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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 323
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 2. ievilkums, 3. apakšievilkums

– Intelektuālie pakalpojumi, lai kultūras 
mantojums būtu pieejams digitālā formā; 
instrumenti iedzīvotāju grupām, lai tās 
varētu radīt jaunu kultūras atmiņu, balstītu 
uz dzīvo mantojumu; metodes un 
instrumenti digitālā satura saglabāšanai; 
veidi, kā padarīt digitālos objektus 
izmantojamus arī nākotnes lietotājiem, 
vienlaikus saglabājot to sākotnējā tēla un 
izmantošanas apstākļu autentiskumu un 
integritāti.

– Intelektuālie pakalpojumi, lai kultūras 
mantojums būtu pieejams digitālā formā; 
instrumenti iedzīvotāju grupām, lai tās 
varētu radīt jaunu kultūras atmiņu, balstītu 
uz dzīvo mantojumu; metodes un 
instrumenti digitālā satura saglabāšanai un 
daudzveidošanai; veidi, kā padarīt digitālos 
objektus izmantojamus arī nākotnes 
lietotājiem, vienlaikus saglabājot to 
sākotnējā tēla un izmantošanas apstākļu 
autentiskumu un integritāti.

Or. en
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Pamatojums

ES pētniecības politikai ir jāveicina digitālā satura veidošanas dažādošana, lai izturētu 
pieaugošo starptautisko konkurenci šajā jomā, kas strauji kļūst par vienu no vissvarīgākajām 
kultūras nozarēm visā pasaulē.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 324
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 2. ievilkums, 3. apakšievilkums

– Intelektuālie pakalpojumi, lai kultūras 
mantojums būtu pieejams digitālā formā; 
instrumenti iedzīvotāju grupām, lai tās 
varētu radīt jaunu kultūras atmiņu, balstītu 
uz dzīvo mantojumu; metodes un 
instrumenti digitālā satura saglabāšanai; 
veidi, kā padarīt digitālos objektus 
izmantojamus arī nākotnes lietotājiem, 
vienlaikus saglabājot to sākotnējā tēla un 
izmantošanas apstākļu autentiskumu un 
integritāti.

– Intelektuālie pakalpojumi, lai kultūras 
mantojums būtu pieejams digitālā formā; 
instrumenti iedzīvotāju grupām, lai tās 
varētu apkopot un radīt savu kultūras 
atmiņu, balstītu uz dzīvo mantojumu; 
metodes un instrumenti digitālā satura 
saglabāšanai; veidi, kā padarīt digitālos 
objektus izmantojamus arī nākotnes 
lietotājiem, vienlaikus saglabājot to 
sākotnējā tēla un izmantošanas apstākļu 
autentiskumu un integritāti.

Or. es

.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 325
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 2.a ievilkums (jauns)

– Uzņēmējdarbības pārvaldības un 
rezultātu novērošana reālā laikā: efektīvs 
un auglīgs atbalsts pārvaldības lēmumiem, 
novērošanai, datu vākšanai un apstrādei.

Or. it

Pamatojums

Ir jāveicina IKT izmantošana uzņēmējdarbības pārvaldībā.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 326
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 3. ievilkums, 1. apakšievilkums

– Dinamiskas, uz sadarbības tīkliem 
orientētas uzņēmējdarbības sistēmas 
produktu un pakalpojumu radīšanai un 
sniegšanai; decentralizēta intelektuālo 
elementu kontrole un vadība; digitālas 
uzņēmējdarbības ekosistēmas, jo īpaši 
programmatūras risinājumi, kas pielāgojami 
mazu un vidēju organizāciju vajadzībām; 
sadarbības pakalpojumi dalītām 
darbavietām; paplašināta grupu klātbūtne, 
grupu vadība un kopīgs atbalsts.

– Dinamiskas, uz sadarbības tīkliem 
orientētas uzņēmējdarbības sistēmas 
produktu un pakalpojumu radīšanai un 
sniegšanai; decentralizēta intelektuālo 
elementu kontrole un vadība; digitālas 
uzņēmējdarbības ekosistēmas, jo īpaši 
programmatūras risinājumi, kas pielāgojami 
mazu un vidēju organizāciju vajadzībām; 
sadarbības pakalpojumi, kuros ņem vērā
dalītu darbavietu apstākļus; paplašināta 
grupu klātbūtne, grupu vadība un kopīgs 
atbalsts; zināšanu apmaiņa un interaktīvi 
pakalpojumi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 327
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 3. ievilkums, 2. apakšievilkums

– Ražošana: tīklā savienotas intelektuālas 
kontroles ierīces, lai ražošanā panāktu 
augstu precizitāti un zemu resursu patēriņu; 
bezvadu automatizācija un loģistika ražotņu 
ātrai pārkonfigurēšanai; integrēta vide 
modelēšanai, imitēšanai, prezentēšanai un 
virtuālai ražošanai; ražošanas tehnoloģijas 
miniaturizētām IKT sistēmām un tādām 
sistēmām, kas cieši saistītas ar dažādiem 
materiāliem un objektiem.

– Ražošana, ieskaitot tradicionālās nozares:
tīklā savienotas intelektuālas kontroles 
ierīces, lai ražošanā panāktu augstu 
precizitāti un zemu resursu patēriņu; 
bezvadu automatizācija un loģistika ražotņu 
ātrai pārkonfigurēšanai; integrēta vide 
modelēšanai, imitēšanai, optimizēšanai, 
prezentēšanai un virtuālai ražošanai; 
ražošanas tehnoloģijas miniaturizētām IKT 
sistēmām un tādām sistēmām, kas cieši 
saistītas ar dažādiem materiāliem un 
objektiem.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 328
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 4. ievilkums, 1. apakšievilkums

– Instrumenti, kas sekmē IKT un to 
lietojuma uzticamību un ticamību; 
daudzveidīgas un apvienotas identitātes 
pārvaldības sistēmas; autentificēšanas un 
pilnvarošanas metodes; sistēmas, kas 
respektē privātuma vajadzības, kas rodas 
jaunu tehnoloģiju attīstības rezultātā; tiesību 
un pamatlīdzekļu pārvaldība; instrumenti
aizsardzībai pret kiberdraudiem.

– Instrumenti, kas sekmē IKT un to 
lietojuma uzticamību un ticamību; 
daudzveidīgas un apvienotas identitātes 
pārvaldības sistēmas; autentificēšanas un 
pilnvarošanas metodes; sistēmas, kas 
respektē privātuma vajadzības, kas rodas 
jaunu tehnoloģiju attīstības rezultātā; tiesību 
un pamatlīdzekļu pārvaldība; instrumenti 
aizsardzībai pret surogātpastu un 
kiberdraudiem.

Or. en

Pamatojums

Surogātpasts no gadījuma rakstura traucēkļa ir kļuvis par nopietnu problēmu, jo ir 
ievērojami pieaudzis tā apjoms un sarežģītība. Pieaug tā nodarītais kaitējums 
uzņēmējdarbībai un elektroniskās saziņas efektīvai darbībai. Surogātpasta ierobežošanas 
risinājumi noveco galvu reibinošā ātrumā. ES ir jāveicina atbilstošu tehnoloģisku 
instrumentu izstrāde šīs parādības apturēšanai.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 329
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 4. ievilkums, 1. apakšievilkums

– Instrumenti, kas sekmē IKT un to 
lietojuma uzticamību un ticamību; 
daudzveidīgas un apvienotas identitātes 
pārvaldības sistēmas; autentificēšanas un 
pilnvarošanas metodes; sistēmas, kas 
respektē privātuma vajadzības, kas rodas 
jaunu tehnoloģiju attīstības rezultātā; tiesību 
un pamatlīdzekļu pārvaldība; instrumenti 
aizsardzībai pret kiberdraudiem.

– Instrumenti, kas sekmē IKT un to 
lietojuma uzticamību un ticamību; 
daudzveidīgas un apvienotas identitātes 
pārvaldības sistēmas; autentificēšanas un 
pilnvarošanas metodes; sistēmas, kas 
respektē privātuma vajadzības, kas rodas 
jaunu tehnoloģiju attīstības rezultātā; tiesību 
un pamatlīdzekļu pārvaldība, pamatojoties 
uz savietojamību un atklātiem standartiem; 
instrumenti privātuma aizsardzībai pret 
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kiberdraudiem.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu pilnvērtīgi izmantot identitātes pārvaldības risinājumus, Eiropas uzņēmumiem ir 
vajadzīga savietojamības aizsardzība un atklāti standarti. Šāda aizsardzība novērš nevēlamus 
brīvas konkurences ierobežojumus gan programmatūras, gan aparatūras risinājumu 
nodrošinātājiem. Tas, ko privātā pārvaldība aizsargā pret kiberdraudiem, ir tieši privātums.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 330
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 4. ievilkums, 1.a apakšievilkums (jauns)

– Komunikācijas drošība: jauni paņēmieni 
informācijas šifrēšanai papildus uz 
programmatūru balstītai kriptogrāfijai. Uz 
aparatūru balstītu kriptogrāfijas sistēmu 
izstrāde un novērtēšana bezvadu, satelīta 
un optiskajām sistēmām. Kompaktu, 
robustu šifrēšanas ierīču izstrāde.
Sasniedzamo drošības līmeņu novērtēšana.
Neregulāru nesējviļņu (haotisko viļņu) 
izmantošana, lai paaugstinātu datu 
pārraides drošības līmeni. Šīs tehnoloģijas 
rezultātu novērtēšana un tās iekļaušana 
esošajos komunikācijas tīklos.

