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Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 37
1. a apsvērums (jauns)

1. a) Valsts finansētai pētniecībai jābūt 
galvenokārt vērstai uz sabiedrības 
vajadzībām un prioritātēm, un tai jācenšas, 
lai to papildinātu privāti finansēti pētījumi. 
Darbs, ko uzsācis Kopīgais pētniecības 
centrs (KPC), ir jāsaskaņo ar tematisko 
prioritāšu pētniecības darbu, lai izvairītos 
no dalībvalstu pētniecības programmu 
pārklāšanās un dublēšanās.

Or. en
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Pamatojums

Valsts finansējumam vajadzētu atbilstīgās jomās dot ieguldījumu cilvēku dzīves uzlabošanā, 
viņu vajadzību apmierināšanā un to risku ierobežošanā, ar ko viņi saskaras, kā arī 
ekonomikas uzlabošanā. Tomēr ir svarīgi, lai pētniecības darbs nedublētos. Pētījumiem, ko 
veic KPC vadībā, ir jāpapildina un jādod pievienotā vērtība pētījumiem, kas tiek veikti
dalībvalstīs.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 38
3. apsvērums

3) Īstenojot savu uzdevumu, KPC jāsniedz 
uz patērētāju orientēts zinātnisks un tehnisks 
atbalsts ES politikas veidošanas procesā, 
nodrošinot atbalstu pašreizējo politikas 
virzienu īstenošanai un pārraudzībai, kā arī 
reaģējot uz jaunām politikas prasībām. Lai 
izpildītu savu uzdevumu, KPC veic 
kvalitatīvu pētniecību. 

3) Īstenojot savu uzdevumu, KPC jāsniedz 
uz patērētāju orientēts zinātnisks un tehnisks 
atbalsts ES politikas veidošanas procesā, 
nodrošinot atbalstu pašreizējo politikas 
virzienu īstenošanai un pārraudzībai, kā arī 
reaģējot uz jaunām politikas prasībām. Lai 
izpildītu savu uzdevumu, KPC veic 
(svītrojums) pētniecību salīdzinoši 
visaugstākajā Eiropas kvalitātes līmenī.

Or. cs

Pamatojums

Senāk veiktie novērtējumi ir parādījuši, ka KPC ir viens no labākajiem šāda veida pētniecības 
institūtiem. Tādēļ tā snieguma līmenis ir jāuztur un turpmāk jāuzlabo saskaņā ar Lisabonas 
mērķiem.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 39
4. a apsvērums (jauns)

4. a) Kopienas finansējums cilmes šūnu 
pētniecībā tiks galvenokārt sniegts 
pieaugušo cilmes šūnu pētījumiem un 
nabassaites cilmes šūnu pētījumiem, bet 
saskaņā ar subsidiaritātes principu tas 
atsevišķos gadījumos būs pieejams arī 
cilvēka embrija cilmes šūnu pētījumiem.
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Or. en

Pamatojums

Cilmes šūnu pētniecībai ir mizīgs potenciāls zināšanu par nopietnām slimībām vairošanā (par 
vēzi, neirodeģeneratīvajām slimībām, kardiovaskulārajām slimībām, diabētu, reti 
sastopamām slimībām utt.) un šo zināšanu izmantošanā, izstrādājot ārstniecības metodes 
nopietnu slimību, kā arī traumu (lūzumu, apdegumu utt.) ārstēšanai. Šis ārstniecības 
potenciāls attiecas ne tikai uz cilmes šūnu transplantāciju, bet arī uz jaunu zāļu (tablešu) 
izstrādi, kuru iedarbība, kā uzskata, ir ātrāka. Vairums pacientu visnotaļ atbalsta valsts 
naudas līdzekļu ieguldījumu šajā pētniecībā, jo īpaši cilvēka embrija cilmes šūnu pētījumos, 
lai nodrošinātu plašu pieeju šīs pētniecības rezultātiem. Dažādas izcelsmes cilmes šūnu 
(pieaugušo, augļa, embrija) pētījumi ir būtiski, jo katram cilmes šūnu veidam ir specifiskas 
īpašības; sevišķi ir zinātniski pierādīts, ka cilvēka embrija cilmes šūnu īpašības nav 
sastopamas pieaugušu cilvēku cilmes šūnās, nedz arī nabassaites asins cilmes šūnās. Pašreiz 
uzskata, ka salīdzinoši dažādas izcelsmes cilmes šūnu pētījumi būtiski paātrinās visu cilmes 
šūnu pētniecību. To var kvalificēti paveikt, tikai iesaistot lielu skaitu zinātnieku un lielus
resursus, kas pieder pie lielākajām Eiropas pētniecības projektu pievienotajām vērtībām,
projektu, kuros Eiropas labākās zinātnieku komandas katrā nepieciešamajā zinātnes jomā var 
sadarboties un apmainīties ar iegūtajiem rezultātiem.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 40
4. b apsvērums (jauns)

