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ĪSS PAMATOJUMS

Pursuing the Lisbon Strategy, the EU’s agriculture and agri-food industry must now aim to 
become globally more competitive, through innovation, by exploiting technological progress 
and by continuing to upgrade quality standards. Research has already made a considerable 
contribution to sustainable rural development and supported farmers and the agri-food 
industry in meeting the EU citizen’s growing demand for diverse and healthy produce.
Through innovation, research has helped the agri-food industry gain a central place in the 
European and global economy.

Now, more than ever, the contribution of research is needed to help maintain and reinforce 
Sustainable Agriculture in the European Union. If it is to help farmers meet the challenges of 
the new CAP and contribute to creating sustainable growth in an increasingly globalised 
economy, research in the European Union has to keep pace with ongoing international 
research activities and technological developments.
In the 6th framework programme (2002 - 2006) agricultural research was limited almost 
exclusively to food quality and safety. In the 7th framework programme (2007 - 2013) the 
European Commission offers a much wider approach, proposing as it does to build ‘a 
European knowledge-based bio-economy, to exploit new and emerging research opportunities 
that address economic and social challenges’. The proposal devotes one chapter to "Food, 
Agriculture and Biotechnology" (Theme 2). Furthermore agricultural research is also treated 
under theme 5 on energy as well as under theme 6 on environment.

Your draftsman welcomes the Commission's broader vision and can only applaud the decision 
to extend the budget available for the 7th framework programme compared to previous 
programming period.

In order to implement the 7th Framework Programme, the European Commission is presenting 
five “specific programmes”. The first relates directly to actions funded under the Joint 
Research Centre. The other four are entitled: Co-operation, Ideas, Peoples and Capacity. The 
one under discussion here is the Co-operation specific programme.

The Co-operation specific programme's is mainly designed to gain European leadership in key 
areas through co-operation of industry and research institutions. Support will be given to the 
whole range of research activities carried out in trans-national cooperation, from collaborative 
projects and networks to the coordination of research programmes.

The Cooperation programme is organised into nine sub-programmes which will be 
operationally autonomous and at the same time demonstrate coherence and consistency, and 
allow for joint, cross-thematic approaches to research subjects of common interest. The 
proposed budget for theme 2 "Food, Agriculture and Biotechnology" in the Cooperation 
programme is 2,45 billion Euro. This proposed budget is necessary with a view to the 
numerous approaches included under this theme (agriculture, fisheries, forestry etc.)

Your draftsman is generally satisfied with the proposal of the Commission. The main ideas 
emphasised seem to tie in with the draftsman's vision, especially seeing agriculture recognised 
as one of the nine thematic areas in which European Union action will apply.

However, he takes the view that some fine tuning is necessary and therefore suggests several 
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amendments, mainly related to theme 2 "Food, Agriculture and Biotechnology.

• The need to feature the multi-functional role of agriculture more prominently should 
be outlined. Research should promote the implementation of production systems 
capable of combining economic, environmental and social performance.

• Furthermore research relating to climate change needs to be included in the activities 
under theme 2 as an adaptation of agriculture to climate change seems significant.

• A better coordination between researchers in Europe as well as a better 
communication of research results should be supported.

• The need for the Commission to be consequent as to link concrete activities to the 
approach taken, should be emphasized. When referring in the approach part of theme 2 
specifically to the contributions of research to the CAP, the Common Animal Health 
Policy, the EU forestry strategy and the CFP it also necessary to link concrete 
activities.

• At last, the draftsman considers that special attention is needed to effective 
coordination the potential overlap of the "Food, agriculture and biotechnology theme 
with other thematic areas. Therefore he encourages a joint cross-thematic approaches 
and calls for inter-thematic cooperation.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
I pielikums, tēmas 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Mērķis, 1. punkts

Izveidot Eiropā uz zināšanām balstītu 
bioekonomiku, apvienojot zinātnes, šīs 
nozares un citu jomu ieinteresētās personas, 
lai izmantotu jaunas pētniecības iespējas, 
risinot sociālas un ekonomikas problēmas: 
pieaugošs pieprasījums pēc drošākas, 
veselīgākas un kvalitatīvākas pārtikas, 
ņemot vērā dzīvnieku labturības un lauku 

Izveidot Eiropā uz zināšanām balstītu 
bioekonomiku, apvienojot zinātnes, šīs 
nozares un citu jomu ieinteresētās personas, 
lai izmantotu jaunas pētniecības iespējas, 
risinot sociālas, vides un ekonomikas 
problēmas: pieaugošs pieprasījums pēc 
drošākas, veselīgākas un kvalitatīvākas 
pārtikas, ņemot vērā lauksaimniecības 
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apstākļus; atjaunojamo bioresursu 
ilgtspējīga izmantošana un ražošana; 
pieaugošs epizootijas un zoonozes slimību, 
kā arī ar pārtiku saistītu traucējumu risks; 
draudi lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ražošanas ilgtspējībai un drošībai, kas rodas 
galvenokārt klimata pārmaiņu rezultātā.