Or. es

Justification

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe  "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 331
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, virsraksts 

„Reaģēšana uz jaunām vajadzībām un neparedzētām politikas vajadzībām”, 1. daļa

Darbības nākotnes un jauno tehnoloģiju 
jomā piesaistīs un veicinās starpdisciplīnu 
pētniecības izcilību jaunās, ar IKT saistītās 
pētniecības sfērās. Pētījumu uzmanības lokā 
būs cita starpā šādas tēmas: jaunu 
miniaturizācijas un datorizācijas robežu 
izpēte, ieskaitot, piemēram, kvantu efekta 
izmantošanu; tīklā savienoto datorsistēmu un 
sakaru sistēmu sarežģītības izmantošana; 
jaunu intelektuālo sistēmu koncepciju izpēte 
un eksperimenti ar tām, lai izveidotu jaunus 
personalizētus produktus un pakalpojumus.

Darbības nākotnes un jauno tehnoloģiju 
jomā piesaistīs un veicinās starpdisciplīnu 
pētniecības izcilību jaunās, ar IKT saistītās 
pētniecības sfērās. Pētījumu uzmanības lokā 
būs cita starpā šādas tēmas: jaunu 
miniaturizācijas un datorizācijas robežu 
izpēte, ieskaitot, piemēram, kvantu efekta 
izmantošanu; tīklā savienoto datorsistēmu un 
sakaru sistēmu, ieskaitot programmatūru,
sarežģītības izmantošana; jaunu intelektuālo 
sistēmu koncepciju izpēte un eksperimenti ar 
tām, lai izveidotu jaunus personalizētus 
produktus un pakalpojumus.

Or. en

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 332
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Metode”, 1. daļa

Eiropas rūpniecībai vajadzīgi radikāli 
jauninājumi, lai uzlabotu konkurētspēju. Tai 
jākoncentrē visas spējas uz augstvērtīgiem 
produktiem un tehnoloģijām, lai apmierinātu 
patērētāju prasības, kā arī piepildītu 
sabiedrības cerības vides, veselības un citās 
jomās. Pētniecībai ir būtiska nozīme šo 
savstarpēji konkurējošo problēmu risināšanā.

Eiropas rūpniecībai vajadzīgi radikāli 
jauninājumi, lai uzlabotu konkurētspēju. Tai 
jākoncentrē visas spējas uz augstvērtīgiem 
produktiem un tehnoloģijām, ieskaitot vides 
tehnoloģijas, lai apmierinātu patērētāju 
prasības, kā arī piepildītu sabiedrības cerības 
vides, veselības un citās jomās. Pētniecībai ir 
būtiska nozīme šo savstarpēji konkurējošo 
problēmu risināšanā, bet ieguldījumi 
sabiedriski finansētos pētījumos ir pirmkārt 
jāveic, lai apmierinātu sabiedrības 
vajadzības un prioritātes.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 333
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Metode”, 1. daļa

Eiropas rūpniecībai vajadzīgi radikāli 
jauninājumi, lai uzlabotu konkurētspēju. Tai 
jākoncentrē visas spējas uz augstvērtīgiem 
produktiem un tehnoloģijām, lai apmierinātu 
patērētāju prasības, kā arī piepildītu 
sabiedrības cerības vides, veselības un citās 
jomās. Pētniecībai ir būtiska nozīme šo 
savstarpēji konkurējošo problēmu risināšanā.

Eiropas rūpniecībai vajadzīgi radikāli 
jauninājumi, lai uzlabotu konkurētspēju. Tai 
jākoncentrē visas spējas uz augstvērtīgiem 
produktiem, procesiem un tehnoloģijām, lai 
apmierinātu patērētāju prasības, kā arī 
piepildītu sabiedrības cerības vides, 
veselības un citās jomās. Pētniecībai ir 
būtiska nozīme šo savstarpēji konkurējošo 
problēmu risināšanā.

Or. es

Pamatojums

Jauna grozījuma Nr. 95 versija, „procedimientos” aizstājot ar „procesos”. Šīs izmaiņas 
neskar latviešu valodas tekstu.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 334
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Metode”, 2. daļa

Galvenā šā temata daļa ir nanotehnoloģijas, 
materiālzinātnes un jaunu ražošanas 
metožu integrācija, lai panāktu un 
kāpinātu ietekmi rūpniecības pārveidošanas 
procesā, vienlaikus sekmējot ilgtspējīgu 
ražošanu un patēriņu. Tēmas ietvaros tiks 
atbalstītas visas rūpnieciskās darbības, 
panākot sinerģiju ar citām tēmām. Tiks 
atbalstīti lietojumi visās nozarēs un jomās, 
tas ietvers materiālzinātnes, augstas 
efektivitātes ražošanas un pārstrādes 
tehnoloģijas, nanobiotehnoloģiju un 
nanoelektroniku.

Rūpniecības konkurētspēja nākotnē lielā 
mērā būs atkarīga no nanotehnoloģijas un 
tās lietojumiem. Pētniecības un attīstības 
darbības, ko veic vairākās nanozinātnes un 
nanotehnoloģijas jomās, var paātrināt 
Eiropas Savienības rūpniecības
pārveidošanu. Eiropas Savienība ir atzīts 
līderis tādās jomās kā nanozinātnes, 
nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas 
ražošanas tehnoloģijas, un tas ir jāatbalsta, 
lai tās stāvokli nostiprinātu un uzlabotu, 
ņemot vērā spēcīgo konkurenci visā 
pasaulē.  

Or. fr
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Pamatojums

Šī tēma aptver milzīgu jomu. 6. pamatprogrammā gūtā pieredze liecina, ka nanozinātnes un 
nanotehnoloģijas aspektam ir jāpiešķir lielāka prioritāte, lai nepieļautu, ka nevar pieņemt 
visus pieteikumus.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 335
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Metode”, 3. daļa

Vidēji ilgā termiņā lielākā uzmanība tiks 
pievērsta dažādās disciplīnās apgūto 
zināšanu un prasmju konverģencei, 
izmantojot uz lietojumu orientētas zinātnes 
un tehnoloģijas sinerģijas. Šīs tēmas 
ilgtermiņa mērķis ir uzsvērt nanozinātnes un 
nanotehnoloģiju milzīgās iespējas pilnībā uz 
zināšanām balstītas rūpniecības un 
ekonomikas veidošanā. Abos gadījumos 
būtiski ir nodrošināt zināšanu pārņemšanu 
praksē, ko panāk, efektīvi izplatot un 
izmantojot pētījumu rezultātus.

Vidēji ilgā termiņā lielākā uzmanība tiks 
pievērsta dažādās disciplīnās apgūto 
zināšanu un prasmju konverģencei, 
izmantojot uz lietojumu orientētas zinātnes 
un tehnoloģijas sinerģijas. Šīs tēmas 
ilgtermiņa mērķis ir uzsvērt nanozinātnes un 
nanotehnoloģiju milzīgās iespējas pilnībā uz 
zināšanām balstītas rūpniecības un 
ekonomikas veidošanā. Abos gadījumos 
būtiski ir nodrošināt zināšanu pārņemšanu 
praksē, ko panāk, efektīvi izplatot un 
izmantojot pētījumu rezultātus visiem 
Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 336
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Metode”, 3.a daļa (jauna)

Rūpniecības konkurētspēja nākotnē lielā 
mērā būs atkarīga no nanotehnoloģijām un 
to lietojumiem. ES ir pasaules līderis 
daudzās nanotehnoloģijas/nanozinātnes, 
materiālu un ražošanas tehnoloģiju jomās.
Tās vadošais stāvoklis ir jānostiprina, un ir 
jāveicina jaunas iniciatīvas, ja vēlamies 
konsolidēt un padarīt spēcīgāku tās stāvokli 
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konkurences pilnā pasaulē.
Pētījumi un tehnoloģiju izstrāde daudzās 
nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiālu 
un ražošanas jomās var paātrināt Eiropas 
rūpniecības pārveidošanas procesu.

Or. es

Pamatojums

Iepriekšējā grozījuma Nr. 96 labojums. Eiropas rūpniecības konkurētspēja nākotnē lielā mērā 
būs atkarīga no nanotehnoloģijām, materiāliem un ražošanas sistēmām un to lietojumiem, 
tādēļ pētniecība un attīstība šajās jomās var paātrināt Eiropas rūpniecības pārveidošanas 
procesu un padarīt to konkurētspējīgāku.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 337
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Metode”, 5. daļa

Tēma ir īpaši svarīga MVU, ņemot vērā to 
vajadzības un nozīmi tehnoloģiju attīstīšanā 
un izmantošanā. Īpaši svarīgas jomas šajā 
tēmā ir: nanoinstrumenti, nanolīdzekļi un 
nanoierīces (sakarā ar strauji augošu 
progresīvo tehnoloģiju MVU koncentrāciju 
šajā nozarē); tehniskie audumi (tipisks 
tradicionālas nozares piemērs, kurā notiek 
straujš pārmaiņu process, kas skar daudzus 
MVU); kosmosa sistēmas; mehāniskās 
rūpniecības nozares (piemēram, darbgaldi —
nozare, kurā Eiropas MVU ir vadošie 
pasaulē), kā arī citas nozares, kurās iesaistīti 
daudzi MVU, kuri gūs labumu no jaunu 
uzņēmējdarbības modeļu, materiālu un 
produktu ieviešanas.

