļus novatorisku risinājumu 

izstrādei un izmantošanai. 

 

Grozījums Nr.  24 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.2. apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.2.2. Kultūras mantojums 2.2.2. Kultūras mantojums un tūrisms 

 

Grozījums Nr.  25 
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Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.2. apakšpunkts – 1. rindkopa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kultūras mantojums ir mūsu dzīves 

pamats, un tas ir svarīgs kopienām, grupām 

un sabiedrībām, piešķirot piederības sajūtu. 

Tas ir tilts starp mūsu sabiedrību pagātni 

un nākotni. Tas ir vietējo ekonomiku 

virzītājspēks un spēcīgs iedvesmas avots 

radošajām un kultūras jomām. Piekļuve 

mūsu kultūras mantojumam, tā 

saglabāšana, aizsargāšana un atjaunošana, 

interpretēšana un tā potenciāla pilnīga 

atraisīšana ir būtiski uzdevumi šai un 

nākamajām paaudzēm. Kultūras 

mantojums ir galvenais resurss un 

iedvesma mākslai, tradicionālajai 

amatniecībai, kultūras, uzņēmējdarbības un 

radošajām nozarēm, kas ir ilgtspējīgas 

ekonomiskas izaugsmes, jaunu darba vietu 

radīšanas un ārējās tirdzniecības virzītāji. 

Kultūras mantojums ir mūsu dzīves 

pamats, un tas ir svarīgs kopienām, grupām 

un sabiedrībām, piešķirot piederības sajūtu. 

Tas ir tilts starp mūsu sabiedrību pagātni 

un nākotni. Tas ir vietējo ekonomiku 

virzītājspēks un spēcīgs iedvesmas avots 

radošajām un kultūras jomām, kā arī 

tūrisma nozarei. Piekļuve mūsu kultūras 

mantojumam, tā saglabāšana, aizsargāšana 

un atjaunošana, interpretēšana un tā 

potenciāla pilnīga atraisīšana ir būtiski 

uzdevumi šai un nākamajām paaudzēm. 

Kultūras mantojums ir galvenais resurss un 

iedvesma mākslai, tradicionālajai 

amatniecībai, kultūras, uzņēmējdarbības, 

radošajām un tūrisma nozarēm, kas ir 

ilgtspējīgas ekonomiskas izaugsmes, jaunu 

darba vietu radīšanas un ārējās 

tirdzniecības virzītāji. 

 

Grozījums Nr.  26 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.2. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– kultūras mantojuma sasaistīšana ar 

augošām radošām nozarēm; 

– kultūras mantojuma sasaistīšana ar 

augošām radošām nozarēm un tūrismu; 

 

Grozījums Nr.  27 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.2. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - pieejas, inovatīvas tehnoloģijas, 

uzņēmējdarbības digitalizācija un 
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profesionālās prasmes tūrisma nozarē; 

 

Grozījums Nr.  28 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.2. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3.b ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - zināšanu bāze tūrisma attīstīšanai, 

kā arī problēmjautājumi un iespējas; 

 

Grozījums Nr.  29 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.4. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

2. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– sabiedrības spējas labāk pārvaldīt 

un samazināt katastrofu risku, citu vidū 

izmantojot dabā balstītus risinājumus, 

uzlabojot profilaksi, gatavību un spēju 

reaģēt uz esošajiem un jauniem riskiem; 

– sabiedrības un pret nepārvaramas 

varas apstākļiem ārkārtīgi jutīgu 

uzņēmumu, piemēram, ceļošanas un 

tūrisma nozares uzņēmumu, spējas labāk 

pārvaldīt un samazināt katastrofu risku, 

citu vidū izmantojot dabā balstītus 

risinājumus, uzlabojot profilaksi, gatavību 

un spēju reaģēt uz esošajiem un jauniem 

riskiem; 

 

 

Grozījums Nr.  30 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.4. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – darbības, kas vērstas uz emisiju 

samazināšanu un pielāgošanos klimata 

pārmaiņām; 
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Grozījums Nr.  31 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.5. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– nākamās paaudzes interneta 

lietojumi un pakalpojumi lietotājiem, 

rūpniecībai un sabiedrībai, kas balstīti uz 

uzticamību, sadarbspēju, uzlabotu lietotāju 

kontroli pār datiem, pārredzamu valodu 

piekļuvi, jauniem multimodālās 

mijiedarbības konceptiem, iekļaujošu un 

personalizētu piekļuvi vienumiem, 

informācijai un saturam, iekļaujot 

iesaistošus un uzticamus informācijas 

līdzekļus, sociālos plašsaziņas līdzekļus un 

sociālos tīklus, kā arī sociālo tīklošanu; 

– nākamās paaudzes interneta 

lietotnes un pakalpojumi patērētājiem, 

rūpniecībai un sabiedrībai, kas balstīti uz 

uzticamību, sadarbspēju, uzlabotu lietotāju 

kontroli pār datiem, pārredzamu valodu 

piekļuvi, jauniem multimodālās 

mijiedarbības konceptiem, iekļaujošu un 

personalizētu piekļuvi vienumiem, 

informācijai un saturam, iekļaujot 

iesaistošus un uzticamus informācijas 

līdzekļus, sociālos plašsaziņas līdzekļus un 

sociālos tīklus, kā arī sociālo tīklošanu, e-

komerciju; 

 

Grozījums Nr.  32 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.9. apakšpunkts – 3. rindkopa – 

2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Copernicus: novatoriski lietojumi, 

globāla pieredze un starptautiskie partneri, 

pakalpojumu stabilitāte un attīstība, 

piegādes ķēžu, sensoru, sistēmu un 

uzdevuma koncepcijas ilgtspēja 

(piemēram, liela augstuma platformas, 

drōni, mazsvara pavadoņi); kalibrēšana un 

validēšana; ilgstoša pakalpojumu 

izmantošana sabiedrības problēmu 

risināšanai; Zemes novērošanas datu 

metodes, lielie dati, datošanas resursi un 

algoritmiskie rīki. Nākamās paaudzes 

sistēmu izstrāde jaunu problēmu, 

piemēram, klimata pārmaiņu un drošības 

problēmu, risināšanai. 

– Copernicus: novatoriski lietojumi, 

globāla pieredze un starptautiskie partneri, 

pakalpojumu stabilitāte un attīstība, 

piegādes ķēžu, sensoru, sistēmu un 

uzdevuma koncepcijas ilgtspēja 

(piemēram, liela augstuma platformas, 

drōni, mazsvara pavadoņi); kalibrēšana un 

validēšana; ilgstoša pakalpojumu 

izmantošana sabiedrības problēmu 

risināšanai; Zemes novērošanas datu 

metodes, lielie dati, datošanas resursi un 

algoritmiskie rīki. Nākamās paaudzes 

sistēmu izstrāde jaunu problēmu 

risināšanai, piemēram, katastrofu riska 

mazināšanai un klimata pārmaiņu un 

drošības problēmu risināšanai. 
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Grozījums Nr.  33 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 6. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Transports nodrošina cilvēku un preču 

mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 

Eiropas vienotajam tirgum, teritoriālajai 

kohēzijai un atvērtai un iekļaujošai 

sabiedrībai. Vienlaikus transportam ir 

būtiskas negatīvas sekas uz cilvēku 

veselību, pārslodzi, zemi, gaisa kvalitāti un 

troksni, kā arī drošību, kas noved pie 

daudziem priekšlaicīgas nāves gadījumiem 

un palielina sociāli ekonomiskās izmaksas. 