daudzfunkcionālo nozīmi, dzīvnieku 
labturības un lauku apstākļus; atjaunīgo
bioresursu ilgtspējīga izmantošana un 
ražošana; pieaugošs epizootijas un zoonozes 
slimību, kā arī ar pārtiku saistītu traucējumu 
risks, un turklāt centieni izvairīties no 
slimībām, kas saistītas ar dzīvnieku barību; 
draudi lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ražošanas ilgtspējībai un drošībai, kā arī
pārtikas ķēdes pretestības un pielāgošanās 
spējai, kas rodas tādu globālo pārmaiņu
rezultātā kā klimata pārmaiņas un enerģijas 
izmaksas.

Pamatojums
Pētniecības programmām vajadzētu veicināt tādu ražošanas sistēmu ieviešanu, kas varētu 
apvienot sekmīgu sniegumu ekonomiskajā, vides un sociālajā jomā. Spēcīgāk jāizceļ 
lauksaimniecības daudzfunkcionālā nozīme.

Ilgtspējīga attīstība balstās uz 3 pīlāriem: izaicinājumiem sociālajā, vides un ekonomikas 
jomā.  

Dzīvnieku barības ietekme arvien ir svarīga agrārās pētniecības joma, tāpat kā tās izraisītās 
slimības, piemēram GSE.

Ir svarīgi pētīt globālo pārmaiņu (īpaši klimata pārmaiņu) ietekmi uz barības ķēdi.

Grozījums Nr. 2
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Metode, 1. punkts

Šī tēma galvenokārt nostiprinās zināšanu 
bāzi, ieviesīs praksē jauninājumus un 
nodrošinās politikas atbalstu, lai izveidotu 
un attīstītu uz zināšanām balstītu Eiropas 
bioekonomiku. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta ilgtspējīgai bioloģisko resursu 
apsaimniekošanai, ražošanai un 
izmantošanai, galvenokārt balstoties uz 
zinātni par dzīvību un biotehnoloģiju, kā arī 
konverģenci ar citām tehnoloģijām, lai 
nodrošinātu jaunus, ekoloģiski efektīvus un 
konkurētspējīgus produktus Eiropas 
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, 

Šī tēma galvenokārt nostiprinās zināšanu 
bāzi, ieviesīs praksē jauninājumus un 
nodrošinās politikas atbalstu, lai izveidotu 
un attīstītu uz zināšanām balstītu Eiropas 
bioekonomiku. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta ilgtspējīgai bioloģisko resursu 
apsaimniekošanai, ražošanai un 
izmantošanai, tostarp balstoties uz zinātni 
par dzīvību un biotehnoloģiju, kā arī 
konverģenci ar citām tehnoloģijām, lai 
nodrošinātu jaunus, ekoloģiski efektīvus un 
konkurētspējīgus produktus Eiropas 
lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, 



PE 365.080v03-00 6/15 AD\603792LV.doc

LV

akvakultūrā, pārtikas, veselības, meža, kā arī 
citās radniecīgās nozarēs Pētniecība dos 
būtisku ieguldījumu ES politiku un 
noteikumu izstrādāšanā un īstenošanā, tajā 
īpaši pievērsīsies turpmāk uzskaitītajām 
jomām vai atbalstīs tās: kopējā 
lauksaimniecības politika, lauksaimniecības 
un tirdzniecības jautājumi, pārtikas 
nekaitīguma noteikumi, Kopienas dzīvnieku 
veselības politika, slimību kontrole un 
labklājības standarti, vide un bioloģiskā 
daudzveidība, ES mežsaimniecības 
stratēģija, kopējā zivsaimniecības politika ar 
mērķi nodrošināt zivsaimniecības un 
akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Veicot 
pētījumus, centīsies izstrādāt jaunus un 
pilnveidot esošos indikatorus, kas palīdz 
analizēt, attīstīt un kontrolēt minētās 
politikas.

akvakultūrā, pārtikas, veselības, meža, kā arī 
citās radniecīgās nozarēs. Pētniecība dos 
būtisku ieguldījumu ES politiku un 
noteikumu izstrādāšanā un īstenošanā, tajā 
īpaši pievērsīsies turpmāk uzskaitītajām 
jomām vai atbalstīs tās: kopējā 
lauksaimniecības politika, lauksaimniecības 
un tirdzniecības jautājumi, pārtikas 
nekaitīguma noteikumi, Kopienas dzīvnieku 
veselības politika, slimību kontrole un 
labklājības standarti, lauku attīstība, vide un 
bioloģiskā daudzveidība, ES 
mežsaimniecības stratēģija, kopējā 
zivsaimniecības politika ar mērķi nodrošināt 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējīgu 
attīstību. Veicot pētījumus, centīsies 
izstrādāt jaunus un pilnveidot esošos 
indikatorus, kas palīdz analizēt, attīstīt un 
kontrolēt minētās politikas.