Tēma ir īpaši svarīga MVU, ņemot vērā to 
vajadzības un nozīmi tehnoloģiju attīstīšanā 
un izmantošanā. Īpaši svarīgas jomas šajā 
tēmā ir: nanoinstrumenti, nanolīdzekļi un 
nanoierīces (sakarā ar strauji augošu MVU
koncentrāciju šajā nozarē); tehniskie audumi 
(tipisks tradicionālas nozares piemērs, kurā 
notiek straujš pārmaiņu process, kas skar 
daudzus MVU); aerokosmiskās sistēmas; 
mehāniskās rūpniecības nozares (piemēram, 
darbgaldi — nozare, kurā Eiropas MVU ir 
vadošie pasaulē), kā arī citas nozares, kurās 
iesaistīti daudzi MVU, kuri gūs labumu no 
jaunu uzņēmējdarbības modeļu, materiālu un 
produktu ieviešanas.

Or. es

Pamatojums

Iepriekšējā grozījuma Nr. 97 labojums. MVU samērā bieži parādās pētījumu rezultātā 
universitātēs un līdzīgās struktūrās, un tādā gadījumā tie tiešām ir „progresīvo tehnoloģiju” 
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uzņēmumi, bet tas nav vispārīgs gadījums. Tāpēc labāk būtu svītrot terminu „progresīvās 
tehnoloģijas”, lai neizslēgtu tos MVU, kas nav progresīvo tehnoloģiju uzņēmumi, bet tomēr 
vēlas, lai tos iekļauj šajā virsrakstā un augstas pievienotās vērtības pakalpojumu un produktu 
radīšanā.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 338
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme, 3. daļa

Papildus tam darbības uzmanības lokā būs 
radniecīgās problēmas, sabiedrības konteksts 
un attieksme pret nanotehnoloģiju 
izmantošanu. Tas ietvers pētījumus par 
visiem riska novērtēšanas aspektiem 
(piemēram, nanotoksikoloģiju un 
ekotoksikoloģiju), kā arī drošumu, 
nomenklatūru, metroloģiju un standartiem, 
kas kļūst aizvien nozīmīgāki, lai pavērtu 
ceļu rūpnieciskiem lietojumiem. Tiks uzsākti 
arī īpaši pasākumi uzticamu zināšanu un 
kompetences centru, kā arī kontaktpunkta 
izveidošanai, lai īstenotu Komisijas integrēto 
un atbildīgo pieeju nanotehnoloģijai, kā tas 
norādīts attiecīgajā rīcības plānā.

Papildus tam darbības uzmanības lokā būs 
radniecīgās problēmas, sabiedrības 
konteksts, pievēršoties plašākam sociālo un 
ētisko jautājumu lokam, un attieksme pret 
nanotehnoloģiju izmantošanu. Tas ietvers 
pētījumus par visiem riska novērtēšanas 
aspektiem (piemēram, nanotoksikoloģiju un 
ekotoksikoloģiju), kā arī drošumu, 
nomenklatūru, metroloģiju un standartiem, 
kas kļūst aizvien nozīmīgāki, lai pavērtu 
ceļu rūpnieciskiem lietojumiem. Tiks uzsākti 
arī īpaši pasākumi uzticamu zināšanu un 
kompetences centru, kā arī kontaktpunkta 
izveidošanai, lai īstenotu Komisijas integrēto 
un atbildīgo pieeju nanotehnoloģijai, kā tas 
norādīts attiecīgajā rīcības plānā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 339
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 1. daļa

Rūpniecības konkurētspējai un ilgtspējīgai 
attīstībai ārkārtīgi būtiski ir jauni, augsti 
attīstīti materiāli ar lielāku ieguldīto 
zināšanu apjomu, jaunām funkcijām un 
uzlabotu veiktspēju. Jaunajos ražojošās 
rūpniecības modeļos tieši paši materiāli, 
nevis to apstrāde kļūst par galveno elementu, 
lai paaugstinātu produktu vērtību un 

Rūpniecības konkurētspējai un ilgtspējīgai 
attīstībai ārkārtīgi būtiski ir jauni, augsti 
attīstīti materiāli, ieskaitot 
kompozītmateriālus, ar lielāku ieguldīto 
zināšanu apjomu, jaunām funkcijām un 
uzlabotu veiktspēju. Jaunajos ražojošās 
rūpniecības modeļos tieši paši materiāli, 
nevis to apstrāde kļūst par galveno elementu, 



AM\619004LV.doc PE 374.414v01-00

11/96

Ārējais tulkojums LV

veiktspēju. lai paaugstinātu produktu vērtību un 
veiktspēju.

Or. fr

Pamatojums

Ir tikpat daudz pētniecības darbību, kas attiecas uz kompozītmateriāliem, cik metālu, un 
pastāv īpašas problēmas, kas saistītas ar kompozītmateriāliem (saķere u. c.), bet kas nerodas 
savienojot metālus (metināšana u. c.).

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 340
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme, 2. daļa

Pētniecībā īpaši pievērsīsies jaunu, uz 
zināšanām balstītu materiālu ar pielāgotām 
īpašībām izstrādei. Tam nepieciešama 
inteliģenta raksturīgo īpašību, apstrādes un 
ražošanas kontrole, jāņem vērā arī potenciālā 
ietekme uz veselību un vidi visā to dzīves 
ciklā. Uzsvars tiks likts uz jauniem augsti 
attīstītiem materiāliem, kas iegūti, 
izmantojot nanotehnoloģiju un 
biotehnoloģiju potenciālu un/vai „mācīšanos 
no dabas”, jo īpaši augstas veiktspējas 
nanomateriāliem, biomateriāliem un hibrīdu 
materiāliem.

Pētniecībā īpaši pievērsīsies jaunu, uz 
zināšanām balstītu materiālu ar pielāgotām 
īpašībām izstrādei. Tam nepieciešama 
inteliģenta raksturīgo īpašību, apstrādes un 
ražošanas kontrole, jāņem vērā arī potenciālā 
ietekme uz veselību un vidi visā to dzīves 
ciklā. Uzsvars tiks likts uz jauniem augsti 
attīstītiem materiāliem, kas iegūti, 
izmantojot nanotehnoloģiju un 
biotehnoloģiju potenciālu un/vai „mācīšanos 
no dabas”, jo īpaši augstas veiktspējas 
nanomateriāliem, biomateriāliem, cilvēka 
radītiem materiāliem un hibrīdu 
materiāliem.

Or. es

Pamatojums

Precizitātes dēļ referents ierosina terminu „metamateriāli”, kas bija iepriekšējā grozījumā 
Nr. 100, aizstāt ar „cilvēka radīti materiāli”.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 341
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 1. daļa
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Jauna pieeja ražošanai ir vajadzīga, lai 
pārveidotu ES rūpniecību no resursu
ietilpīgas nozares uz zināšanām balstītā 
industriālā vidē; tas būs atkarīgs no tā, vai 
tiks pieņemta pilnīgi jauna attieksme pret 
turpmāku jaunu zināšanu apgūšanu, 
ieviešanu, aizsardzību un finansēšanu un to 
izmantošanu, kā arī pret ilgtspējīgas 
ražošanas un patēriņa modeļiem. Tas ietver 
pareizu apstākļu radīšanu nepārtrauktam 
jauninājumu procesam (rūpniecības darbībās 
un ražošanas sistēmās, ieskaitot celtniecību, 
iekārtas un pakalpojumus) un plaša 
pielietojuma ražošanas „pamatlīdzekļu” 
izstrādei (tehnoloģijas, organizācija un 
ražošanas iekārtas), vienlaikus panākot 
atbilstību nekaitīguma un vides prasībām.

Jauna pieeja ražošanai ir vajadzīga, lai 
pārveidotu ES rūpniecību no resursu 
ietilpīgas nozares uz zināšanām balstītā 
industriālā vidē; tas būs atkarīgs no tā, vai 
tiks pieņemta pilnīgi jauna attieksme pret 
turpmāku jaunu zināšanu apgūšanu, 
ieviešanu, aizsardzību un finansēšanu un to 
izmantošanu, kā arī pret ilgtspējīgas 
ražošanas un patēriņa modeļiem. Tas ietver 
pareizu apstākļu radīšanu nepārtrauktam 
jauninājumu procesam (rūpniecības darbībās 
un ražošanas sistēmās, ieskaitot celtniecību, 
iekārtas un pakalpojumus) un plaša 
pielietojuma ražošanas „pamatlīdzekļu” 
izstrādei (tehnoloģijas, organizācija un 
ražošanas iekārtas), vienlaikus panākot 
atbilstību nekaitīguma un vides prasībām, 
ieskaitot tās, kuras attiecas uz 
kompozītmateriāliem.

Or. fr

Pamatojums

Ir tikpat daudz pētniecības darbību, kas attiecas uz kompozītmateriāliem, cik metālu, un 
pastāv īpašas problēmas, kas saistītas ar kompozītmateriāliem (saķere u. c.), bet kas nerodas 
savienojot metālus (metināšana u. c.).