Tādēļ ilgtspējīgiem mobilitātes un 

transporta tīkliem jākļūst tīriem, drošiem, 

viediem, klusiem, uzticamiem un 

pieejamiem, nodrošinot nepārtrauktu 

integrētu pakalpojumu “no vienām durvīm 

līdz otrām”. 

Transports nodrošina cilvēku un preču 

mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 

Eiropas vienotajam tirgum, attīstībai, 

teritoriālajai kohēzijai un atvērtai un 

iekļaujošai sabiedrībai. Savukārt 

piesārņojumam, ko rada transporta 

nozare, ir būtiskas negatīvas sekas uz 

cilvēku veselību, pārslodzi, zemi, gaisa 

kvalitāti un troksni, kā arī drošību, kas 

noved pie daudziem priekšlaicīgas nāves 

gadījumiem un palielina sociāli 

ekonomiskās izmaksas. Tādēļ ilgtspējīgiem 

mobilitātes un transporta tīkliem jākļūst 

tīriem, drošiem, pieejamiem visiem 

lietotājiem un transporta veidiem, 

viediem, klusiem, uzticamiem un 

pieejamiem, nodrošinot nepārtrauktu 

integrētu un savstarpēji savienotu 

pakalpojumu “no vienām durvīm līdz 

otrām”. 

 

Grozījums Nr.  34 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 7. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Problēmas, kas novērojamas transporta un 

enerģētikas nozarēs, tomēr pārspēj 

nepieciešamību pēc emisiju 

samazināšanas. Ir jārisina vairākas 

problēmas, arī augošā digitālo un kosmosā 

balstīto tehnoloģiju ienākšana, lietotāju 

uzvedības un mobilitātes tendenču 

izmaiņas, jaunu tirgus dalībnieku ienākšana 

un revolucionāri uzņēmējdarbības modeļi, 

globalizācija, augošā starptautiskā 

konkurence un vecāka, pilsētiskāka un 

aizvien daudzveidīgāka populācija. 

Problēmas, kas novērojamas transporta un 

enerģētikas nozarēs, tomēr neizpaužas 

tikai kā nepieciešamība pēc emisiju 

samazināšanas. Ir jārisina vairākas 

problēmas, tostarp arī augošā digitālo un 

kosmosā balstīto tehnoloģiju ienākšana, 

lietotāju uzvedības un mobilitātes tendenču 

izmaiņas, jaunu tirgus dalībnieku ienākšana 

un revolucionāri uzņēmējdarbības modeļi, 

globalizācija, augošā starptautiskā 

konkurence un vecāka, lielākoties pilsētās 

dzīvojoša un aizvien daudzveidīgāka 

populācija, kā arī izolētībā dzīvojoši lauku 
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un piepilsētu iedzīvotāji, kuriem vajadzīgs 

pieejams transports. 

 

Grozījums Nr.  35 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 9. rindkopa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Jaunu veidu atrašanai tīru tehnoloģiju un 

risinājumu ieviešanas paātrināšanai, lai 

veiktu Eiropas ekonomikas 

dekarbonizāciju, ir nepieciešams arī lielāks 

pieprasījums pēc inovācijas. To var 

stimulēt ar iespēju nodrošināšanu 

pilsoņiem, kā arī ar sociālekonomisku un 

valsts sektora inovāciju, un tas radīs 

pieejas, kas būs plašākas nekā tehnoloģiju 

virzīta inovācija. Sociālekonomiski 

pētījumi, kuros cita starpā aplūkotas 

lietotāju vajadzības un modeļi, 

prognozēšanas pasākumi, vidiskie, 

ekonomiskie, sociālie un uzvedības 

aspekti, komerciālais izdevīgums un 

modeļi un pirmsnormatīvā izpēte par 

standarta modeļiem arī sekmēs darbības, 

kas veicinās regulatīvo, finansēšanas un 

sociālo inovāciju, prasmju, kā arī tirgus 

dalībnieku un patērētāju iesaisti un iespēju 

nodrošināšanu tiem. 

Lai rastu jaunus veidus, kā paātrināt tīru 

tehnoloģiju ieviešanu, pāreju uz 

energosistēmu, kas balstīta uz 

atjaunojamiem energoresursiem, un 

risinājumu ieviešanu Eiropas ekonomikas 

dekarbonizācijai, ir nepieciešams arī 

lielāks pieprasījums pēc inovācijas. To var 

stimulēt ar iespēju nodrošināšanu 

pilsoņiem, kā arī ar sociālekonomisku un 

valsts sektora inovāciju, un tas radīs 

pieejas, kas būs plašākas nekā tehnoloģiju 

virzīta inovācija. Sociālekonomiski 

pētījumi, kuros cita starpā aplūkotas visu 

lietotāju vajadzības un modeļi, 

prognozēšanas pasākumi, vidiskie, 

ekonomiskie, sociālie un uzvedības 

aspekti, komerciālais izdevīgums un 

modeļi un pirmsnormatīvā izpēte par 

standarta modeļiem arī sekmēs darbības, 

kas veicinās regulatīvo, finansēšanas un 

sociālo inovāciju, prasmju, kā arī tirgus 

dalībnieku, patērētāju un kopienu iesaisti 

un iespēju nodrošināšanu tiem. Transporta 

nozarē izšķirīga nozīme ir lietišķajiem 

pētījumiem un izmēģinājumiem, kuri 

vērsti uz inovāciju ieviešanu tirgū. 

Grozījums Nr.  36 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 10. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā kopā atrunātās darbības dod 

ieguldījumu mērķu sasniegšanai 

enerģētikas savienības jomā, kā arī digitālā 

vienotā tirgus jomā, darba vietu izveides 

jomā, izaugsmes un investīciju 

Šajā kopā atrunātās darbības dod 

ieguldījumu mērķu sasniegšanai 

enerģētikas savienības jomā, kā arī digitālā 

vienotā tirgus jomā, darba vietu izveides 

jomā, izaugsmes un investīciju 
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programmas jomā, ES kā pasaules 

ekonomikas dalībnieka stiprināšanā, jaunās 

ES rūpniecības politikas stratēģijas jomā, 

aprites ekonomikas jomā, izejvielu 

iniciatīvas jomā, drošības savienības jomā, 

pilsētprogrammas jomā un ES kopējās 

lauksaimniecības politikas jomā, kā arī ES 

tiesību normās trokšņu un gaisa 

piesārņojuma mazināšanai. 

programmas jomā, ES kā pasaules 

ekonomikas dalībnieka stiprināšanā, jaunās 

ES rūpniecības politikas stratēģijas jomā, 

aprites ekonomikas jomā, izejvielu 

iniciatīvas jomā, drošības savienības jomā, 

pilsētprogrammas jomā, jūrlietu politikas 

un ES kopējās lauksaimniecības politikas 

jomā, kā arī ES tiesību normās trokšņu un 

gaisa piesārņojuma mazināšanai. 