Pamatojums
Lai īstenotu visaptverošu agrāro pētniecību, ir svarīgi satura ziņā visaptveroši formulēt 
nodaļu „Pārtikas produkti, lauksaimniecība un biotehnoloģija” un neaprobežoties ar 
atsevišķām metodēm. Biotehnoloģijas tēma ir detalizēti apskatīta šīs nodaļas citā vietā.
Izšķirīga nozīme ir novatoriskas pieredzes iegūšanai un apmaiņai lauku attīstības stratēģiskajā 
jomā.

Grozījums Nr. 3
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Metode, 2. punkts

Lauksaimniecības pārtikas nozare, kurā 90% 
uzņēmumu ir MVU, gūs īpašu labumu no 
daudziem pētījumiem, tostarp mērķtiecīgām 
pētījumu rezultātu izplatīšanas un 
tehnoloģiju pārņemšanas darbībām, īpaši 
saistībā ar augsti attīstītu ekoloģiski efektīvu 
tehnoloģiju, metodoloģiju un procesu 
integrēšanu un pārņemšanu praksē, kā arī 
standartu izstrādi. Uzsākot izmantot augstās 
tehnoloģijas no tādām sfērām kā 
biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas un 

Lauksaimniecības pārtikas nozare, kurā 90% 
uzņēmumu ir MVU, gūs īpašu labumu no 
daudziem pētījumiem, tostarp mērķtiecīgām 
pētījumu rezultātu izplatīšanas un 
tehnoloģiju pārņemšanas darbībām, īpaši 
saistībā ar augsti attīstītu ekoloģiski efektīvu 
tehnoloģiju, metodoloģiju un procesu 
integrēšanu un pārņemšanu praksē, kā arī 
standartu izstrādi. Uzsākot izmantot augstās 
tehnoloģijas no tādām sfērām kā 
biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas, 
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informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 
tiks panākts būtisks ieguldījums tādās jomās 
kā augu selekcija, uzlabota kultūraugu un 
augu aizsardzība, progresīvas noteikšanas un 
uzraudzības tehnoloģijas, ko izmanto 
pārtikas nekaitīguma un kvalitātes 
nodrošināšanai, kā arī jauni rūpnieciskie 
bioprocesi.

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
un robotikas un satelītu tehnoloģijas, tiks 
panākts būtisks ieguldījums tādās jomās kā 
augu selekcija, uzlabota kultūraugu un augu 
aizsardzība, progresīvas noteikšanas un 
uzraudzības tehnoloģijas, ko izmanto 
pārtikas nekaitīguma un kvalitātes 
nodrošināšanai, kā arī jauni rūpnieciskie 
bioprocesi. Turklāt uzņēmumi, kas izmanto 
šīs tehnoloģijas, var dot izšķirīgu 
ieguldījumu lauku attīstībā Eiropas 
Savienībā, īpaši, ja tie veido tīklus zināšanu 
un novatoriskas pieredzes apmaiņai lauku 
attīstības jomā.

Pamatojums

Robotikas un satelītu tehnoloģijas ir lietderīgas gan ražošanā, gan uzraudzības procesos.

Eiropas lauku apgabaliem, lielākā daļa no kuriem sociālā un ekonomiskā ziņā ir ļoti vāji, 
novatoriski uzņēmumi ir vajadzīgi visvairāk, lai šos apgabalus pietuvinātu Eiropas attīstības 
un konkurētspējas līmenim.

Grozījums Nr. 4
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Metode, 3. punkts

Vairākas Eiropas tehnoloģiju platformas, kas 
darbojas tādās jomās kā augu genomika un 
biotehnoloģija, mežsaimniecība un ar mežu 
saistītās nozares, dzīvnieku veselība pasaulē, 
lauksaimniecības dzīvnieku selekcija, 
pārtika, akvakultūra un rūpnieciskā 
biotehnoloģija, palīdzēs noteikt šīs tēmas 
pētījumu prioritātes, norādot uz iespējamām 
liela mēroga nākotnes iniciatīvām, tādām kā 
demonstrējumu projekti ķīmisku vielu 
ražošanai no biomasas (augu šūnapvalki, 
biodegvielas, biopolimēri), kā arī panākt 
visu ieinteresēto personu aktīvu līdzdalību
un iesaistīšanu. Vajadzības gadījumā tiks 
veikti pasākumi, lai sekmētu valstu 
pētniecības programmu koordinēšanu, ciešā 
sadarbībā ar ERA-NET projektiem, 
tehnoloģiju platformām un citiem 