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 342
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 2. daļa

Pētniecībā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
vairākiem pasākumu kopumiem: jaunu 
rūpniecisko modeļu un stratēģiju 
izstrādāšana un apstiprināšana, kas aptver 
visus produkta un apstrādes pilna cikla 
aspektus; pielāgotas ražošanas sistēmas, kas 
pārsniedz esošos apstrādes ierobežojumus un 
paver jaunas iespējas ražošanas un apstrādes 
metodēm; vienota ražošanas tīkla izveide, lai 
izstrādātu instrumentus un metodes 
sadarbībai un pievienotās vērtības 
kāpināšanai globālā mērogā; instrumenti 

Pētniecībā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
vairākiem pasākumu kopumiem: jaunu 
rūpniecisko modeļu un stratēģiju 
izstrādāšana un apstiprināšana, kas aptver 
visus produkta un apstrādes pilna cikla 
aspektus; pielāgotas ražošanas sistēmas, kas 
pārsniedz esošos apstrādes ierobežojumus un 
paver jaunas vai uzlabotas iespējas 
ražošanas un apstrādes metodēm; vienota 
ražošanas tīkla izveide, lai izstrādātu 
instrumentus un metodes sadarbībai un 
pievienotās vērtības kāpināšanai globālā 
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ātrai jauno tehnoloģiju pārņemšanai un 
integrēšanai ražošanas procesu projektēšanā 
un norisē; nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
informācijas tehnoloģiju un kognitīvo 
tehnoloģiju konverģences izmantošana, lai 
izveidotu jaunus produktus, tehniskas 
koncepcijas un pavērtu iespējas jaunām 
nozarēm.

mērogā; instrumenti ātrai jauno tehnoloģiju 
pārņemšanai un integrēšanai ražošanas 
procesu projektēšanā un norisē; 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
informācijas tehnoloģiju un kognitīvo 
tehnoloģiju konverģences izmantošana, lai 
izveidotu jaunus produktus, tehniskas 
koncepcijas un pavērtu iespējas jaunām 
nozarēm. Īpaši centieni jāveic, lai jaunajās 
piegādes ķēdes prasībās iekļautu MVU, 
ieskaitot tradicionālās nozares, un lai kā 
krasu rūpniecisko pārmaiņu 
priekšnosacījumu sekmētu augsto 
tehnoloģiju MVU izveidi. Tam tiks piešķirti 
vismaz 20 % no šai prioritārajai tēmai 
paredzētā budžeta.

Or. es

Pamatojums

Iepriekšējā grozījuma Nr. 102 labojums, iekļaujot tradicionālo nozare MVU.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 343
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme, 2. daļa

Pētniecībā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
vairākiem pasākumu kopumiem: jaunu 
rūpniecisko modeļu un stratēģiju 
izstrādāšana un apstiprināšana, kas aptver 
visus produkta un apstrādes pilna cikla 
aspektus; pielāgotas ražošanas sistēmas, kas 
pārsniedz esošos apstrādes ierobežojumus un 
paver jaunas iespējas ražošanas un apstrādes 
metodēm; vienota ražošanas tīkla izveide, lai 
izstrādātu instrumentus un metodes 
sadarbībai un pievienotās vērtības 
kāpināšanai globālā mērogā; instrumenti 
ātrai jauno tehnoloģiju pārņemšanai un 
integrēšanai ražošanas procesu projektēšanā 
un norisē; nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
informācijas tehnoloģiju un kognitīvo 
tehnoloģiju konverģences izmantošana, lai 

Pētniecībā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
vairākiem pasākumu kopumiem: jaunu 
rūpniecisko modeļu un stratēģiju 
izstrādāšana un apstiprināšana, kas aptver 
visus produkta un apstrādes pilna cikla 
aspektus; pielāgotas ražošanas sistēmas, kas 
pārsniedz esošos apstrādes ierobežojumus un 
paver jaunas iespējas ražošanas un apstrādes 
metodēm; vienota ražošanas tīkla izveide, lai 
izstrādātu instrumentus un metodes 
sadarbībai un pievienotās vērtības 
kāpināšanai globālā mērogā; instrumenti 
ātrai jauno tehnoloģiju pārņemšanai un 
integrēšanai ražošanas procesu projektēšanā 
un norisē; daudzdisciplināru pētniecības 
tīklu un nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
informācijas tehnoloģiju un kognitīvo 
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izveidotu jaunus produktus, tehniskas 
koncepcijas un pavērtu iespējas jaunām 
nozarēm.

tehnoloģiju konverģences izmantošana, lai 
izveidotu jaunas hibrīdtehnoloģijas, 
produktus, tehniskas koncepcijas un pavērtu 
iespējas jaunām nozarēm.

Or. en

Pamatojums

Nanozinātnes un nanotehnoloģijas pēc to būtības ir daudzdisciplīnu jomas. Tāpēc viens no 
galvenajiem priekšnosacījumiem novatorismam šajā pētniecības jomā ir daudzdisciplināru 
pētniecības, izglītības un apmācības tīklu izveidošana, apvienojot lielu loku zinātnes jomu, kā, 
piemēram, nanotehnoloģijas, materiālzinātnes, tehniskos pētījumus, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, zemes zinātnes un vides zinātnes. Mērķis ir izveidot jaunas 
hibrīdtehnoloģijas un ciešāku krustmiju starp dažādām zinātniskām disciplīnām.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 344
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas 

tehnoloģijas”, virsraksts „Darbības”, 4. aizzīme, 2. daļa

Pētniecības uzmanības lokā būs jauni 
lietojumi un jauni, uzlaboti galveno 
problēmu risinājumi, kā arī pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības vajadzības, ko 
iezīmējušas dažādas Eiropas Tehnoloģiju 
platformas. Jaunu zināšanu un 
nanotehnoloģiju, materiālu un ražošanas 
tehnoloģiju integrēšana tiks atbalstīta 
lietojumos, kas paredzēti vienā vai vairākās 
nozarēs, tādās kā, piemēram, veselība, 
būvniecība, kosmosa nozare, transports, 
enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un 
apģērbi, celuloze un papīrs, mašīnbūve, kā 
arī vispārīgi rūpniecības drošuma jautājumi.

Pētniecības uzmanības lokā būs jauni 
lietojumi un jauni, uzlaboti galveno 
problēmu risinājumi, kā arī pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības vajadzības, ko 
iezīmējušas dažādas Eiropas Tehnoloģiju 
platformas. Jaunu zināšanu un 
nanotehnoloģiju, materiālu un ražošanas 
tehnoloģiju integrēšana tiks atbalstīta 
lietojumos, kas paredzēti vienā vai vairākās 
nozarēs, tādās kā, piemēram, veselība, 
pārtikas apstrāde, būvniecība (ieskaitot 
valsts pasūtījumu), aerokosmiskā nozare, 
transports, enerģētika, ķīmija, vide, 
tekstilpreces un apģērbi, apavi, celuloze un 
papīrs, mašīnbūve, kā arī vispārīgi 
rūpniecības drošuma jautājumi.

Or. es

Pamatojums

Nedrīkst izlaist pieminētās nozares, kam var noderēt pētījumi šajā jomā. Iepriekšējā 
grozījuma Nr. 103 precizējums – „aerokosmiskā nozare”.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 345
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā 
sistēmā, kuras pamatā būtu dažādi 
enerģijas avoti un nesēji apvienojumā ar 
uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu 
arvien augošās problēmas saistībā ar 
piegādes drošību un klimata pārmaiņām, 
vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas 
nozares konkurētspēju.

Līdz 2020. gadam pārveidot pašreizējo uz 
degizrakteņiem balstīto enerģētikas sistēmu 
par visilgtspējīgāko, visenergoefektīvāko un 
no degizrakteņiem vismazāk atkarīgo 
ekonomiku visā pasaulē; šādai ilgtspējīgai 
enerģētikas ekonomikai ir nepieciešams, lai 
ierobežotos sabiedriskos līdzekļus 
koncentrētu galvenokārt uz dažādiem
atjaunīgās enerģijas avotiem un nesējiem 
apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti 
un enerģijas saglabāšanas tehnoloģijām, ar 
ko var ātri atrisināt arvien augošās 
problēmas saistībā ar piegādes drošību un 
klimata pārmaiņām, vienlaikus palielinot 
Eiropas ilgtspējīgas enerģētikas nozares 
konkurētspēju.

Or. en

Justification

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency/ conservation technologies.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 346
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā 
sistēmā, kuras pamatā būtu dažādi enerģijas 
avoti un nesēji apvienojumā ar uzlabotu 

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā 
(mazāk atkarīgā no ievestām degvielām) 
sistēmā, kuras pamatā būtu dažādi 
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energoefektivitāti, lai atrisinātu arvien 
augošās problēmas saistībā ar piegādes 
drošību un klimata pārmaiņām, vienlaikus 
palielinot Eiropas enerģētikas nozares 
konkurētspēju.

nepiesārņojoši, jo īpaši atjaunojami 
enerģijas avoti un nesēji apvienojumā ar 
uzlabotu energoefektivitāti, atbalsts 
kombinētās enerģijas ražošanai, enerģijas 
patēriņa un uzglabāšanas racionalizācijai, 
lai atrisinātu arvien augošās problēmas 
saistībā ar piegādes drošību un klimata 
pārmaiņām, vienlaikus palielinot Eiropas 
enerģētikas nozares konkurētspēju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 735 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 347
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā 
sistēmā, kuras pamatā būtu dažādi enerģijas 
avoti un nesēji apvienojumā ar uzlabotu 
energoefektivitāti, lai atrisinātu arvien 
augošās problēmas saistībā ar piegādes 
drošību un klimata pārmaiņām, vienlaikus 
palielinot Eiropas enerģētikas nozares 
konkurētspēju.