 

Grozījums Nr.  37 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 1. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Savienība tiecas kļūt par pasaules 

līderi pieejamām, drošām un ilgtspējīgām 

enerģijas tehnoloģijām, uzlabojot savu 

konkurētspēju pasaules vērtību ķēdēs, kā 

arī savu pozīciju izaugsmes tirgos. Eiropas 

Savienības daudzveidīgie klimatiskie, 

ģeogrāfiskie, vidiskie un 

sociālekonomiskie apstākļi, kā arī 

nepieciešamība nodrošināt energoapgādes 

drošību un piekļuvi izejvielām nosaka 

plašu enerģētikas risinājumu kopumu, arī 

tādu, kas nav tehniska rakstura. Attiecībā 

uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijām izmaksām jāturpina 

samazināties, to sniegumam jāuzlabojas, kā 

arī jāuzlabo to integrācija enerģētikas 

sistēmā un jāizstrādā progresīvas 

tehnoloģijas. Attiecībā uz fosilajiem 

kurināmajiem to izmantošanas 

dekarbonizācijai būs ļoti būtiska nozīme 

klimata mērķu sasniegšanā. 

Eiropas Savienība tiecas kļūt par pasaules 

līderi pieejamu, drošu un ilgtspējīgu 

energotehnoloģiju jomā, uzlabojot savu 

konkurētspēju pasaules vērtību ķēdēs, kā 

arī savu pozīciju izaugsmes tirgos. Eiropas 

Savienības daudzveidīgie klimatiskie, 

ģeogrāfiskie, vidiskie un 

sociālekonomiskie apstākļi, kā arī 

nepieciešamība nodrošināt energoapgādes 

drošību un piekļuvi izejvielām nosaka 

plašu enerģētikas risinājumu kopumu, arī 

tādu, kas nav tehniska rakstura. Attiecībā 

uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijām izmaksām jāturpina 

samazināties, to sniegumam jāuzlabojas, kā 

arī jāuzlabo to integrācija enerģētikas 

sistēmā un jāizstrādā progresīvas 

tehnoloģijas. Attiecībā uz fosilajiem 

kurināmajiem to izmantošanas 

dekarbonizācijai būs ļoti būtiska nozīme 

klimata mērķu sasniegšanā. Arī gāzes 

infrastruktūrai ir svarīga nozīme 

atjaunojamu un mazoglekļa gāzes resursu 

integrēšanā. 

 

Grozījums Nr.  38 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

1. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijas un risinājumi enerģijas 

ražošanai, apkurei un dzesēšanai, 

ilgtspējīgām transporta degvielām un 

starpposmu pārvadātājiem dažādos 

mērogos un attīstības posmos, kas pielāgoti 

ģeogrāfiskajiem apstākļiem un tirgiem gan 

ES, gan visā pasaulē; 

– Atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijas un risinājumi enerģijas 

ražošanai, atjaunojamām transporta 

degvielām un starpposmu pārvadātājiem 

dažādos mērogos un attīstības posmos, kas 

pielāgoti ģeogrāfiskajiem apstākļiem un 

tirgiem gan ES, gan visā pasaulē; 

 

Grozījums Nr.  39 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– tehnoloģijas un risinājumi tādu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai, kuras rada enerģijas 

ražošana ar fosilo kurināmo, izmantojot 

CO2 uztveršanu, izmantošanu un glabāšanu 

(CCUS). 

– tehnoloģijas un risinājumi tādu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai, kuras rada enerģijas 

ražošana ar fosilo kurināmo, izmantojot 

CO2 uztveršanu, izmantošanu un glabāšanu 

(CCUS), kā arī risinājumi, kas paredzēti, 

lai atbalstītu vēja un saules 

elektroenerģijas pārpalikumu glabāšanu 

gāzes veidā. 

 

Grozījums Nr.  40 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.3. apakšpunkts – 1. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Gaidāmais mainīgās elektroenerģijas 

ražošanas pieaugums un pāreja uz plašāku 

elektrisko apkuri, dzesēšanu un transportu 

nosaka nepieciešamību pēc jaunām 

energotīklu pārvaldības pieejām. Bez 

dekarbonizācijas jānodrošina arī enerģijas 

pieejamība, drošība un piegādes stabilitāte, 

kas panākta, ieguldot novatoriskās tīklu 

infrastruktūras tehnoloģijās un novatoriskā 

sistēmas pārvaldībā. Enerģijas 

Gaidāmais mainīgās elektroenerģijas 

ražošanas pieaugums un pāreja uz 

decentralizētāku ražošanu, plašāku 

elektrisko apkuri, dzesēšanu un transportu 

nosaka nepieciešamību pēc jaunām 

energotīklu pārvaldības pieejām. Bez 

dekarbonizācijas jānodrošina arī enerģijas 

pieejamība, drošība un piegādes stabilitāte, 

kas panākta, ieguldot novatoriskās tīklu 

infrastruktūras tehnoloģijās un novatoriskā 
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uzglabāšanai dažādās formās būs būtiska 

nozīme, sniedzot pakalpojumus tīklam, kā 

arī, uzlabojot un pastiprinot tīkla jaudas. 

Sinerģijas izmantošanai starp dažādiem 

tīkliem (piemēram, elektrotīkliem, apkures 

un dzesēšanas un gāzes tīkliem, transporta 

uzlādes un uzpildes infrastruktūru, 

ūdeņraža un telesakaru tīkliem) un 

dalībniekiem (piemēram, rūpnieciskajām 

teritorijām, datu centriem, pašražotājiem) 

būs izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu viedu 

un integrētu attiecīgās infrastruktūras 

darbību. 

sistēmas pārvaldībā. Enerģijas 

uzglabāšanai dažādās formās būs būtiska 

nozīme, sniedzot pakalpojumus tīklam, kā 

arī, uzlabojot un pastiprinot tīkla jaudas. 

Sinerģijas izmantošanai starp dažādiem 

tīkliem (piemēram, elektrotīkliem, apkures 

un dzesēšanas tīkliem, gāzes tīkliem, 

transporta uzlādes un uzpildes 

infrastruktūru, ūdeņraža un telesakaru 

tīkliem) un dalībniekiem (piemēram, 

rūpnieciskajām un lauksaimnieciskajām 

teritorijām, datu centriem, pašražotājiem 

un tīklu operatoriem) būs izšķiroša 

nozīme, lai nodrošinātu viedu un integrētu 

attiecīgās infrastruktūras darbību. 

 

Grozījums Nr.  41 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.3. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Elektrotīklu tehnoloģijas un 

instrumenti, ar kuriem iespējams integrēt 

atjaunojamos enerģijas avotus un jaunas 

slodzes, piemēram, elektromobilitāti un 

siltumsūkņus; 

– Tīklu tehnoloģijas un instrumenti, 

ar kuriem iespējams integrēt atjaunojamos 

enerģijas avotus un jaunas slodzes, 

piemēram, elektromobilitāti un 

siltumsūkņus; 

 

Grozījums Nr.  42 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.4. apakšpunkts – 4. rindkopa – 

7. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– ēku monitoringa un optimizācijas 

energoefektivitāte; 

– ēku, tostarp tūristu izmitināšanai 

paredzēto ēku, energoefektivitātes 

monitorings un optimizācija; 

 

Grozījums Nr.  43 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.4. apakšpunkts – 4. rindkopa – 
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9. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– esošo ēku renovācijas process, 

virzoties uz gandrīz nulles enerģijas ēkām. 