Vairākas Eiropas tehnoloģiju platformas, kas 
darbojas tādās jomās kā augu genomika un 
biotehnoloģija, mežsaimniecība un ar mežu 
saistītās nozares, dzīvnieku veselība pasaulē, 
lauksaimniecības dzīvnieku selekcija, 
pārtika, akvakultūra un rūpnieciskā 
biotehnoloģija, palīdzēs noteikt šīs tēmas 
pētījumu prioritātes, norādot uz iespējamām 
liela mēroga nākotnes iniciatīvām, tādām kā 
demonstrējumu projekti ķīmisku vielu 
ražošanai no biomasas (augu šūnapvalki, 
biodegvielas, biopolimēri), kā arī panākt 
visu ieinteresēto personu aktīvu līdzdalību 
un iesaistīšanu. Svarīgs jautājums šajā 
sakarā ir lietišķo pētījumu rezultātu 
uzlabota izplatīšana lauksaimniecības 
nozarē. Vajadzības gadījumā tiks veikti 
pasākumi, lai sekmētu valstu pētniecības 
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nozīmīgiem dalībniekiem, piemēram, 
Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības 
pastāvīgo komiteju (SCAR) vai turpmākām 
Eiropas jūras izpētes koordinēšanas 
struktūrām.

programmu koordinēšanu, ciešā sadarbībā ar 
ERA-NET projektiem, tehnoloģiju 
platformām un citiem nozīmīgiem 
dalībniekiem, piemēram, Lauksaimniecības 
zinātniskās pētniecības pastāvīgo komiteju 
(SCAR) vai turpmākām Eiropas jūras izpētes 
koordinēšanas struktūrām. Lai likvidētu 
komunikācijas nepilnības un uzlabotu 
sadarbību lauksaimniecības pētniecības 
jomā Eiropas Savienībā, vajadzētu atbalstīt 
arī interneta platformu izveidi un 
paplašināšanu.

Pamatojums

Pētniecības rezultātus vajadzētu labāk koordinēt, uzlabojot dialogu starp pētniecības 
iestādēm, kā arī starp pētniekiem, lietotājiem un patērētājiem.

Bieži vien trūkst starpvalstu kontaktu. Lai uzlabotu sadarbību ES līmenī un sekmīgāk 
izmantotu sinerģijas, vispiemērotākais līdzeklis kontaktu veidošanai ir kopīgi veidota 
interneta platforma.

Meža nozare ietver arī Eiropas papīra un koksnes pārstrādes rūpniecību.

Grozījums Nr. 5
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Darbības, 1. punkta 2. ievilkums

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējības 
un konkurētspējas paaugstināšana, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ko 
panāk, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, 
iekārtas, uzraudzības sistēmas, jaunas
ražotnes un ražošanas sistēmas, uzlabojot 
zinātnisko un tehnisko bāzi zivsaimniecības 
pārvaldībai, kā arī veicinot labāku izpratni 
par mijiedarbību starp dažādām sistēmām 
(lauksaimniecība un mežsaimniecība, 
zivsaimniecība un akvakultūra), izmantojot 
vienotas ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 
bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai 
resursu apsaimniekošanai, jauniem 
lopbarības veidiem, jauniem augiem 

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras ilgtspējības 
un konkurētspējas paaugstināšana, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi, ko 
panāk, pētot un tālāk attīstot 
lauksaimniecības produkcijas sistēmas, 
izstrādājot jaunas tehnoloģijas, iekārtas, 
veicot pētījumus par jaunām, uzlabotām 
uzraudzības sistēmām, attīstot jaunas augu 
kultūras un izstrādājot jaunas ražošanas 
sistēmas, uzlabojot zinātnisko un tehnisko 
bāzi zivsaimniecības pārvaldībai, kā arī 
veicinot labāku izpratni par mijiedarbību 
starp dažādām sistēmām (lauksaimniecība 
un mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), izmantojot vienotas 
ekosistēmas pieeju. Attiecībā uz 
bioloģiskajiem resursiem, kas saistīti ar 
zemi, īpaša uzmanība tiks veltīta ražošanas 
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(kultūraugi un koki) ar uzlabotu sastāvu, 
stresa rezistenci, barības vielu izmantošanas 
efektivitāti un struktūru. To atbalstīs, veicot 
pētījumus par jaunu augu sistēmu un 
produktu bioloģisko nekaitīgumu, līdzās 
pastāvēšanu un izsekojamību. Augu veselību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām un 
citiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot 
atbalstu slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu un 
metožu uzlabošanai. Attiecībā uz ūdens 
vides bioloģiskajiem resursiem īpaša 
uzmanība tiks veltīta būtiskām bioloģiskām 
funkcijām, drošām un videi draudzīgām 
audzēšanas sistēmām un kultivēto sugu 
barībai, zivsaimniecības bioloģijai, jauktu 
sugu zivsaimniecības dinamikai, 
zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 
flotēm balstītām, reģionālām, daudzgadīgām 
pārvaldības sistēmām.