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem 
balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā 
sistēmā, kuras pamatā būtu dažādi enerģijas 
avoti (jo īpaši atjaunojamie) un nesēji 
apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti, 
lai atrisinātu arvien augošās problēmas 
saistībā ar piegādes drošību un klimata 
pārmaiņām, vienlaikus palielinot Eiropas 
enerģētikas nozares konkurētspēju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 738 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 348
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Mērķis”, 1.a daļa (jauna)

Decentralizētas tehnoloģijas, kuru pamatā 
ir dažādi atjaunojami enerģijas avoti, var 



AM\619004LV.doc PE 374.414v01-00

17/96

Ārējais tulkojums LV

vēl vairāk samazināt pārvades un sadales 
infrastruktūras izmaksas un būs ļoti 
svarīgas, īstenojot mērķi kļūt par 
visenergoefektīvāko ekonomiku.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu uzticamu enerģijas piegādi un samazinātu enerģijas zaudējumus, to pievadot 
un sadalot, būs vajadzīgs decentralizēts vieds sadalīts tīkls. Ilgākā laikposmā decentralizēta 
enerģētikas sistēma var samazināt arī enerģijas transportēšanas izmaksas, kā arī stimulēt 
novatorismu un radīt jaunas darba vietu iespējas vietējā un reģionālā līmenī.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 349
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Metode”, 1. daļa

No pašreizējām prognozēm izriet, ka 
būtiskākie enerģētikas nozares rādītāji 
(piemēram, enerģijas patēriņš, atkarība no 
degizrakteņiem, atkarība no importa, CO2
emisija, enerģijas cenas) gan ES, gan arī visā 
pasaulē attīstās nelabvēlīgi. Pētniecība 
enerģētikas jomā centīsies pavērst šīs 
tendences pretējā virzienā, panākot līdzsvaru 
starp pašreizējo tehnoloģiju un enerģijas 
avotu efektivitātes paaugstināšanu, 
pieejamību cenas ziņā, pieņemamību un 
drošību, vienlaikus kā ilgtermiņa mērķi 
izvirzot enerģijas ražošanas un patēriņa 
modeļa maiņu Eiropā. Pētījumi enerģētikas 
jomā tādējādi tieši sekmēs ES politikas 
panākumus un jo īpaši ES enerģētikas un 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas 
pašreizējo un nākotnes mērķu sasniegšanu.

No pašreizējām prognozēm izriet, ka 
būtiskākie enerģētikas nozares rādītāji 
(piemēram, enerģijas patēriņš, atkarība no
degizrakteņiem, atkarība no importa, CO2
emisija, enerģijas cenas) gan ES, gan arī visā 
pasaulē attīstās nelabvēlīgi. Pētniecība 
enerģētikas jomā centīsies pavērst šīs 
tendences pretējā virzienā, panākot līdzsvaru 
starp pašreizējo tehnoloģiju un enerģijas
avotu efektivitātes paaugstināšanu, 
pieejamību cenas ziņā, pieņemamību un 
drošību, vienlaikus kā ilgtermiņa mērķi 
izvirzot enerģijas ražošanas un patēriņa 
modeļa maiņu Eiropā. Pētījumi enerģētikas 
jomā tādējādi tieši sekmēs ES politikas 
panākumus un jo īpaši ES enerģētikas un 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas 
pašreizējo un nākotnes mērķu sasniegšanu, 
un pieejamas enerģijas cenas indivīdiem un 
uzņēmumiem.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka enerģijas resursi ļauj ilgtermiņā nodrošināt pieejamas 
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enerģijas cenas indivīdiem un uzņēmumiem.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 350
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Metode”, 3. daļa

Svarīgs mērķis šīs tēmas ietvaros ir Eiropas 
enerģētikas nozares konkurētspējas 
nostiprināšana skarbas globālās konkurences 
apstākļos, kas sagādās Eiropai iespēju iegūt 
vadošo lomu pasaulē vai nezaudēt to 
galvenajās enerģētikas tehnoloģiju jomās.
Īpaši MVU ir enerģētikas nozares dzīvības 
spēks, tiem ir nozīmīga loma enerģijas ķēdē 
un tie būs galvenie jauninājumu veicinātāji.
To aktīva līdzdalība pētniecības un 
demonstrējumu darbībās ir būtiska, tādēļ tiks 
aktīvi sekmēta.

Svarīgs mērķis šīs tēmas ietvaros ir Eiropas 
enerģētikas nozares konkurētspējas 
nostiprināšana skarbas globālās konkurences 
apstākļos, kas sagādās Eiropai iespēju iegūt 
vadošo lomu pasaulē vai nezaudēt to 
galvenajās enerģētikas tehnoloģiju jomās. Šo 
vadošo lomu var nosargāt tikai ar lieliem 
ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, lai 
izturētu spēcīgo konkurenci. Īpaši MVU ir 
enerģētikas nozares dzīvības spēks, tiem ir 
nozīmīga loma enerģijas ķēdē un tie būs 
galvenie jauninājumu veicinātāji. To aktīva
līdzdalība pētniecības un demonstrējumu 
darbībās ir būtiska, tādēļ tiks aktīvi sekmēta.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka lieli ieguldījumi pētniecībā un attīstībā veicina Eiropas 
vadošās lomas nosargāšanā globālas konkurences apstākļos.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 351
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, -1. daļa (jauna)

Finansējuma piešķiršanai enerģētikas 
nozarē jābalstās uz kritērijiem, kas ļauj 
tehnoloģijas vērtēt pēc to spējas palīdzēt ES 
sasniegt tās enerģētikas mērķus. Tām ir 
jārada tāda enerģētikas nozare, kas būtu 
konkurētspējīga, ekoloģiski ilgtspējīga un 
droša. Relatīvi ierobežotie ES pētniecības 
un attīstības līdzekļi šajā jomā ir 
jākoncentrē tehnoloģijās, kas var ātri 
nodrošināt CO2 emisiju samazināšanu.
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Or. en

Pamatojums

Relatīvi ierobežotajiem ES pētniecības un attīstības līdzekļiem ar kodolenerģiju nesaistītiem 
enerģētikas jautājumiem ir jānosaka prioritātes, priekšroku dodot tehnoloģijām, kam ir liela 
nozīme no tādu zinātniski objektīvu kritēriju viedokļa kā: ES enerģētiskās atkarības 
samazināšana un ievestās enerģijas daudzumu samazināšana, un daudzas drošības politikas 
problēmas, strauja CO2 emisiju samazināšana un ES vispārējās konkurētspējas veicināšana, 
un darba vietu darīšana īsā laikposmā.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 352
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, -1.a daļa (jauna)

Darbības ir izklāstītas secībā pēc to 
prioritātes

Or. en

Pamatojums

Prioritāte ir jāpiešķir tehnoloģijām, kas nodrošina pāreju uz ilgtspējīgu un drošu enerģētikas 
nozari Eiropā. Tālāk jāapsver iepriekšējais finansējums un komerciālā sektora spēja finansēt 
izstrādi. Ņemot vērā šādus apsvērumus, ir ieteicams enerģētikas nozares prioritāšu saraksts.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 353
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, -1.b daļa (jauna)

Katrai saistītai tehnoloģijai nosaka 
skaidras, atsevišķas budžeta pozīcijas 
enerģētikas pētījumiem.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā 4. pamatprogrammā (1995.–1998. gads), kurā atjaunīgajai enerģijai, 
energoefektivitātei un degizrakteņiem katram bija noteikts savs budžets, jaunajā 
pamatprogrammā jāpieņem skaidras budžeta pozīcijas. Papildus tam, ka tādējādi pieaugs 
ieguldītāju uzticība un uzlabosies plānošana, tas Parlamentam un sabiedrībai nodrošinās 
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precīzāku kvantitatīvo informāciju par to, kā ES tērē nodokļu maksātāju naudu. Tādējādi 
uzlabosies pārredzamība un uzraudzība.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 354
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, -1.c daļa (jauna)

20 % no šai tēmai paredzētās naudas jātērē 
pētījumiem, kas tieši attiecas uz 
„energoefektivitāti un enerģijas 
taupīšanu”, 60 % jātērē „atjaunojamiem 
enerģijas avotiem”, 9 % „viediem 
enerģētikas tīkliem”, 3 % pētījumiem, kas 
attiecas uz zināšanām par politikas 
veidošanu, 4 % ūdeņradim un kurināmā 
elementiem un 4 % „CO2 uztveršanai un 
uzglabāšanai”.

Or. en

Justification

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately € 250 M/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 355
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, -1. aizzīme (jauna)

Energoefektivitāte un enerģijas taupīšana
Milzīgais enerģijas taupīšanas un 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
potenciāls ir jāizmanto, optimizējot, 
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apstiprinot un demonstrējot jaunas 
koncepcijas un tehnoloģijas ēkām, 
pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas ietver 
ilgtspējīgu stratēģiju un tehnoloģiju 
apvienošanu augstākai energoefektivitātei, 
atjaunojamās enerģijas un poliģenerācijas 
izmantošanu, kā arī pieprasījuma 
pārvaldības sistēmu plašu integrēšanu 
pilsētās un lauku pašvaldībās. Šos liela 
mēroga pasākumus var atbalstīt ar 
novatoriskām pētniecības un attīstības 
darbībām, kas pievēršas atsevišķiem 
komponentiem vai tehnoloģijām, 
piemēram, poliģenerācijai un ekoloģiskām 
ēkām. Galvenais mērķis ir vietējo 
pašvaldību energoapgādes sistēmu 
optimizācija, panākot līdzsvaru starp 
būtisku enerģijas patēriņa samazināšanu 
un cenas ziņā pieejamu un ilgtspējīgu 
apgādes sistēmas risinājumu, ieskaitot 
jaunu kurināmā veidu izmantošanu īpašos 
transportlīdzekļu parkos.