– esošo ēku, tostarp tūristu 

izmitināšanai paredzēto ēku, renovācijas 

process, virzoties uz gandrīz nulles 

enerģijas ēkām. 

 

Grozījums Nr.  44 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.5. apakšpunkts – 1. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam vairāk nekā 

80 % ES iedzīvotāju dzīvos pilsētu 

teritorijās, patērējot lielāko pieejamo 

resursu daļu, arī enerģiju, un šīs teritorijas 

būs kļuvušas īpaši neaizsargātas pret 

nelabvēlīgo meteoroloģisko izmaiņu 

ietekmi, ko pastiprina klimata pašreizējās 

pārmaiņas un dabas katastrofas un 

pieaugošās pārmaiņas nākotnē. Viens no 

būtiskākajiem uzdevumiem ir ievērojami 

palielināt kopējo enerģijas un resursu 

efektivitāti, kā arī Eiropas pilsētu izturību 

pret klimata pārmaiņām holistiskā veidā, 

pievēršot uzmanību ēkām, 

energosistēmām, mobilitātei, klimata 

pārmaiņām, kā arī ūdenim, augsnei, gaisa 

kvalitātei, atkritumiem un trokšņu līmenim. 

Sinerģijas ar ERAF finansētu pilsētpolitiku 

un darbībām ir jāapzina un jāizmanto. 

Tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam vairāk nekā 

80 % ES iedzīvotāju dzīvos pilsētu 

teritorijās, patērējot lielāko pieejamo 

resursu daļu, tostarp arī enerģiju; turklāt 

šīs teritorijas būs kļuvušas īpaši 

neaizsargātas pret meteoroloģisko izmaiņu 

nelabvēlīgo ietekmi, kas jau pastiprinās 

klimata pārmaiņu un dabas katastrofu 

rezultātā un nākotnē pasliktināsies vēl 

vairāk. Viens no būtiskākajiem 

uzdevumiem ir ievērojami palielināt 

kopējo enerģijas un resursu efektivitāti, kā 

arī Eiropas pilsētu izturību pret klimata 

pārmaiņām holistiskā veidā, pievēršot 

uzmanību ēkām, energosistēmām, 

mobilitātei, klimata pārmaiņām, kā arī 

ūdenim, augsnei, gaisa kvalitātei, 

atkritumiem un trokšņu līmenim. Sinerģijas 

ar ERAF finansētu pilsētpolitiku un 

darbībām ir jāapzina un jāizmanto. 

Turklāt īpaša uzmanība būs jāpievērš 

pārējo 20 % ES iedzīvotāju, kuri dzīvo 

laukos un attālos apvidos, mobilitātei un 

drošībai, pētot lietderīgākās un 

efektīvākās stratēģijas gan transporta 

nozarē (infrastruktūra, vieda un 

savstarpēji savienota mobilitāte), gan 

enerģētikā, lai nodrošinātu optimālu 

loģistikas un enerģētisko drošību. 

 

Grozījums Nr.  45 
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Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.5. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– dzīves kvalitāte pilsoņiem, droša 

mobilitāte, pilsētu sociālā inovācija, pilsētu 

aprites un atjaunošanās spēja, samazināts 

vides pēdas nospiedums un piesārņojums; 

– dzīves kvalitāte iedzīvotājiem un 

viesiem, droša mobilitāte, pilsētu sociālā 

inovācija, pilsētu aprites un atjaunošanās 

spēja, samazināts vides pēdas nospiedums 

un piesārņojums, viedi galamērķi; 

 

 

Grozījums Nr.  46 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.6. apakšpunkts – 1. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pāreja uz tīrajām tehnoloģijām, 

savienojamību un automatizāciju būs 

atkarīga no laicīgas tādu gaisa kuģu, 

transportlīdzekļu un kuģu izstrādes un 

ražošanas, kuros integrētas dažādas 

tehnoloģijas un veicināta to ieviešana. 

Komforta, efektivitātes un pieejamības 

palielināšana, vienlaikus samazinot dzīves 

cikla ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un 

enerģijas patēriņu, joprojām ir ārkārtīgi 

svarīgs uzdevums. Novatoriska un spējīga 

transporta infrastruktūra ir būtiska 

pienācīgai visu transporta veidu 

funkcionēšanai palielināta pieprasījuma 

pēc mobilitātes un mainīgo tehnoloģisko 

režīmu apstākļos. Īpaša uzmanība jāpievērš 

integrētai pieejai infrastruktūras un 

transportlīdzekļu / kuģu / gaisa kuģu 

attīstībai, arī lai samazinātu ietekmi uz 

enerģētiku un vidi. 

Pāreja uz tīrajām tehnoloģijām, 

savienojamību un automatizāciju būs 

atkarīga no laicīgas tādu gaisa kuģu, 

transportlīdzekļu un kuģu izstrādes un 

ražošanas, kuros integrētas dažādas 

tehnoloģijas un veicināta to ieviešana. 

Komforta, efektivitātes un pieejamības 

palielināšana, vienlaikus samazinot dzīves 

cikla ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un 

enerģijas patēriņu, joprojām ir ārkārtīgi 

svarīgs uzdevums. Novatoriska un spējīga, 

savstarpēji izmantojama un multimodāla 
transporta infrastruktūra ir būtiska 

pienācīgai visu transporta veidu 

funkcionēšanai palielināta pieprasījuma 

pēc mobilitātes un mainīgo tehnoloģisko 

režīmu apstākļos. Īpaša uzmanība jāpievērš 

integrētai pieejai infrastruktūras un 

transportlīdzekļu / kuģu / gaisa kuģu 

attīstībai, arī lai samazinātu ietekmi uz 

enerģētiku un vidi. 

 

Grozījums Nr.  47 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.6. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

4. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– jaunas būvniecības metodes, 

tehnikas un materiāli, infrastruktūras 

ekspluatācija un uzturēšana, kas nodrošina 

uzticamu tīklu pieejamību un pilna aprites 

cikla pieeju; 

– jaunas būvniecības metodes, 

paņēmieni un materiāli, infrastruktūras 

ekspluatācija, uzraudzība un uzturēšana, 

kas nodrošina uzticamu tīklu pieejamību un 

pilna aprites cikla pieeju; 

 

Grozījums Nr.  48 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.6. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

5.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – elektromobilitāte; 

 

Grozījums Nr.  49 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.7. apakšpunkts – 1. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai ES sasniegtu savus gaisa kvalitātes, 

klimata jomas un enerģētikas mērķus, to 

vidū – līdz 2050. gadam par 60 % 

samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

un trokšņa līmeni, būs nepieciešams 

pārskatīt visu mobilitātes sistēmu, arī tās 

lietotājus, transportlīdzekļus, degvielas un 

infrastruktūru. Būs nepieciešams arī 

izmantot alternatīvu enerģiju ar zemu 

oglekļa emisiju un ieviest tirgū nulles 

emisiju lidmašīnas/kuģus/autotransportu. 