4. b) Agrās stadijas (t.i., līdz 14 dienām) 
cilvēka „papildu” embriju (embriji, kas 
radīti dabīgā ceļā neauglības ārstēšanai, lai 
palielinātu sekmīgas in vitro apaugļošanas 
skaitu, bet vairs šim nolūkam nav vajadzīgi 
un nolemti iznīcināšanai) pētniecību var 
finansēt pēc noteikumiem un stingrā 
kompetentās(o) iestādes(žu) uzraudzībā, ja 
šādi pētījumi dalībvalstī(s), kurā(s) tos
veiks, ir ar likumu atļauti.

Or. en

Pamatojums

To papildu embriju pētniecība, kuri ir nolemti iznīcināšanai, ir būtiska, lai veicinātu progresu 
neauglības ārstēšanā, vairotu zināšanas par iedzimtas slimības vai spontānā aborta cēloņiem, 
izstrādātu efektīvākas kontracepcijas metodes, kā arī metodes embriju ģenētisku nenormālību 
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atklāšanai pirms to implantācijas.  Ja šo pētniecību pakļauj stingriem noteikumiem 
(piemēram, jāsaņem vecāku piekrišana pēc tam, kad viņi ir par to informēti) un stingrai 
dalībvalstu kompetento iestāžu pārraudzībai, tai ir izšķirīga nozīme, jo arvien vairāk 
neauglības gadījumu ir atrodami Eiropas iedzīvotāju vidū, bet tajā pašā laikā nepārtraukti 
palielinās iedzīvotāju novecošanās. Tā kā šī veida pētījumi ir neizbēgami ierobežoti, ir 
augstākā mērā svarīgi, pamatojoties uz ētiskiem principiem, sakopot dalībvalstu centienus un 
atļaut Eiropas labākajām zinātnieku komandām sadarboties un apmainīties ar iegūtajiem 
rezultātiem Eiropas projektos, lai iegūtu maksimālu labumu no šo pētījumu rezultātiem.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 41
7. apsvērums

7) Lai īstenotu šīs programmas, papildus 
sadarbībai, kas paredzēta Līgumā par 
Eiropas Ekonomikas zonu vai Asociācijas 
nolīgumā, ir lietderīgi iesaistīties 
starptautiskās sadarbības pasākumos ar 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, jo īpaši, pamatojoties uz 
Līguma 170. pantu.

7) Lai īstenotu šīs programmas, papildus 
sadarbībai, kas paredzēta Līgumā par 
Eiropas Ekonomikas zonu vai Asociācijas 
nolīgumā, ir vēlams iesaistīties 
starptautiskās sadarbības pasākumos ar 
trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, jo īpaši, pamatojoties uz 
Līguma 170. pantu.

Or. cs

Pamatojums

Lai uzturētu Eiropas pētniecībā augstu līmeni, turpmāk visos iespējamos veidos ir 
jāpaplašina sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 42
10. apsvērums

10) KPC jāturpina rast papildu resursus ar 
pasākumiem uz konkursa pamata, tostarp ir 
dalība pamatprogrammas netiešajās 
darbībās, trešo personu darbs un mazākā
mērā — intelektuālā īpašuma izmantošana.