sistēmām ar nelielu izejvielu patēriņu un 
bioloģiskās ražošanas sistēmām, uzlabotai 
resursu apsaimniekošanai, jauniem 
lopbarības veidiem, jaunām augu kultūrām
ar uzlabotu sastāvu, stresa rezistenci, barības 
vielu izmantošanas efektivitāti un struktūru. 
To atbalstīs, veicot pētījumus un izmaksu 
un guvumu analīzi par jaunu augu sistēmu 
un produktu bioloģisko nekaitīgumu, līdzās 
pastāvēšanu un izsekojamību. Augu veselību 
uzlabos, veicinot labāku izpratni par 
ekoloģiju, kaitēkļu bioloģiju, slimībām un 
citiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot 
atbalstu slimību uzliesmojumu kontrolei un 
ilgtspējīgas kaitēkļu apkarošanas līdzekļu un 
metožu uzlabošanai, īpaši integrētas 
aizsardzības, bioloģiskās kontroles un tādu 
pesticīdu izstrādei, kas būtu mazāk kaitīgi 
videi un cilvēka veselībai. Sevišķi jāuzsver 
klimata pārmaiņu ietekme uz 
lauksaimniecībā sastopamo parazītu 
ģeogrāfisko izplatību, tādēļ ir jāizveido 
Eiropas starpreģionālie novērošanas tīkli.
Attiecībā uz ūdens vides bioloģiskajiem 
resursiem īpaša uzmanība tiks veltīta 
būtiskām bioloģiskām funkcijām, drošām un 
videi draudzīgām audzēšanas sistēmām un 
kultivēto sugu barībai, zivsaimniecības 
bioloģijai, jauktu sugu zivsaimniecības 
dinamikai, zivsaimniecības darbību un jūras 
ekosistēmas mijiedarbībai, kā arī uz zvejas 
flotēm balstītām, reģionālām, daudzgadīgām 
pārvaldības sistēmām.

Pamatojums

Papildus tādiem svarīgiem līdzekļiem, kas stiprina ilgtspējību un konkurētspēju, kā 
biotehnoloģija nevajadzētu aizmirst arī par lauksaimniecības produkcijas sistēmu izpēti un 
turpmāko attīstību.

Ir pierādījies, ka pašreiz izmantotās uzraudzības sistēmas nevar nodrošināt pārtikas produktu 
nekaitīgumu. Būtu ieteicams Eiropas līmenī nodarboties ar pētniecību, meklējot jaunus 
modeļus.

Pētījumiem jābūt ne tikai par pašiem augiem, bet arī par kultivēšanas sistēmām, lai sasniegtu 
iepriekš minētos mērķus. Veicot pētījumus par ģenētiski modificēto un parasto augu 
līdzāspastāvēšanu, jāņem vērā ekonomiskie aspekti, kā arī patērētāju viedoklis.  
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Šeit jāizdara atsauce arī uz instrumentiem ilglaicīgai parazītu apkarošanai lauksaimniecībā. 
Integrētā aizsardzība un bioloģiskā kontrole ir jomas, kurās jāveic pastiprināti pētījumi un 
kuras ir būtiskas daudzfunkcionālās lauksaimniecības, īpaši bioloģiskās lauksaimniecības, 
attīstībai. 

Turklāt jāņem vērā pašreiz notiekošās klimata pārmaiņas, jo tas var mainīt parazītu 
ģeogrāfisko izplatību, piemēram Vidusjūras reģiona parazīti var izplatīties citos Eiropas 
apgabalos. Ir svarīgi izveidot Eiropas novērošanas tīklu, kura uzdevums būtu novērot šo 
notikumu gaitu.