Papildus siltumnīcefekta gāzu emisiju 

kaitīgajai ietekmei transporta nozare 

ievērojami pasliktina gaisa kvalitāti un 

trokšņu līmeni Eiropā, negatīvi ietekmējot 

iedzīvotāju veselību18. Balstoties uz 

progresu, kas panākts elektrifikācijas un 

degvielas elementu izmantošanas jomā 

automobiļiem, autobusiem un vieglajiem 

kravas automobiļiem, ir svarīgi paātrināt 

pētniecības un inovācijas risinājumus citām 

Lai ES sasniegtu savus gaisa kvalitātes, 

klimata jomas un enerģētikas mērķus, to 

vidū – līdz 2050. gadam par 60 % 

samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 

un trokšņa līmeni, būs nepieciešams 

pārskatīt visu mobilitātes sistēmu, arī tās 

lietotājus, transportlīdzekļus, degvielas un 

infrastruktūru. Būs nepieciešams arī 

izmantot alternatīvu enerģiju ar zemu 

oglekļa emisiju un ieviest tirgū nulles 

emisiju lidmašīnas/kuģus/autotransportu. 

Papildus siltumnīcefekta gāzu emisiju 

kaitīgajai ietekmei transporta nozare 

ievērojami pasliktina gaisa kvalitāti un 

trokšņu līmeni Eiropā, negatīvi ietekmējot 

iedzīvotāju veselību18. Balstoties uz 

progresu, kas panākts elektrifikācijas un 

degvielas elementu izmantošanas jomā 

automobiļiem, autobusiem un vieglajiem 

kravas automobiļiem, ir svarīgi paātrināt 

pētniecības un inovācijas risinājumus citām 
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nozarēm, piemēram, aviācijai, jūras un 

iekšzemes navigācijai un kravas 

automašīnām. 

nozarēm, piemēram, aviācijai, jūras un 

iekšzemes navigācijai, autotransportam un 

tūrisma nozarei. 

_________________ _________________ 

18 Apmēram trešdaļa ES iedzīvotāju dzīvo 

pilsētu teritorijās, kurās piesārņojošo vielu 

koncentrācijas līmenis pārsniedz likumā 

noteiktās robežvērtības. 

18 Apmēram trešdaļa ES iedzīvotāju dzīvo 

pilsētu teritorijās, kurās piesārņojošo vielu 

koncentrācijas līmenis pārsniedz likumā 

noteiktās robežvērtības. 

 

Grozījums Nr.  50 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.7. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

1. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Visu transporta veidu 

elektrifikācija (piemēram, akumulatori, 

degvielas elementi, hibridizācija utt.), arī 

jaunas tehnoloģijas transportlīdzekļu / 

kuģu / gaisa kuģu piedziņai, ātra uzlāde / 

degvielas uzpilde, enerģijas ieguve un 

lietotājam draudzīgas, ērti pieejamas 

saskarnes ar uzlādes infrastruktūru, 

nodrošinot savstarpēju izmantojamību un 

nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu; 

konkurētspējīgu, drošu, īpaši veiktspējīgu 

un ilgtspējīgu akumulatoru izstrāde un 

ieviešana mazemisijas un bezemisijas 

transportlīdzekļiem; 

– Transporta veidu dekarbonizācija, 

tostarp arī jaunas tehnoloģijas 

transportlīdzekļu/kuģu/gaisa kuģu 

piedziņai, ātra uzlāde/degvielas uzpilde, 

enerģijas ieguve un lietotājam draudzīgas, 

ērti pieejamas saskarnes ar uzlādes 

infrastruktūru, nodrošinot savstarpēju 

izmantojamību un nepārtrauktu 

pakalpojumu sniegšanu; konkurētspējīgu, 

drošu, īpaši veiktspējīgu un ilgtspējīgu 

akumulatoru izstrāde un ieviešana 

mazemisijas un bezemisijas 

transportlīdzekļiem; 

 

Grozījums Nr.  51 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.7. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

1.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - atbalsts pastiprinātai akumulatoru 

bateriju ražošanai un pilnas, 

konkurētspējīgas vērtību ķēdes veidošanai 

Eiropā; rūpnieciskās līderības 

stiprināšana, palielinot pētniecības un 

inovācijas atbalstu progresīvām 
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(piemēram, litija jonu) un revolucionārām 

(piemēram, cietvielu) tehnoloģijām; 

 

Grozījums Nr.  52 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.7. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

2. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– ilgtspējīgas jaunas degvielas un 

jauni viedi transportlīdzekļi / kuģi / gaisa 

kuģi esošajiem un nākotnes mobilitātes 

modeļiem un atbalsta infrastruktūrai; 

tehnoloģijas un uz lietotājiem balstīti 

risinājumi sadarbspējai un nepārtrauktai 

pakalpojumu sniegšanai; 

– ilgtspējīgas jaunas degvielas un 

jauni viedi transportlīdzekļi / kuģi / gaisa 

kuģi esošajiem un nākotnes mobilitātes 

modeļiem un atbalsta infrastruktūrai; 

tehnoloģijas un uz lietotājiem balstīti 

risinājumi sadarbspējai un nepārtrauktai 

pakalpojumu sniegšanai; klusāki un videi 

draudzīgāki gaisa kuģi (“Clean Sky 2”); 

 

Grozījums Nr.  53 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.7. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

2.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - atbalsts resursefektīvam un videi 

nekaitīgam transportam, nodrošinot 

tīrākus un klusākus gaisa kuģus, 

transportlīdzekļus un kuģus, lai 

samazinātu transporta sistēmu ietekmi uz 

klimatu un vidi, izstrādājot viedu 

aprīkojumu, infrastruktūru un 

pakalpojumus un uzlabojot transportu un 

mobilitāti pilsētu teritorijās; 

 

Grozījums Nr.  54 

 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.7. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - atbalsts labākai mobilitātei, 

sastrēgumu mazināšanai, lielākai drošībai 

un drošumam, būtiski samazinot 

satiksmes pārslodzi, būtiski uzlabojot 

cilvēku un kravu mobilitāti, izstrādājot 

jaunas kravu pārvadājumu un loģistikas 

koncepcijas, kā arī samazinot 

negadījumu, upuru un nāves gadījumu 

skaitu un uzlabojot drošību; 

 

Grozījums Nr.  55 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.8. apakšpunkts – 1. rindkopa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Viedā mobilitāte no sākuma līdz beigām 

palīdzēs nodrošināt mobilitātes un visu tās 

sastāvdaļu efektivitāti, drošību un 

elastīgumu, īpaši – izmantojot ciparu 

tehnoloģijas, modernu satelītnavigāciju 

(EGNOS/Galileo) un mākslīgo intelektu. 