Or. en

(Šis Parlamenta veiktais grozījums ierosina 8. aizzīmi Komisijas sākotnējā tekstā pārvietot 
par –1. aizzīmi)

Pamatojums

Šis grozījums tikai maina uzskaitīto darbību secību. Prioritāte ir jāpiešķir tehnoloģijām, kas 
nodrošina pāreju uz ilgtspējīgu un drošu enerģētikas nozari Eiropā. Enerģijas saglabāšana 
un energoefektivitāte ir atzīta par galveno prioritāti.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 356
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 1. aizzīme

Integrētā pētniecības un ieviešanas 
stratēģija, ko izstrādājusi Ūdeņraža un 
kurināmā elementu Eiropas Tehnoloģiju 
platforma, nodrošina pamatu stratēģiskai, 
integrētai programmai stacionāriem un 
pārnēsājamiem, kā arī transporta 
lietojumiem, kuras mērķis ir izveidot stabilu 

Integrētā pētniecības stratēģija nodrošina 
pamatu stratēģiskai, integrētai programmai 
uz atjaunojamiem enerģijas avotiem 
balstītiem stacionāriem un pārnēsājamiem 
lietojumiem, kuras mērķis ir izveidot stabilu 
tehnoloģisko bāzi konkurētspējīgas 
kurināmā elementu un ūdeņraža piegādes un 
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tehnoloģisko bāzi konkurētspējīgas 
kurināmā elementu un ūdeņraža piegādes un 
iekārtu nozares izveidošanai ES. Programma 
ietvers pamatpētījumus, lietišķo pētniecību 
un tehnoloģisko attīstību, plaša mēroga 
demonstrējumu projektus („bākas 
projektus”) pētījumu rezultātu 
apstiprināšanai un atgriezeniskās saites 
nodrošināšanai turpmākiem pētījumiem; 
transversālas un sociālekonomiskas 
pētnieciskas darbības, lai atbalstītu 
saprātīgas pārejas stratēģijas un nodrošinātu 
racionālu pamatu politiskiem lēmumiem un 
tirgus struktūras attīstībai. Lietišķos 
rūpniecības pētījumus, demonstrējumu 
pasākumus un transversālās darbības 
programmas ietvaros galvenokārt īstenos ar 
kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu palīdzību. Šīs 
stratēģiski vadītās, mērķtiecīgās darbības 
tiks papildinātas un saskaņotas ar augšupēju 
kopīgu pētījumu centieniem, kuru mērķis ir 
panākt nozīmīgus zinātniskus atklājumus 
kritisko materiālu, procesu un jaunu 
tehnoloģiju jomā.

iekārtu nozares izveidošanai ES. Programma 
ietvers pamatpētījumus, lietišķo pētniecību 
un tehnoloģisko attīstību, plaša mēroga 
demonstrējumu projektus („bākas 
projektus”) pētījumu rezultātu 
apstiprināšanai un atgriezeniskās saites 
nodrošināšanai turpmākiem pētījumiem; 
transversālas un sociālekonomiskas 
pētnieciskas darbības, lai atbalstītu 
saprātīgas pārejas stratēģijas un nodrošinātu 
racionālu pamatu politiskiem lēmumiem un 
tirgus struktūras attīstībai. Lietišķos 
rūpniecības pētījumus, demonstrējumu 
pasākumus un transversālās darbības 
programmas ietvaros galvenokārt īstenos ar 
kopīgo tehnoloģiju iniciatīvu palīdzību. Šīs 
stratēģiski vadītās, mērķtiecīgās darbības 
tiks papildinātas un saskaņotas ar augšupēju 
kopīgu pētījumu centieniem, kuru mērķis ir 
panākt nozīmīgus zinātniskus atklājumus 
kritisko materiālu, procesu un jaunu 
tehnoloģiju jomā.

Or. en

(Šis Parlamenta veiktais grozījums ierosina 1. aizzīmi Komisijas sākotnējā tekstā pārvietot 
pēc 6. aizzīmes „Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas”)

Justification

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
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Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 357
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 1.a aizzīme (jauna)

Atjaunojami enerģijas avoti

Or. en

Pamatojums

Prioritāte ir jāpiešķir tehnoloģijām, kas nodrošina pāreju uz ilgtspējīgu un drošu enerģētikas 
nozari Eiropā. Tālāk jāapsver iepriekšējais finansējums un komerciālā sektora spēja finansēt 
izstrādi. Atjaunojami enerģijas avoti nākamajos gados katrā ziņā tiks ievērojami attīstīti.

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 358
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 2. aizzīme

Izstrādāt un demonstrēt integrētas 
tehnoloģijas elektroenerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, kas ir 
piemērotas dažādiem reģionāliem 
apstākļiem, lai radītu iespējas ievērojami 
palielināt atjaunojamās elektroenerģijas 
ražošanas īpatsvaru ES. Pētniecībai jāpalīdz 
paaugstināt pārveides efektivitāti, būtiski 
samazināt elektroenerģijas izmaksas, 
paaugstināt uzticamību energoražošanas 
procesam un vēl vairāk samazināt ietekmi uz 
vidi. Īpaši tiks uzsvērta saules bateriju, vēja 
un biomasas nozīme (ieskaitot bioloģiski 
noārdāmās atkritumu frakcijas). Turklāt 
pētniecībai izvirzīts mērķis pilnībā realizēt 
citu atjaunojamo enerģijas avotu, t.i.,
ģeotermālo, termālo, termāli - solāro, okeāna 
un mazo hidroelektrostaciju, potenciālu.

Izstrādāt un demonstrēt integrētas 
tehnoloģijas elektroenerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, kas ir 
piemērotas dažādiem reģionāliem 
apstākļiem, lai radītu iespējas ievērojami 
palielināt atjaunojamās elektroenerģijas 
ražošanas īpatsvaru ES. Pētniecībai jāpalīdz 
paaugstināt pārveides efektivitāti, būtiski 
samazināt elektroenerģijas izmaksas, 
paaugstināt uzticamību energoražošanas 
procesam un vēl vairāk samazināt ietekmi uz 
vidi. Īpaši tiks uzsvērta saules bateriju, vēja 
un biomasas nozīme (ieskaitot bioloģiski 
noārdāmās atkritumu frakcijas). Turklāt 
pētniecībai izvirzīts mērķis pilnībā realizēt 
citu atjaunojamo enerģijas avotu, t.i.,
ģeotermālo, termālo, termāli - solāro, okeāna 
un hidroelektrostaciju, potenciālu.

Or. de
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Pamatojums

Gan lielas, gan mazas hidroelektrostacijas ir viens no atjaunojamiem enerģijas avotiem, kam 
nākamajos gados enerģijas ražošanā jādod daudz lielāka daļa. Pētniecības darbības, kas 
vajadzīgas hidroelektrostaciju jomā, galvenokārt attiecas uz spēkstaciju efektivitātes 
palielināšanu, pašreizējā potenciāla izmantošanas uzlabošanu un ilgtspējību, un tas vienādi 
attiecas gan uz lielām, gan mazām hidroelektrostacijām. Tāpēc nav pamatoti atbalstu piešķirt 
tikai pētījumiem par mazām hidroelektrostacijām.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 359
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 3. aizzīme

Izstrādāt un demonstrēt uzlabotas pārveides 
tehnoloģijas cietā, šķidrā un gāzveida 
biomasas kurināmā ilgtspējīgai ražošanai 
(ieskaitot bioloģiski noārdāmās atkritumu 
frakcijas) un minētā kurināmā piegādes 
ķēdes, īpaši akcentējot biodegvielas 
transporta vajadzībām. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta jauniem biodegvielas veidiem, kā 
arī esošo biodegvielu jauna veida ražošanas 
un izplatīšanas veidiem, tostarp enerģijas un 
citu lielas pievienotās vērtības produktu 
integrētai ražošanai biorafinēšanas ceļā.
Izvirzot par mērķi radīt „no avota uz 
lietotāju” orientētas priekšrocības saistībā ar 
oglekļa dioksīdu, pētījumu uzmanības lokā 
būs energoefektivitātes uzlabošana, 
tehnoloģiju integrācijas un izejvielu 
izmantošanas veicināšana. Tas ietvers arī 
tādus jautājumus kā izejvielu loģistika, 
pirmsnormatīvā pētniecība un standartizācija 
drošiem un uzticamiem stacionāriem un 
transporta lietojumiem. Lai pilnībā 
izmantotu ūdeņraža ražošanas potenciālu no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, tiks 
atbalstīti procesi, kuros izmanto biomasu, 
elektroenerģiju no atjaunojamiem avotiem 
un saules enerģiju.