10) KPC jāturpina rast papildu resursus ar 
pasākumiem uz konkursa pamata, tostarp ir 
dalība pamatprogrammas netiešajās 
darbībās, trešo personu darbs (kas pakļauts 
zināmu noteikumu izpildei, jo īpaši 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai)
un mazākā mērā — intelektuālā īpašuma 
izmantošana.
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Or. cs

Pamatojums

Ir vēlams, lai tiktu uzlabota Eiropas pētniecības institūtu un pētnieku radošās darbības 
rezultātu aizsardzība. Šāda aizsardzība ne tikai palīdz palielināt KPC resursus, tā stimulē arī 
turpmāko pētniecību un veicina valsts un privātos ieguldījumus pētniecībā.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 43
13. apsvērums

13) Komisija savlaicīgi nodrošina neatkarīga 
novērtējuma veikšanu pasākumiem, kas 
īstenoti šīs programmas darbības jomās.

13) Komisija savlaicīgi nodrošina neatkarīga 
novērtējuma veikšanu pasākumiem, kas 
īstenoti šīs programmas darbības jomās un 
kas nākotnē novedīs pie turpmākas to tiešo
un netiešo pasākumu sistemātiskas analīzes 
un vērtējuma, kas veikti saskaņā ar 
pamatprogrammu.

Or. cs

Pamatojums

Savos centienos palielināt savu efektivitāti un konkurētspēju Eiropai ir jāņem par paraugu 
dažas attīstītas valstis un jānodrošina Eiropas pētniecības objektīvs un sistemātisks 
vērtējums. KPC un nākamajai Eiropas Pētniecības padomei vajadzētu ieviest šādu sistēmu un 
tajā pašā laikā censties nodrošināt, ka finanšu resursi tiek izlietoti efektīvi un pārredzami.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 44
4. panta 3. a punkts (jauns)

3. a Dažādas no šīs programmas 
izslēdzamas pētniecības jomas ir regulāri 
jāpārskata, lai ņemtu vērā zinātnes 
progresu.

Or. en
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Pamatojums

Zinātnes progress var novest pie tā, ka dažas pētījumu jomas noveco. 

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 45
Pielikuma 1. iedaļas 1. daļa

Sniegt uz patērētāju orientētu zinātnisku un 
tehnisku atbalstu ES politikas veidošanas 
procesā, nodrošinot atbalstu pašreizējo 
politikas virzienu īstenošanai un 
pārraudzībai un atbildot uz jaunām politikas 
prasībām.

Sniegt uz patērētāju orientētu zinātnisku un 
tehnisku atbalstu ES politikas veidošanas 
procesā, nodrošinot atbalstu pašreizējo 
politikas virzienu īstenošanai un 
pārraudzībai (ieskaitot pienācīgu to 
ietekmes vērtējumu) un atbildot uz jaunām 
politikas prasībām.

Or. cs

Pamatojums

Attiecībā uz labākas likumdošanas iniciatīvu ES politikas ietekmes vērtējums ir būtiska ES 
tiesību aktu izstrādes sastāvdaļa. KPC vajadzētu noteikti dot ieguldījumu šādu mērķu 
sasniegšanā, nodrošinot zinātnisko un tehnisko atbalstu.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 46
Pielikuma 2. iedaļas 1. daļas 1. ievilkums

– elastīgi reaģējot uz ES politikas veidotāju 
augošajām vajadzībām un prasībām,

– elastīgi reaģējot uz ES politikas veidotāju 
augošajām vajadzībām un prasībām, tostarp 
dalībvalstu līmenī,

Or. cs

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka dalībvalstu valdības ir tieši iesaistītas ES politikas izstrādes procesā, to 
piedalīšanās visā procesā, kā arī to uzņemšana KPC ir vēlama.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 47
Pielikuma 2. iedaļas 1. daļas 2. ievilkums

– galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, 
kas svarīgi sabiedrībai, kas saistīti ar 
pētniecību un kam kopienas dimensija ir 
dominējošā,

– galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, 
kas svarīgi sabiedrībai, kas saistīti ar 
pētniecību un kam kopienas dimensija ir 
dominējošā (vai kas ir svarīga lielai daļai 
Kopienas),

Or. cs

Pamatojums

Jautājumiem, kas galvenokārt ietekmē tikai dažu aprindu intereses un dažas dalībvalstis, 
visumā ņemot, var būt tikai sekundāra ietekme uz ES funkcionēšanu, un šī iemesla dēļ tās 
nevajadzētu izslēgt no šīs programmas darbības sfēras. Piemēra dēļ tajā varētu iekļaut tādas 
jomas kā zivsaimniecība un saules enerģija.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 48
Pielikuma 2. iedaļas 1. daļas 5. a ievilkums (jauns)

- palielināt pārredzamību, nosakot 
pētniecības prioritātes, padarot šo 
prioritāšu kritērijus publiski pieejamus un 
informējot Eiropas Parlamentu un Padomi 
par iemesliem, kas pamato pētniecības 
prioritāšu izvēli.