Jaunās tehnoloģijas palīdzēs optimizēt 

transporta infrastruktūras un tīklu 

izmantošanu un efektivitāti, uzlabojot 

multimodalitāti un savienojamību, 

optimizējot satiksmes pārvaldību un 

nodrošinot iespējas novatoriskiem 

transporta risinājumiem un 

pakalpojumiem, tādējādi samazinot 

sastrēgumus un nelabvēlīgo ietekmi uz 

vidi, nodrošinot labākus mobilitātes un 

loģistikas pakalpojumus pilsoņiem un 

uzņēmumiem. Saistītā un automatizētā 

mobilitāte kopā ar iespējas sniedzošu 

infrastruktūru uzlabos efektivitāti un 

drošību visos transporta veidos. 

Viedā mobilitāte no sākuma līdz beigām 

palīdzēs nodrošināt mobilitātes un visu tās 

sastāvdaļu efektivitāti, drošību un 

elastīgumu, īpaši – izmantojot ciparu 

tehnoloģijas, modernu satelītnavigāciju 

(EGNOS/Galileo) un mākslīgo intelektu.  

Jaunās tehnoloģijas palīdzēs optimizēt 

transporta infrastruktūras un tīklu 

izmantošanu un efektivitāti, uzlabojot 

multimodalitāti un savienojamību, 

optimizējot satiksmes pārvaldību un 

nodrošinot iespējas novatoriskiem un 

lietotājiem, it īpaši cilvēkiem ar 

ierobežotām pārvietošanās spējām, 

pieejamiem transporta risinājumiem un 

pakalpojumiem. Tādējādi būs iespējams 

samazināt sastrēgumus un nelabvēlīgo 

ietekmi uz vidi, nodrošinot labākus 

mobilitātes un loģistikas pakalpojumus 

pilsoņiem un uzņēmumiem. Saistītā un 

automatizētā mobilitāte kopā ar iespējas 

sniedzošu infrastruktūru uzlabos 

efektivitāti un drošību visos transporta 

veidos. 

 

Grozījums Nr.  56 
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Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.8. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– dzelzceļa tehnoloģijas un darbības 

augstas veiktspējas, klusai, savstarpēji 

izmantojamai un automatizētai dzelzceļa 

sistēmai; 

– dzelzceļa tehnoloģijas un darbības 

augstas veiktspējas, pilnībā savienotai, 

klusai, savstarpēji izmantojamai un 

automatizētai dzelzceļa sistēmai; 

 

Grozījums Nr.  57 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.8. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – pārrobežu iekšzemes ūdensceļi: 

risinājumi ekonomiski dzīvotspējīgām 

darbībām ar mērķi pāriet uz automatizētu, 

savienotu, efektīvu, uzticamu, drošu un 

noturīgu ūdensceļu transporta sistēmu, 

kas savienota ar citiem transporta 

veidiem; 

 

Grozījums Nr.  58 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.8. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

4. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– savienotas, kooperatīvas un 

automatizētas mobilitātes sistēmas un 

pakalpojumi, to vidū tehnoloģiskie 

risinājumi un ar tehnoloģijām nesaistīti 

jautājumi. 

– savienotas, sadarbspējīgas, 

kooperatīvas un automatizētas mobilitātes 

sistēmas un pakalpojumi, to vidū 

tehnoloģiskie risinājumi un ar 

tehnoloģijām nesaistīti jautājumi. 

 

Grozījums Nr.  59 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.8. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

4.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – viedi kuģošanas risinājumi 

drošākām, efektīvākām ūdensceļu 

operācijām; 

 

Grozījums Nr.  60 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.8. apakšpunkts – 2.a rindkopa 

(jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Jūras transports: atbalsts jūras transporta 

digitalizācijas sistēmām un jūras 

maģistrāļu veicināšana 

 

Grozījums Nr.  61 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. KOPA “PĀRTIKA UN DABAS 

RESURSI” 

5. KOPA “PĀRTIKA, DABAS 

RESURSI, JŪRAS UN OKEĀNI” 

 

Grozījums Nr.  62 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 7.a rindkopa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tie jo īpaši nodrošinās ieguldījumu 

uzdevumā “Tīras un produktīvas jūras un 

okeāni”, kas detalizēti aprakstīts 

attiecīgajā darba programmā. 

 

Grozījums Nr.  63 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.2. apakšpunkts – 2. rindkopa – 
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6. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– pielāgojami un daudzfunkcionāli 

dabā balstīti risinājumi, risinot pilsētu, 

lauku un piekrastes reģionu problēmas, kas 

saistītas ar klimata pārmaiņām, dabas 

katastrofām, bioloģiskās daudzveidības 

zudumu, ekosistēmu degradāciju, 

piesārņojumu un cilvēku veselību un 

labklājību; 

– pielāgojami un daudzfunkcionāli 

dabā balstīti risinājumi, risinot pilsētu, 

lauku un piekrastes reģionu problēmas, kas 

saistītas ar klimata pārmaiņām, dabas 

katastrofām, bioloģiskās daudzveidības 

zudumu, ekosistēmu degradāciju, 

piesārņojumu un iedzīvotāju un viesu 

veselību un labklājību; 

 

Grozījums Nr.  64 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.4. apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5.2.4. Jūra un okeāni 5.2.4. Jūras un okeāni 

 

Grozījums Nr.  65 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.4. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

6. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– zilās vērtību ķēdes, jūru un okeānu 

vides daudzkārtīga izmantošana un 

atjaunojamās enerģijas nozares izaugsme 

jūrās un okeānos, arī ilgtspējīgas mikro- 

un makroaļģu audzēšanas un pārstrādes 

iespējas; 

– zilās vērtību ķēdes, tostarp 

piekrastes un jūras tūrisms, jūru un 

okeānu vides daudzkārtīga izmantošana un 

atjaunojamās enerģijas nozares izaugsme, 

balstoties uz jūru un okeānu resursiem, 

tostarp arī mikro- un makroaļģu ilgtspējīga 

izmantošana; 

 

Grozījums Nr.  66 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.4. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

8. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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– zila inovācija, arī zilā un digitālā 

ekonomika visās piekrastes zonās, 

piekrastes pilsētās un ostās, lai stiprinātu 

piekrastes reģionu noturību un labumu 

iedzīvotājiem; 

– zila inovācija, arī zilā un digitālā 

ekonomika visās piekrastes zonās, 

piekrastes pilsētās un ostās, kā arī 

piekrastes un jūras tūrisms, lai stiprinātu 

piekrastes reģionu noturību un labumu 

iedzīvotājiem un viesiem; 

 

Grozījums Nr.  67 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.4. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

8. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– zila inovācija, arī zilā un digitālā 

ekonomika visās piekrastes zonās, 

piekrastes pilsētās un ostās, lai stiprinātu 

piekrastes reģionu noturību un labumu 

iedzīvotājiem; 

– zila inovācija, arī zilā un digitālā 

ekonomika visās piekrastes zonās, 

piekrastes pilsētās, ostās un salu reģionos, 

lai stiprinātu piekrastes reģionu noturību un 

labumu iedzīvotājiem; 

 