Izstrādāt un demonstrēt uzlabotas pārveides 
tehnoloģijas cietā, šķidrā un gāzveida 
biomasas kurināmā ilgtspējīgai ražošanai 
(ieskaitot bioloģiski noārdāmās atkritumu 
frakcijas) un minētā kurināmā piegādes 
ķēdes, īpaši akcentējot biodegvielas 
transporta vajadzībām. Jābūt pētījumiem 
par jauniem biodegvielas veidiem, kas 
nodrošinātu visa ražošanas cikla analīzi, jo 
īpaši pilnībā ņemot vērā enerģijas, klimata, 
sociālo, vides un zemes izmantošanas 
līdzsvaru, kā arī esošo biodegvielu jauna 
veida ražošanas un izplatīšanas veidiem, 
tostarp enerģijas un citu lielas pievienotās 
vērtības produktu integrētai ražošanai 
biorafinēšanas ceļā. Izvirzot par mērķi radīt 
„no avota uz lietotāju” orientētas 
priekšrocības saistībā ar oglekļa dioksīdu, 
pētījumu uzmanības lokā būs 
energoefektivitātes uzlabošana, tehnoloģiju 
integrācijas un izejvielu izmantošanas 
veicināšana. Tas ietvers arī tādus jautājumus 
kā izejvielu loģistika, pirmsnormatīvā 
pētniecība un standartizācija drošiem un 
uzticamiem stacionāriem un transporta 
lietojumiem. Lai pilnībā izmantotu ūdeņraža 
ražošanas potenciālu no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, tiks atbalstīti procesi, 
kuros izmanto biomasu, elektroenerģiju no 
atjaunojamiem avotiem un saules enerģiju.
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Or. en

Pamatojums

7. pamatprogrammā pētniecības un attīstības darbības par šķidrām biodegvielām jākoncentrē 
uz tām, kas var nodrošināt visa ražošanas cikla analīzi, jo īpaši siltumnīcefekta gāzu un citu 
sociālo un vides kritēriju ziņā.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 360
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 5. aizzīme

CO2 uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijas nulles emisijas līmeņa 
elektroenerģijas ražošanai

CO2 uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijas

Izrakteņu kurināmais neizbēgami arī 
nākamajos gadu desmitos veidos nozīmīgu 
energoresursu daļu. Lai šo situāciju 
saskaņotu ar vides interesēm, jo īpaši 
saistībā ar klimata pārmaiņām, ievērojami 
jāsamazina izrakteņu kurināmā negatīvā 
ietekme uz vidi, kā galveno mērķi izvirzot 
augsti efektīvu elektroenerģijas ražošanu ar 
nullei tuvu emisijas līmeni. Būtiski ir 
izstrādāt un demonstrēt efektīvas un 
uzticamas CO2 uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģijas, ar mērķi panākt par EUR 20 
tonnā zemākas CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas izmaksas, uztveršanas 
intensitātei pārsniedzot 90%, kā arī pierādīt 
CO2 uzglabāšanas ilgtermiņa stabilitāti, 
drošumu un uzticamību.

Izrakteņu kurināmais neizbēgami arī 
nākamajos gadu desmitos veidos nozīmīgu 
energoresursu daļu. Vispirms ir pareizi 
jāsaprot efektīvu un uzticamu CO2
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju
izstrāde un demonstrēšana. Tāpēc pētījumi 
par CO2 uztveršanu un uzglabāšanu tiks 
vērsti uz sociālo, ekonomisko, tiesisko un 
vides kritēriju izstrādi attiecīgajai 
tehnoloģijai, ieskaitot garantijas par 
uzglabāšanas iekārtu stabilitāti visā to 
dzīves laikā. CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas projekti būs pakļauti 
neatkarīgai zinātniskai pārbaudei un 
uzraudzībai katram objektam atsevišķi, un 
to rezultātus pilnībā darīs zināmus 
sabiedrībai.

Or. en

(Šis Parlamenta veiktais grozījums ierosina 5. aizzīmi Komisijas sākotnējā tekstā pārvietot 
pēc 7. aizzīmes „Viedi enerģētikas tīkli”)

Pamatojums

Pirms tērēt naudu, izstrādājot tehnoloģijas CO2 uztveršanai, ir svarīgi vispirms pilnībā 
saprast procesu, kas ļauj droši uzglabāt CO2. Ogļu un tērauda pētniecības fonds finansē arī 
pētījumus par CO2 piesaisti. Piemēram 2003. gadā tas finansēja projektu ar nosaukumu 
„CO2 uztveršanas iespēju novērtēšana un ģeoloģiskais
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Grozījums Nr. 361
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 6. aizzīme

Spēkstacijas, kurās kā kurināmo izmanto 
akmeņogles, nemainīgi būs pašas galvenās 
elektroenerģijas ražotājas pasaulē, taču tām 
ir ievērojams potenciāls turpmākai 
efektivitātes paaugstināšanai un emisiju 
samazināšanai, īpaši attiecībā uz CO2
emisiju. Lai saglabātu konkurētspēju un 
sekmētu CO2 emisiju pārvaldību, tiks 
atbalstīta tīro akmeņogļu pārveides 
tehnoloģiju izstrādāšana un demonstrēšana, 
lai būtiski palielinātu spēkstaciju efektivitāti 
un uzticamību, minimizētu piesārņojuma 
emisiju un samazinātu vispārējās izmaksas 
dažādos ekspluatācijas apstākļos. Nākotnē 
cenšoties panākt nulles emisiju 
elektroenerģijas ražošanā, šīm darbībām 
jāsagatavo CO2 uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģiju attīstība, jāpapildina tās un jābūt 
ar tām saistītām.

Spēkstacijas, kurās kā kurināmo izmanto 
akmeņogles, nemainīgi būs pašas galvenās 
elektroenerģijas ražotājas pasaulē, taču tām 
ir ievērojams potenciāls turpmākai 
efektivitātes paaugstināšanai un emisiju 
samazināšanai, īpaši attiecībā uz CO2
emisiju. Lai saglabātu konkurētspēju un 
sekmētu resursu saglabāšanu un CO2
emisiju pārvaldību, tiks atbalstīta tīro 
akmeņogļu pārveides tehnoloģiju 
izstrādāšana un demonstrēšana, lai būtiski 
palielinātu spēkstaciju efektivitāti un 
uzticamību, minimizētu piesārņojuma 
emisiju, ieskaitot sīkās daļiņas, 
mikroelementus, dzīvsudrabu un 
organiskus savienojumus, un samazinātu 
vispārējās izmaksas dažādos ekspluatācijas 
apstākļos. Nākotnē cenšoties panākt nulles 
emisiju elektroenerģijas ražošanā, šīm 
darbībām jāsagatavo CO2 uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju attīstība, 
jāpapildina tās un jābūt ar tām saistītām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izskatīt visus uzlabojumus, ko var veikt pastāvošajām un/vai nākotnes akmeņogļu 
spēkstacijām. Šī grozījuma mērķis ir paplašināt ES pētniecības darbības jomu, lai tā aptveru 
ne tikai efektivitātes palielināšanu un CO2 samazināšanu, bet arī cenšoties īstenot nulles 
emisijas mērķus (tas ir, sīkās daļiņas, mikroelementi, dzīvsudrabs un organiski savienojumi).

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Grozījums Nr. 362
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 7. aizzīme
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Lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgākām 
enerģētikas sistēmām, vajadzīgi plaša 
mēroga pētniecības un attīstības centieni, kas 
paaugstinātu Eiropas elektroenerģijas un 
gāzes apgādes sistēmu un tīklu efektivitāti, 
elastīgumu, drošumu un uzticamību.
Attiecībā uz elektroapgādes tīkliem, mērķi 
pārveidot pašreizējo elektroapgādes tīklu 
elastīgā un mijiedarbīgā 
(patērētājs/operators) pakalpojumu tīklā un 
novērst šķēršļus plašai atjaunojamo enerģijas 
avotu un dalītās ģenerācijas (piemēram, 
kurināmā elementu, mikroturbīnu, 
atgriezeniskās virzes kustības dzinēju) 
ieviešanai un efektīvai integrēšanai nosaka 
vajadzību arī izstrādāt un demonstrēt 
svarīgas pamattehnoloģijas (piemēram, 
novatoriskus IKT risinājumus, neizsīkstošu 
energoresursu uzkrāšanas tehnoloģijas, 
energoelektroniku, HTS iekārtas). Gāzes 
tīklu jomā mērķis ir demonstrēt viedākus un 
efektīvākus gāzes pārvades un sadales 
procesus un sistēmas, ieskaitot efektīvu 
atjaunojamo enerģijas avotu integrēšanu.

Lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgākām 
enerģētikas sistēmām, vajadzīgi plaša 
mēroga pētniecības un attīstības centieni, kas 
paaugstinātu Eiropas elektroenerģijas un 
gāzes apgādes sistēmu un tīklu efektivitāti, 
elastīgumu, drošumu un uzticamību.
Attiecībā uz elektroapgādes tīkliem, mērķi 
pārveidot pašreizējo elektroapgādes tīklu 
elastīgā un mijiedarbīgā 
(patērētājs/operators) pakalpojumu tīklā un 
novērst šķēršļus plašai atjaunojamo enerģijas 
avotu un dalītās ģenerācijas (piemēram, 
kurināmā elementu, mikroturbīnu, 
atgriezeniskās virzes kustības dzinēju) 
ieviešanai un efektīvai integrēšanai, un 
uzlabot piegādes kvalitāti (sprieguma 
kvalitātes un piegādātās enerģijas ziņā) 
nosaka vajadzību arī izstrādāt un demonstrēt 
svarīgas pamattehnoloģijas (piemēram, 
novatoriskus IKT risinājumus, neizsīkstošu 
energoresursu uzkrāšanas tehnoloģijas, 
elektroniskas mērierīces un automātiskas 
mērierīču pārvaldības sistēmas, 
energoelektroniku, HTS iekārtas, IKT 
kontroles sistēmas aktīvai tīklu pārvaldībai, 
darbaspēka efektīvu pārvaldību u. c.).
Gāzes tīklu jomā mērķis ir demonstrēt 
viedākus un efektīvākus gāzes pārvades un 
sadales procesus un sistēmas, ieskaitot 
efektīvu atjaunojamo enerģijas avotu 
integrēšanu.