Or. en

Pamatojums

KPC veic valsts finansētu pētniecību, jo ES politika pamatojas uz Komisijas dažādo 
ģenerāldirektorātu vajadzībām. Tādēļ sabiedrībai ir tiesības zināt, kā un kādu iemeslu dēļ 
KPC izvēlas Kopienas pētniecības prioritātes.
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Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 49
Pielikuma 2. iedaļas 3. daļa

Zināšanu izplatīšana dažādām šajā procesā 
iesaistītajām personām būs būtiskākā šādas 
pieejas īpatnība. Pasākumu mērķis būs arī 
atbalstīt tiesību aktu īstenošanu un 
pārraudzību un paraugprakses izplatīšanu ES 
25 dalībvalstīm.

Zināšanu izplatīšana dažādām šajā procesā 
iesaistītajām personām būs būtiskākā šādas 
pieejas īpatnība, un vajadzētu censties 
atvieglot mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem piekļuvi pētniecības 
rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir būtiska loma izaugsmes un jauninājumu veicināšanā 
ES, un Kopienas veiktās pētniecības rezultātus vajadzētu padarīt šiem uzņēmumiem vieglāk 
pieejamus.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 50
Pielikuma 2. iedaļas 7. daļa

Īpaša KPC resursu daļa ir veltīta 
zinātniskajai izpētei, lai gūtu jaunas 
zināšanas un jaunu pieredzi. Resursus 
ieguldīs zinātniskajā izpētē kā «sēklas
naudu», kas var dot praktiskus rezultātus 
vēlāk un kas veiksmes gadījumā vidēji ilgā 
vai ilgstošā laikā sekmēs KPC pasākumu 
īstenošanu.

Īpaša KPC resursu daļa ir veltīta 
zinātniskajai izpētei, lai gūtu jaunas 
zināšanas un jaunu pieredzi. Resursus 
ieguldīs zinātniskajā izpētē kā starta 
kapitālu, kas var dot praktiskus rezultātus 
vēlāk un kas veiksmes gadījumā vidēji ilgā 
vai ilgstošā laikā sekmēs KPC pasākumu 
īstenošanu.
Šādu zinātnisku izpēti veic, ņemot vērā 
Īpašās programmas „Idejas” uzdevumus.

Or. pl

Pamatojums

Zinātniskā izpēte jaunu zināšanu un jaunu kompetenču apgūšanai, kas minēta pirmajā 
teikumā, varētu līdzināties „progresīvajai izpētei”, par ko būs atbildīga Eiropas Pētniecības 
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padome. Tā kā individuālu tēmu dublēšanās nav vēlama, uzdevumu sinerģija būtu noderīga.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 51
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.3. punkta 1. daļas 3. ievilkums

– sniegt Eiropai informāciju par 
energoapgādes uzticamību.

– sniegt Eiropai informāciju par 
energoapgādes uzticamību un par 
atjaunīgās enerģijas resursu pieejamību, 
tajā pašā laikā izvairoties no tā darba 
dublēšanās, ko veic citas ES organizācijas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi vākt informāciju par ES enerģijas krājumiem, kas palīdzētu pārraudzīt ES enerģijas 
apgādi un pieprasījumu. Šim darbam vajadzētu papildināt citu ES un starptautisku 
organizāciju darbu, un tas nedrīkstētu dublēt pašreiz veikto darbu.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 52
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.4. punkta 1. daļa