Grozījums Nr. 6
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Darbības, 1. punkta 3. ievilkums

Optimizēta dzīvnieku audzēšana un labturība 
visās lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
akvakultūras jomās, cita starpā izmantojot 
ģenētiskās zināšanas, jaunas selekcijas 
metodes, uzlabotu izpratni par dzīvnieku 
fizioloģiju un uzvedību, kā arī labāku 
izpratni par dzīvnieku infekcijas slimībām, 
tostarp zoonozēm, un to kontroli. Zoonožu 
problēmu risinās arī, izstrādājot 
instrumentus to uzraudzībai, profilaksei un 
kontrolei, veicot atbalsta izpēti un lietišķus 
pētījumus par vakcīnām un diagnostiku, 
pētot jau zināmu un jaunu infekciju 
izraisītāju ekoloģiju un citus apdraudējuma 
faktorus, tai skaitā ļaunprātīgas darbības, kā 
arī dažādu lauksaimniecības sistēmu un 
klimata ietekmi. Tiks radītas arī jaunas 
zināšanas
dzīvnieku atkritumu drošai apglabāšanai un 
ražošanas blakusproduktu labākai 
apsaimniekošanai.

Optimizēta dzīvnieku audzēšana un 
labturība visās lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras jomās, cita 
starpā izmantojot ģenētiskās zināšanas, 
jaunas selekcijas metodes, uzlabotu izpratni 
par dzīvnieku fizioloģiju un uzvedību, kā arī 
labāku izpratni par dzīvnieku infekcijas 
slimībām, tostarp zoonozēm, kā arī ar 
dzīvnieku barību saistītam slimībām un to 
kontroli. Zoonožu problēmu risinās arī, 
izstrādājot instrumentus to uzraudzībai, 
profilaksei un kontrolei, veicot atbalsta 
izpēti un lietišķus pētījumus par vakcīnām 
un diagnostiku, pētot jau zināmu un jaunu 
infekciju izraisītāju ekoloģiju un citus 
apdraudējuma faktorus, tai skaitā 
ļaunprātīgas darbības, kā arī dažādu 
lauksaimniecības sistēmu un klimata 
ietekmi. Šajā sakarā tas nozīmē pētīt 
lauksaimniecības pielāgošanu klimatisko 
joslu nobīdes gadījumā. Tiks radītas arī 
jaunas zināšanas dzīvnieku atkritumu drošai 
apglabāšanai un ražošanas blakusproduktu 
labākai apsaimniekošanai.

Pamatojums

Ar dzīvnieku barību saistītās slimības, piemēram, GSE, nevajadzētu izslēgt no pētniecības.

Ir svarīgi apskatīt tādu globālo izmaiņu kā klimatisko joslu nobīde ietekmi un strādāt pie 
pētījumiem, kas vērsti uz lauksaimnieciskās ražošanas pielāgošanas pasākumiem.
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Grozījums Nr. 7
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Darbības, 1. punkta 4. ievilkums

Tiks nodrošināti instrumenti, kas 
nepieciešami politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem, lai atbalstītu attiecīgo 
stratēģiju, politiku un tiesību aktu 
īstenošanu, un jo īpaši, lai atbalstītu uz 
zināšanām balstītas Eiropas bioekonomikas 
izveidošanu lauku un piekrastes reģionu 
attīstības vajadzībām. . Kopīgā 
zivsaimniecības politika tiks atbalstīta, 
izstrādājot adaptīvas metodes vienotas 
ekosistēmas pieejai jūras resursu ieguvei. 
Pētniecība visās politikas jomās ietvers 
sociāli ekonomiskos pētījumus, dažādu 
lauksaimniecības sistēmu, rentablu 
zivsaimniecības pārvaldības sistēmu, 
nepārtikas dzīvnieku audzēšanas un 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
mijiedarbības salīdzinošo izpēti, kā arī 
pētījumus lauku un piekrastes reģionu 
iedzīvotāju pārticības uzlabošanai.

Tiks nodrošināti instrumenti, kas 
nepieciešami politikas veidotājiem un citiem 
dalībniekiem, lai atbalstītu attiecīgo 
stratēģiju, politiku un tiesību aktu 
īstenošanu, un jo īpaši, lai atbalstītu uz 
zināšanām balstītas Eiropas bioekonomikas 
izveidošanu lauku un piekrastes reģionu 
attīstības vajadzībām un izveidotu 
novatoriskus mehānismus mežu 
apsaimniekošanai, metodes aizsardzībai 
pret ugunsgrēkiem un to apkarošanai un 
pasākumus lauksaimniecības izraisītas 
erozijas un sausuma novēršanai. Tiks 
atbalstīta kopējā lauksaimniecības politika, 
Kopienas dzīvnieku veselības politika, ES 
meža stratēģija un kopējā zivsaimniecības 
politika.  Īpaši tiks atbalstīta kopīgā 
zivsaimniecības politika, izstrādājot 
adaptīvas metodes vienotas ekosistēmas 
pieejai jūras resursu ieguvei. Pētniecība 
visās politikas jomās ietvers sociāli 
ekonomiskos pētījumus, socioloģiskos 
pētījumus par situāciju laukos, dažādu 
lauksaimniecības sistēmu, rentablu 
zivsaimniecības pārvaldības sistēmu, 
nepārtikas dzīvnieku audzēšanas un 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
mijiedarbības salīdzinošo izpēti, kā arī 
pētījumus lauku un piekrastes reģionu 
iedzīvotāju pārticības uzlabošanai.