Grozījums Nr.  68 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.5. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– patērētāju uzvedība, dzīvesveids un 

motivācija, veicinot sociālo inovāciju un 

sabiedrības iesaistīšanu, lai uzlabotu 

veselības un vides ilgtspēju visā pārtikas 

produktu vērtību ķēdē; 

– patērētāju uzvedība, dzīvesveids un 

motivācija, veicinot sociālo inovāciju un 

sabiedrības iesaistīšanu, lai uzlabotu 

veselības un vides ilgtspēju visā pārtikas 

produktu vērtību ķēdē; sadarbojoties ar 

citām ceļojumu un tūrisma nozares 

apakšnozarēm; 

 

Grozījums Nr.  69 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.5. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

7. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– inovācija un pārtikas sistēmas – inovācija un pārtikas sistēmas 
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vietējo jauninājumu un kopienu 

pilnveidošanai, veicinot godīgu 

tirdzniecību un cenu noteikšanu, 

iekļaujamību un ilgtspēju, izmantojot 

partnerattiecības starp rūpniecību, 

vietējām iestādēm, pētniekiem un 

sabiedrību. 

vietējo jauninājumu un kopienu 

pilnveidošanai, veicinot godīgu 

tirdzniecību un cenu noteikšanu, iekļautību 

un ilgtspēju, izmantojot partnerattiecības 

starp nozarēm, kas var pārliecinoši 

veicināt būtiskas izmaiņas ražošanas un 

patēriņa veidos, kā tas ir tūrisma 

gadījumā, vietējām iestādēm, pētniekiem 

un sabiedrību. 

 

Grozījums Nr.  70 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.2. apakšpunkts – 2. daļa – 3. punkts – 

2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– digitalizācija atsevišķās nozarēs, 

piemēram, enerģētikā, transporta nozarē, 

būvniecībā, veselības aprūpē un pārvaldē; 

– digitalizācija atsevišķās nozarēs, 

piemēram, enerģētikā, transporta nozarē, 

būvniecībā, veselības aprūpē, pārvaldē un 

tūrisma nozarē; 

 

Grozījums Nr.  71 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.2. apakšpunkts – 2. daļa – 5. punkts – 

ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pārtika un dabas resursi 5. Pārtika, dabas resursi, jūras un 

okeāni 

 

Grozījums Nr.  72 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – IV daļa – 1. sadaļa – 3. rindkopa – 4.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – īpaši paredzētu finansējuma līniju 

ieviešana darba programmā un/vai īpašu 

kvotu ierosināšana valstu grupām, kurās 

programmas “Apvārsnis 2020” darbību 

kontekstā ziņots par būtiskām 
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finansējuma sadales atšķirībām; 

Grozījums Nr.  73 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 10. rindkopa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ciparu tehnoloģiju, galveno 

pamattehnoloģiju un kosmisko tehnoloģiju 

apvienošana ar ilgtspējīgu izejvielu piegādi 

ļaus piemērot sistēmiskāku pieeju, kā arī 

veicinās ātrākas un dziļākas pārmaiņas 

rūpniecībā. Tas nodrošinās, ka pētniecība 

un inovācija šajās jomās veicina ES 

politiku piemērošanu attiecībā uz 

rūpniecību, digitalizāciju, vidi, enerģiju un 

klimatu, aprites ekonomiku, izejvielām un 

progresīviem materiāliem un kosmosu. 

Ciparu tehnoloģiju, galveno 

pamattehnoloģiju un kosmisko tehnoloģiju 

apvienošana ar ilgtspējīgu izejvielu piegādi 

ļaus piemērot sistēmiskāku pieeju, kā arī 

veicinās ātrākas un dziļākas pārmaiņas 

rūpniecībā un digitālo pāreju. Tas 

nodrošinās, ka pētniecība un inovācija 

šajās jomās veicina ES politiku 

piemērošanu attiecībā uz rūpniecību, 

digitalizāciju, vidi, enerģiju un klimatu, 

mobilitāti, aprites ekonomiku, izejvielām 

un progresīviem materiāliem un kosmosu. 

Grozījums Nr.  74 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.8. apakšpunkts – 3. rindkopa – 

3. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– elektrifikācija un netradicionālu 

enerģijas avotu izmantošana rūpniecības 

iekārtās un enerģijas un resursu apmaiņas 

starp rūpniecības iekārtām (piemēram, 

rūpniecības simbiozē); 

– elektrifikācija un netradicionālu vai 

atjaunojamo  enerģijas avotu izmantošana 

rūpniecības iekārtās un enerģijas un resursu 

apmaiņas starp rūpniecības iekārtām 

(piemēram, rūpniecības simbiozē); 

Grozījums Nr.  75 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 2. rindkopa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus, ES 

jāpāriet uz zema oglekļa patēriņa un 

resursu ziņā efektīvu un noturīgu 

ekonomiku un sabiedrību. Tas balstīsies uz 

būtiskām izmaiņām tehnoloģijā un 

pakalpojumos, uzņēmumu un patērētāju 

Lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus, ES 

jāpāriet uz zema oglekļa patēriņa un 

resursu ziņā efektīvu un noturīgu 

ekonomiku un sabiedrību. Tas balstīsies uz 

būtiskām izmaiņām tehnoloģijā un 

pakalpojumos, uzņēmumu un patērētāju 
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uzvedības veidos, kā arī iesaistot jaunas 

pārvaldības formas. Lai ierobežotu 

pasaules vidējās temperatūras pieaugumu 

krietni zem 2 °C un turpinātu ierobežot 

temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 °C, 

ir nepieciešams straujš progress 

energosistēmas dekarbonizēšanā un būtiski 

jāsamazina transporta nozares radītās 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas17. 

Tam būs nepieciešams arī jauns impulss, 

lai paātrinātu nākamās paaudzes 

sasniegumu izstrādes un novatorisku 

tehnoloģiju un risinājumu demonstrēšanas 

un izmantošanas tempu, izmantojot arī 

ciparu tehnoloģiju un kosmisko tehnoloģiju 

iespējas. Tas tiks sasniegts ar integrētu 

pieeju, kas ietver dekarbonizāciju, resursu 

efektivitāti, gaisa piesārņojuma 

samazināšanu, piekļuvi izejmateriāliem un 

aprites ekonomiku. 

uzvedības veidos, kā arī iesaistot jaunas 

pārvaldības formas. Lai ierobežotu 

pasaules vidējās temperatūras pieaugumu 

krietni zem 2 °C un turpinātu ierobežot 

temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 °C, 

ir nepieciešams straujš progress 

energosistēmas dekarbonizēšanā un būtiski 

jāsamazina transporta nozares radītās 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas17. 

Patlaban transporta nozare rada gandrīz 

ceturto daļu no Savienības SEG emisiju 

daudzuma. Transporta nozarei ir būtiska 

nozīme SEG emisiju samazināšanā un 

Savienības ekonomikas dekarbonizācijā. 
Tam būs nepieciešams arī jauns impulss, 

lai paātrinātu nākamās paaudzes 

sasniegumu izstrādes un novatorisku 

tehnoloģiju un risinājumu demonstrēšanas 

un izmantošanas tempu, izmantojot arī 

ciparu tehnoloģiju, automatizēto 

tehnoloģiju un kosmisko tehnoloģiju 

iespējas. Tas tiks sasniegts ar integrētu 

pieeju, kas ietver dekarbonizāciju, resursu 

efektivitāti, gaisa piesārņojuma 

samazināšanu, piekļuvi izejmateriāliem un 

aprites ekonomiku. 