KPC atbalstīs informācijas sabiedrības 
tehnoloģiju politikas virzienu un instrumentu 
izstrādāšanu, veicinot konkurētspējīgas, uz 
zinātnes atziņām balstītas Eiropas 
sabiedrības izveidošanu, izstrādājot 
iespējamu analīzi un stratēģijas, kas saistītas 
ar zināšanu sabiedrību. Uzmanība tiks 
pievērsta izaugsmei, solidaritātei, 
integrācijai un ilgtspējai. KPC veicinās arī to 
ES politikas virzienu sensitive funding 
decisions īstenošanu, kas ir cieši saistīti ar 
informācijas sabiedrības tehnoloģiju attīstību 
vai kam tā ir ļoti izdevīga. Tas attiecas uz 
lietojumiem e-uzņēmējdarbībā, e-veselībā, 
personas drošībā, e-mācībās, e-pārvaldībā un 
vidē, kā arī to jauninājumu potenciāla 
noteikšanu, kas rodas, sekojot vispārējām 
Eiropas stratēģijām attiecībā uz izaugsmi, 

KPC atbalstīs informācijas sabiedrības 
tehnoloģiju politikas virzienu un instrumentu 
izstrādāšanu, veicinot konkurētspējīgas, uz 
zinātnes atziņām balstītas Eiropas 
sabiedrības izveidošanu, izstrādājot 
iespējamu analīzi un stratēģijas, kas saistītas 
ar zināšanu sabiedrību, galveno vērību 
pievēršot brīvai un atklātai pirmkoda 
programmatūrai. Uzmanība tiks pievērsta 
izaugsmei, solidaritātei, integrācijai un 
ilgtspējai. KPC veicinās arī to ES politikas 
virzienu īstenošanu, kas ir cieši saistīti ar 
informācijas sabiedrības tehnoloģiju attīstību 
vai kam tā ir ļoti izdevīga. Tas attiecas uz 
lietojumiem e-uzņēmējdarbībā, e-veselībā, 
personas drošībā, e-mācībās, e-pārvaldībā un 
vidē, kā arī to jauninājumu potenciāla 
noteikšanu, kas rodas, sekojot vispārējām 
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integrāciju un dzīves kvalitāti. Eiropas stratēģijām attiecībā uz izaugsmi, 
integrāciju un dzīves kvalitāti. KPC tieksies 
pēc lielākas invalīdu iesaistes zināšanu 
sabiedrībā.

Or. en

Pamatojums

KPC vajadzētu palielināt visu sabiedrības locekļu piekļuvi informācijai.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 53
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.5. punkta 1) apakšpunkta 3. ievilkums

– progresīvu metožu izstrādāšana 
unvalidēšana , lai pilnveidotu, samazinātu 
un aizstātu biotehnoloģisko farmaceitisko 
līdzekļu izmēģināšanu, izmantojot 
dzīvniekus, lai prognozētu ķīmisku vielu 
toksicitāti, izmantojot in vitro šūnu 
kultūras, efektīvus paņēmienus un
toksigenomiku,

– pētījumu un jauninājumu izstrādāšana un 
apstiprināšana, izmantojot alternatīvas 
stratēģijas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem 
biomedicīnas pētījumos, tādas kā cilvēka 
cilmes šūnu tehnoloģiju potenciāls un jo 
īpaši cilvēka embrija cilmes šūnu 
tehnoloģija,

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Protokola par dzīvnieku aizsardzību un labturību prasības un Eiropas 
sabiedrības nopietnās bažas par izmēģinājumiem, kuros  izmanto dzīvniekus, un lai dotu 
ieguldījumu Padomes Direktīvā 86/609/EEK par to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto 
eksperimentiem un citiem zinātniskiem mērķiem, kā arī lai samazinātu tādu primātu 
izmantojumu pētījumos, kas nav cilvēka izcelsmes (kā teikts Padomes Lēmuma 1999/575/EK
par Eiropas Konvenciju par pētniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību preambulā), ES ir 
jāturpina izstrādāt un apstiprināt alternatīvas metodes eksperimentiem ar dzīvniekiem. Nesen
sakarā ar toksiskās un farmaceitiskās drošības pārbaudēm un zāļu un narkotiku pārbaudēm 
jo īpašu interesi ir izraisījušas novatoriskas in vitro metodes, kas pamatojas uz cilvēka cilmes 
šūnu tehnoloģiju un jo īpaši uz cilvēka embrija cilmes šūnu tehnoloģiju.
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Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 54
Pielikuma 3. iedaļas 3.1.5. punkta 3. daļas 2) apakšpunkts