Pamatojums
Ņemot vērā traģiskos notikumus Dienvideiropā pēdējos divos gados, sevišķi pārmērīgo 
sausumu un mežu ugunsgrēkus, nepieciešams starptautiskā līmenī veicināt pētniecību un 
zinātnisko sadarbību meža apsaimniekošanas, aizsardzības pret mežu ugunsgrēkiem un to 
apkarošanas, sausuma un lauksaimniecības izraisītās erozijas ietekmes mazināšanas jomās.

Komisijai jārīkojas konsekventi, lai izvēlētajai pieejai piesaistītu konkrētas darbības.
Atsaucoties uz 2. tēmas daļu par pieeju, īpaši attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā, kas 
saistīti ar KLP, kopējo dzīvnieku veselības politiku, ES meža stratēģiju un kopējo 
zivsaimniecības politiku, ir nepieciešams arī piesaistīt konkrētas darbības, un ne tikai kopējai 
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zivsaimniecības politikai.

Grozījums Nr. 8
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Darbības, Princips „no galda uz saimniecību”: pārtika, veselība un labklājība 2. punkts

Izpratne par uztura izvēles faktoriem un 
paradumiem, kas ir galvenais kontrolējamais 
faktors, kurš nosaka ar uzturu un slimībām 
saistīto traucējumu rašanās biežumu un 
attīstību. Šī tēma ietvers uztura genomikas 
un sistēmu bioloģijas attīstību un 
izmantošanu, uztura, fizioloģisko un 
psiholoģisko funkciju mijiedarbības 
pētījumus. Pētījumu rezultāti var būt par 
iemeslu, lai pārveidotu pārtikas pārstrādes 
produktus un izveidotu jaunus produktus, 
diētiskus pārtikas produktus un pārtikas 
produktus ar izcilām uzturvērtības un 
veselīguma īpašībām. Tradicionālās, vietējās 
un sezonālās pārtikas un uztura pētījumi arī 
būs nozīmīgi, lai iezīmētu konkrētu pārtikas 
produktu ietekmi uz veselību un izstrādātu 
integrētus norādījumus attiecībā uz pārtiku. 

Izpratne par uztura izvēles faktoriem un 
paradumiem, kas ir galvenais kontrolējamais 
faktors, kurš nosaka ar uzturu un slimībām 
saistīto traucējumu rašanās biežumu un 
attīstību. Šī tēma ietvers uztura genomikas 
un sistēmu bioloģijas attīstību un 
izmantošanu, turklāt īpašu uzmanību 
integrētas pieejas veidā pievēršot uztura, 
fizioloģisko un psiholoģisko funkciju 
mijiedarbības pētījumiem. Pētījumu rezultāti 
var būt par iemeslu, lai pārveidotu pārtikas 
pārstrādes produktus un izveidotu jaunus 
produktus, diētiskus pārtikas produktus un 
pārtikas produktus ar izcilām uzturvērtības 
un veselīguma īpašībām. Tradicionālās, 
vietējās un sezonālās pārtikas un uztura 
pētījumi arī būs nozīmīgi, lai iezīmētu 
konkrētu pārtikas produktu ietekmi uz 
veselību un izstrādātu integrētus 
norādījumus attiecībā uz pārtiku. 

Pamatojums

Par veselīgu pārtiku jāuzskata ne tikai nepieciešamo barības vielu un vitamīnu kopums. Tā ir 
kultūras sastāvdaļa. Tādēļ veselīgu uzturu nodrošina ne tikai veselīgas izejvielas, bet 
galvenokārt izpratne par ēšanas kultūru un tās uzlabošana.

Grozījums Nr. 9
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Darbības, 2. punkta 4. ievilkums

– Nodrošināt ķīmisko un mikrobioloģisko 
nekaitīgumu un uzlabot kvalitāti Eiropas 
apgādē ar pārtiku. Tas ietvers arī izpratni par 
saikni starp mikrobu ekoloģiju un pārtikas 
nekaitīgumu, metožu un modeļu izstrādi 
saistībā ar pārtikas piegādes ķēžu integritāti; 
jaunas noteikšanas metodes, kā arī 

– Nodrošināt un uzlabot ķīmisko,
mikrobioloģisko, sensorisko un pārtikas 
psiholoģisko kvalitāti un nekaitīgumu, kā 
arī uzlabot kvalitāti Eiropas apgādē ar 
pārtiku. Tas ietvers arī izpratni par saikni 
starp mikrobu ekoloģiju un pārtikas 
nekaitīgumu, metožu un modeļu izstrādi 



AD\603792LV.doc 13/15 PE 365.080v03-00

LV

tehnoloģijas un instrumentus riska 
novērtēšanai, pārvaldībai un paziņošanai, kā 
arī veicinās riska uztveri. 

saistībā ar pārtikas piegādes ķēžu 
integritāti;; jaunas noteikšanas metodes, kā 
arī tehnoloģijas un instrumentus riska 
novērtēšanai, pārvaldībai un paziņošanai, kā 
arī veicinās riska uztveri; sagatavos 
harmonisku pieeju datu apmaiņai par 
pārtikas produktiem, uzraudzībai un 
izsekojamībai.