__________________ __________________ 

17 Būtiska citu nozaru dekarbonizācija ir 

iekļauta citās “Eiropas apvāršņa” globālo 

problēmu un rūpniecības konkurētspējas 

pīlāra jomās. 

17 Būtiska citu nozaru dekarbonizācija ir 

iekļauta citās programmas “Apvārsnis 

Eiropa” globālo problēmu un rūpniecības 

konkurētspējas pīlāra jomās. 

Grozījums Nr.  76 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 7. rindkopa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Problēmas, kas novērojamas transporta un 

enerģētikas nozarēs, tomēr pārspēj 

nepieciešamību pēc emisiju 

samazināšanas. Ir jārisina vairākas 

problēmas, arī augošā digitālo un kosmosā 

balstīto tehnoloģiju ienākšana, lietotāju 

uzvedības un mobilitātes tendenču 

izmaiņas, jaunu tirgus dalībnieku ienākšana 

un revolucionāri uzņēmējdarbības modeļi, 

Problēmas, kas novērojamas transporta un 

enerģētikas nozarēs, tomēr neizpaužas 

tikai kā nepieciešamība pēc emisiju 

samazināšanas. Ir jārisina vairākas 

problēmas, arī augošā digitālo, 

automatizēto un kosmosā balstīto 

tehnoloģiju ienākšana, lietotāju uzvedības 

un mobilitātes tendenču izmaiņas, jaunu 

tirgus dalībnieku ienākšana un 
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globalizācija, augošā starptautiskā 

konkurence un vecāka, pilsētiskāka un 

aizvien daudzveidīgāka populācija. 

revolucionāri uzņēmējdarbības modeļi, 

globalizācija, augošā starptautiskā 

konkurence un vecāka, lielākoties pilsētās 

dzīvojoša un aizvien daudzveidīgāka 

populācija. 

Grozījums Nr.  77 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 10. rindkopa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā kopā atrunātās darbības dod 

ieguldījumu mērķu sasniegšanai 

enerģētikas savienības jomā, kā arī digitālā 

vienotā tirgus jomā, darba vietu izveides 

jomā, izaugsmes un investīciju 

programmas jomā, ES kā pasaules 

ekonomikas dalībnieka stiprināšanā, jaunās 

ES rūpniecības politikas stratēģijas jomā, 

aprites ekonomikas jomā, izejvielu 

iniciatīvas jomā, drošības savienības jomā, 

pilsētprogrammas jomā un ES kopējās 

lauksaimniecības politikas jomā, kā arī ES 

tiesību normās trokšņu un gaisa 

piesārņojuma mazināšanai. 

Šajā kopā atrunātās darbības dod 

ieguldījumu mērķu sasniegšanai 

enerģētikas savienības jomā, kā arī digitālā 

vienotā tirgus jomā, darba vietu izveides 

jomā, izaugsmes un investīciju 

programmas jomā, ES kā pasaules 

ekonomikas dalībnieka stiprināšanā, jaunās 

ES rūpniecības politikas stratēģijas jomā, 

aprites ekonomikas jomā, izejvielu 

iniciatīvas jomā, drošības savienības jomā, 

pilsētprogrammas jomā un ES kopējās 

lauksaimniecības politikas jomā, kā arī ES 

tiesību normās trokšņu un gaisa 

piesārņojuma mazināšanai un palīdz 

dalībvalstīm sasniegt valsts emisiju 

samazināšanas mērķus. 

Grozījums Nr.  78 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

1. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijas un risinājumi enerģijas 

ražošanai, apkurei un dzesēšanai, 

ilgtspējīgām transporta degvielām un 

starpposmu pārvadātājiem dažādos 

mērogos un attīstības posmos, kas pielāgoti 

ģeogrāfiskajiem apstākļiem un tirgiem gan 

ES, gan visā pasaulē; 

– Atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģijas un risinājumi enerģijas 

ražošanai, ūdeņraža ražošanai, apkurei un 

dzesēšanai, ilgtspējīgām transporta 

degvielām un starpposmu pārvadātājiem 

dažādos mērogos un attīstības posmos, kas 

pielāgoti ģeogrāfiskajiem apstākļiem un 

tirgiem gan ES, gan visā pasaulē; 
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Grozījums Nr.  79 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.9. apakšpunkts – 1. rindkopa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Energosistēmas masīvie, koncentrētie un 

decentralizētie glabāšanas risinājumi 

(ieskaitot ķīmiskos, elektroķīmiskos, 

elektriskos, mehāniskos un termiskos) 

palielinās tās efektivitāti, elastīgumu, 

tehnoloģiju neatkarību, pieejamību un 

piegādes drošību. Mazemisiju 

dekarbonizētais transports nozīmēs 

pieaugošu elektrisko un/vai citu ar 

alternatīvu degvielu darbināmu 

transportlīdzekļu skaitu, ar labāk 

funkcionējošām un lētākām, 

pārstrādājamām un atkārtoti lietojamām 

baterijām, kā arī vietēji nodrošināmu 

sintētisku/atjaunojamu degvielu, 

piemēram, ūdeņradi, un novatoriskiem 

risinājumiem glabāšanai objektā. 

Energosistēmas masīvie, koncentrētie un 

decentralizētie glabāšanas risinājumi 

(ieskaitot ķīmiskos, elektroķīmiskos, 

elektriskos, mehāniskos un termiskos) 

palielinās tās efektivitāti, elastīgumu, 

tehnoloģiju neatkarību, pieejamību un 

piegādes drošību. Mazemisiju 

dekarbonizētais transports nozīmēs 

pieaugošu elektrisko un/vai citu ar 

alternatīvu degvielu darbināmu 

transportlīdzekļu skaitu, ar labāk 

funkcionējošām un lētākām, ilgtspējīgi 

ražotām, pārstrādājamām un atkārtoti 

lietojamām baterijām, kā arī vietēji 

nodrošināmu sintētisku/atjaunojamu 

degvielu, piemēram, ūdeņradi, un 

novatoriskiem risinājumiem glabāšanai 

objektā. 

Grozījums Nr.  80 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.9. apakšpunkts – 2. rindkopa – 

3. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– zema oglekļa satura ūdeņradis, 

ieskaitot degvielas elementus, un ES 

vērtību ķēde no ražošanas līdz galīgai 

lietošanai dažādās jomās. 

– zema oglekļa satura ūdeņraža un 

citu vielu un materiālu uzglabāšana un ar 

to saistītā infrastruktūra, kas nodrošina 

enerģijas uzglabāšanu, tostarp degvielas 

elementu tehnoloģijas, un ES vērtību ķēde 

no ražošanas līdz galapatēriņam dažādās 

jomās. 

 

Grozījums Nr.  81 

Lēmuma priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 8. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Pārtika un dabas resursi 8. Pārtika, dabas resursi, jūras un 

okeāni 
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