2) Biotehnoloģija lauksaimniecībā, pārtika 
un lopbarība:

2) Biotehnoloģija lauksaimniecībā, pārtika 
un lopbarība:

– perspektīvu pētniecība attiecībā uz 
jauniem biotehnoloģiskiem lietojumiem 
pārtikas ražošanā (piem. funkcionālā 
pārtika, klonēti lauksaimniecības dzīvnieki 
un molekulārās „lauksaimniecības” 
kultūraugi),
– ĢMO noteikšana, identificēšana un 
kvantificēšana (tostarp efektīvu pārbaudes 
metožu validācija un kvalitātes 
nodrošināšanas instrumenti nākamās 
paaudzes ĢMO),

– ĢMO noteikšana, identificēšana un 
kvantificēšana (tostarp efektīvu pārbaudes 
metožu apstiprināšana un kvalitātes 
nodrošināšanas instrumenti nākamās 
paaudzes ĢMO),

– pētījumi par ģenētiski modificētu/ģenētiski 
nemodificētu kultūraugu līdzāspastāvēšanu, 
pētījumi par ģenētiski modificētu 
kultūraugu ekonomiskumu.

– pētījumi par ģenētiski modificētu/ģenētiski 
nemodificētu kultūraugu līdzāspastāvēšanu.

Or. en

Pamatojums

Kopienas finansējums ĢMO pētījumiem ir galvenokārt jāpiešķir pētījumiem par to ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 55
Pielikuma 3. iedaļas 3.2.1. punkta 1. daļas 2. ievilkums

– Vides aspekti. Labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu ietekmes novērtēšana un 
agrovides pasākumu ietekmes un 
efektivitātes pētīšana attiecībā uz augsnes un 
ūdens apstākļiem. Analīze par sakarībām 
starp lauksaimniecības, lauku attīstības un 
reģionālajiem politikas virzieniem un par to 
ietekmi uz pārmaiņām Eiropas zemes 
izmantošanā, izstrādājot rādītājus un 

– Vides aspekti. Labu lauksaimniecības un 
vides apstākļu ietekmes novērtēšana un 
agrovides pasākumu ietekmes un 
efektivitātes pētīšana attiecībā uz augsnes un 
ūdens apstākļiem. Analīze par sakarībām 
starp lauksaimniecības, lauku attīstības un 
reģionālajiem politikas virzieniem un par to 
ietekmi uz pārmaiņām Eiropas zemes 
izmantošanā, izstrādājot rādītājus un 
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telpiskos modeļus. Mērķtiecīgu teritoriālo 
stratēģiju izstrādāšanas atbalstīšana lauku 
attīstības programmu īstenošanai. Klimata 
pārmaiņas ietekmes uz lauksaimniecību 
novērtēšana, ņemot vērā pielāgošanās 
pasākumus. Siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju mazināšanas veicināšana, 
izmantojot īpašus enerģijas kultūraugus un 
iegūstot enerģiju no lauksaimniecības 
atkritumu pārstrādes.

telpiskos modeļus. To pasākumu vērtējums, 
kas paredzēti zemu ieguldījumu, 
bioloģiskas lauksaimniecības un augsnes 
auglības veicināšanai. Mērķtiecīgu 
teritoriālo stratēģiju izstrādāšanas 
atbalstīšana lauku attīstības programmu 
īstenošanai. Klimata pārmaiņas ietekmes uz 
lauksaimniecību novērtēšana, ņemot vērā 
pielāgošanās pasākumus. Siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju mazināšanas 
veicināšana, izmantojot īpašus enerģijas 
kultūraugus un iegūstot enerģiju no 
lauksaimniecības atkritumu pārstrādes.

Or. en

Pamatojums

Nesenie augsnes auglības pētījumi atklāj uztraucošu vispārēju augsnes auglības 
mazināšanos, kas rada risku cilvēces spējai ilgtermiņā nodrošināt sevi ar pārtiku. Samazinās 
organisko vielu saturs augsnē, un palielinās augsnes erozijas ātrums, ko, iespējams, izsaukuši 
intensīvās lauksaimniecības ražošanas paņēmieni, kuri nav ilgtspējīgi. 