Pamatojums
Jēdzienos „sensoriskā un pārtikas psiholoģiskā kvalitāte” uzsvērta pozitīvā ietekme uz 
veselību un labklājību.

Uzlabota datu apstrāde un apmaiņa, uzraudzība un izsekojamība, lai uzlabotu caurskatāmību 
un konkurētspēju pārtikas nozarē. 

Grozījums Nr. 10
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Darbības, 2. punkta 5. ievilkums

– Aizsargāt gan cilvēka, gan vides veselību, 
veicinot labāku izpratni par pārtikas/ barības 
ķēžu un vides savstarpējo ietekmi. . Tiks 
veikti pētījumi par pārtikas piesārņotājiem 
un veselības stāvokli, pilnveidojot 
instrumentus un metodes, lai novērtētu 
pārtikas un barības ķēžu ietekmi uz vidi. 
Pārtikas ķēžu kvalitātes un integritātes 
nodrošināšanai nepieciešami jauni preču 
ķēžu analīzes modeļi un visaptverošas 
pārtikas ķēdes pārzināšanas koncepcijas, kas 
ietver arī patērētāju aspektu.

– Aizsargāt gan cilvēka, gan vides veselību, 
veicinot labāku izpratni par pārtikas/ barības 
ķēžu un vides savstarpējo ietekmi. Tiks 
veikti pētījumi par pārtikas piesārņotājiem 
un veselības stāvokli, pilnveidojot 
instrumentus un metodes, lai novērtētu 
pārtikas un barības ķēžu ietekmi uz vidi. 
Pārtikas ķēžu kvalitātes un integritātes 
nodrošināšanai nepieciešami jauni preču 
ķēžu analīzes modeļi un visaptverošas 
pārtikas ķēdes pārzināšanas koncepcijas, kas 
ietver arī patērētāju aspektu, piemēram, 
iespēju piekļūt saprotamai un drošai 
informācijai.

Grozījums Nr. 11
I pielikums, tēmas, 2. Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija,

Starptautiskā sadarbība, 2. punkts

Turklāt tiks uzsākta daudzpusēja sadarbība, 
gan lai risinātu problēmas, kam nepieciešami 
plaši starptautiski centieni, tādas kā augu un 
mikroorganismu sistēmu bioloģijas mērogi 
un sarežģītība, gan arī lai pievērstos 
globālām problēmām un ES starptautiskajām 

Turklāt tiks uzsākta daudzpusēja sadarbība, 
gan lai risinātu problēmas, kam nepieciešami 
plaši starptautiski centieni, tādas kā augu un 
mikroorganismu sistēmu bioloģijas mērogi 
un sarežģītība, gan arī lai pievērstos 
globālām problēmām un ES starptautiskajām 
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saistībām (pārtikas un dzeramā ūdens 
drošība un nekaitīgums, dzīvnieku slimību 
globāla izplatīšanās, bioloģiskās 
daudzveidības vienlīdzīga izmantošana, 
pasaules zivsaimniecības resursu 
atjaunošana, līdz 2015. gadam sasniedzot 
maksimālo ilgtspējīgo produktivitāti, klimata 
pārmaiņu ietekme un ietekme uz klimatu). 

saistībām (pārtikas un dzeramā ūdens 
drošība un nekaitīgums, dzīvnieku slimību 
globāla izplatīšanās, bioloģiskās 
daudzveidības vienlīdzīga izmantošana, 
pasaules zivsaimniecības resursu 
atjaunošana, līdz 2015. gadam sasniedzot 
maksimālo ilgtspējīgo produktivitāti, 
sadarbojoties ar ANO pārtikas un 
lauksaimniecības organizāciju, un klimata 
pārmaiņu ietekme un ietekme uz klimatu).

Pamatojums

Mērķis atjaunot pasaules zivsaimniecības resursus līdz 2015. gadam ir uzslavas vērts, taču 
pārāk augsts. Tādēļ vajadzētu lielāku vērību piešķirt sadarbībai un koordinēšanai ar 
starptautiskām iestādēm, piemēram, pārtikas un lauksaimniecības organizāciju.
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