Pētniecība par elektrības un gāzes tīklu 
savstarpēju integrēšanu (piem., integrēti 
vadības centri, daudzfunkciju mērierīces, 
kopējs darbaspēks) abām nozarēm palīdzēs 
sasniegt efektivitātes mērķi.

Or. en

Justification

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
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networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organisational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Grozījums Nr. 363
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 7. aizzīme

Lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgākām 
enerģētikas sistēmām, vajadzīgi plaša 
mēroga pētniecības un attīstības centieni, 
kas paaugstinātu Eiropas elektroenerģijas un 
gāzes apgādes sistēmu un tīklu efektivitāti, 
elastīgumu, drošumu un uzticamību.
Attiecībā uz elektroapgādes tīkliem, mērķi 
pārveidot pašreizējo elektroapgādes tīklu 
elastīgā un mijiedarbīgā 
(patērētājs/operators) pakalpojumu tīklā un 
novērst šķēršļus plašai atjaunojamo 
enerģijas avotu un dalītās ģenerācijas 
(piemēram, kurināmā elementu, 
mikroturbīnu, atgriezeniskās virzes 
kustības dzinēju) ieviešanai un efektīvai 
integrēšanai nosaka vajadzību arī izstrādāt 
un demonstrēt svarīgas pamattehnoloģijas 
(piemēram, novatoriskus IKT risinājumus, 
neizsīkstošu energoresursu uzkrāšanas 
tehnoloģijas, energoelektroniku, HTS 
iekārtas). Gāzes tīklu jomā mērķis ir 
demonstrēt viedākus un efektīvākus gāzes 
pārvades un sadales procesus un sistēmas, 
ieskaitot efektīvu atjaunojamo enerģijas 
avotu integrēšanu.

Lai paaugstinātu Eiropas elektroenerģijas un 
gāzes apgādes sistēmu un tīklu efektivitāti, 
drošumu un uzticamību, piem., pārveidojot 
pašreizējo elektroapgādes tīklu mijiedarbīgā 
(patērētājs/operators) pakalpojumu tīklā un 
izstrādājot attāli vadāmu viedu mērierīču 
sistēmu (AMP – automātiskā mērierīču 
pārvaldība). Lai atbalstītu viedas 
mijiedarbīgas vārtejas klientiem, ir svarīgi 
veicināt klientu attiecību efektīvu 
pārvaldīšanu. Ir jālikvidē šķēršļi dalītu un 
atjaunojamu enerģijas avotu plaša mēroga 
izvēršanai un efektīvai integrācijai.

Or. en

Pamatojums

Viedas attāli vadāmas mērierīču sistēmas plaša izmantošana ir svarīga, lai sasniegtu ES 
mērķi palielināt ES elektroenerģijas tīkla efektivitāti, drošumu un uzticamību. AMP ir 
neaizstājama, klientiem piedāvājot dažādas likmes, un tāpēc ļauj sadalīt maksimālu patēriņu
un uzlabo sistēmas drošību.



AM\619004LV.doc PE 374.414v01-00

29/96

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 364
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 9. aizzīme

Izstrādāt instrumentus, metodes un modeļus, 
lai izvērtētu galvenos ekonomiskos un 
sociālos jautājumus, kas saistīti ar 
enerģētikas tehnoloģijām. Darbības ietvers 
datubāzu un scenāriju izstrādi paplašinātajai 
ES, kā arī enerģētikas un ar to saistīto 
politikas jomu piegādes drošības, vides, 
sabiedrības un enerģētikas nozares 
konkurētspējas ietekmējuma novērtēšanu.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta tehnoloģiju 
progresa ietekmei uz ES politiku.

Izstrādāt instrumentus, metodes un modeļus, 
lai izvērtētu galvenos ekonomiskos, vides, 
veselības un sociālos jautājumus, kas saistīti 
ar enerģētikas tehnoloģijām. Darbības 
ietvers datubāzu un scenāriju izstrādi 
paplašinātajai ES, jo īpaši, lai sasniegtu ES 
mērķi, par ko panākta vienošanās un kas 
paredz globālās vidējās temperatūras 
maksimālu paaugstinājumu par +2°C virs 
pirmsrūpniecības līmeņiem, kā arī lai līdz 
2020. gadam kļūtu par visenergoefektīvāko 
ekonomiku, kā arī enerģētikas un ar to 
saistīto politikas jomu piegādes drošības, 
vides, sabiedrības un enerģētikas nozares 
konkurētspējas ietekmējuma novērtēšanu.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta tehnoloģiju 
progresa ietekmei uz ES politiku.

Or. en

(Šis Parlamenta veiktais grozījums ierosina 9. aizzīmi Komisijas sākotnējā tekstā pārvietot 
pēc 5. aizzīmes „CO2 uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas nulles emisijas līmeņa 

elektroenerģijas ražošanai”)

Justification

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".
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Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 365
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 9.a aizzīme (jauna)

CO2 samazināšana ražošanas nozarēs
Veicināt pētījumu darbības nozarēs, kas 
iekļautas emisiju tirdzniecības sistēmā 
(ETS). ETS, Eiropai sekmīgi nodrošinot 
vadošo lomu pasaules centienos samazināt 
CO2 emisiju, zināmā mērā arī grauj 
Eiropas rūpniecisko konkurētspēju.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 819 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 366
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 9.b aizzīme (jauna)

Jaunas profesijas atjaunīgo enerģiju 
nozarē
Pasākumi ar mērķi radīt jaunas profesijas, 
kas saistītas ar prasmīgu enerģētikas 
iekārtu ierīkošanu un apkalpošanu 
atjaunīgo enerģiju nozarē ir ļoti svarīgi.
Tas ietver apmācības kursu ieviešanu un 
papildu apmācības pasākumus 
profesionālās un koledžu izglītības līmenī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 820 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.
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Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 367
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Enerģētika”, virsraksts „Darbības”, 9.c aizzīme (jauna)

Enerģijas sistēmas un iekārtas, kuru 
pamatā ir materiālu un šķidrumu sevišķas 
īpašības
Enerģētikas sistēmu un iekārtu izstrāde, 
pamatojoties uz tādu sevišķu materiālu un 
šķidrumu izmantošanu, kā, piemēram, 
magnetokaloriski materiāli, barokaloriski 
materiāli, PV materiāli, supravadoši 
materiāli, nanošķidrumi un nanomateriāli, 
materiāli „ar atmiņu” un materiāli un 
šķidrumi ar maināmām fāzēm.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 821 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 368
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts

6. Vide (tostarp klimata pārmaiņas) 6. Vide (tostarp klimata pārmaiņas un dabas 
katastrofas)

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā dabas katastrofu parādību skaita palielināšanos un no tās izrietošo vajadzību 
meklēt risinājumus un efektīvi reaģēt, ir svarīgi, lai īpašās programmas „Sadarbība” vides 
tēmā būtu īpaši uzsvērtas dabas katastrofas.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 369
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Mērķis”
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Veicināt dabas un cilvēka veidotās vides un 
tās resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, 
padziļinot mūsu zināšanas par mijiedarbību 
starp biosfēru, ekosistēmām un cilvēka 
darbībām un izstrādājot jaunas tehnoloģijas, 
līdzekļus un pakalpojumus, lai integrēti 
risinātu globālos ar vidi saistītos jautājumus.
Uzsvars tiks likts uz klimata, ekoloģisko, 
zemes un okeāna sistēmu pārmaiņu 
prognozēšanu, uz instrumentiem un 
tehnoloģijām, lai kontrolētu, novērstu un 
mazinātu ietekmi uz vidi un apdraudējumu, 
tostarp veselības, kā arī dabas un cilvēka 
veidotās vides ilgtspējības apdraudējumu.

Veicināt dabas un cilvēka veidotās vides un 
tās resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, 
padziļinot mūsu zināšanas par mijiedarbību 
starp biosfēru, ekosistēmām un cilvēka 
darbībām, zināšanas par bioloģisko 
daudzveidību un tās ilgtspējīgu 
izmantošanu un izstrādājot jaunas 
tehnoloģijas, līdzekļus un pakalpojumus, lai 
integrēti risinātu globālos ar vidi saistītos 
jautājumus. Uzsvars tiks likts uz klimata, 
ekoloģisko, zemes un okeāna sistēmu 
izmaiņu prognozēšanu, uz instrumentiem un 
tehnoloģijām, lai kontrolētu, novērstu un 
mazinātu ietekmi uz vidi un apdraudējumu, 
tostarp veselības apdraudējumu, kā arī 
saglabātu dabas un cilvēka radīto vidi.

Or. en

Pamatojums

Mainīgā vidē (pieaug cilvēka radīta vide, klimata pārmaiņas, jauni zemes izmantošanas veidi, 
urbanizācija u. c.) kļūst arvien skaidrāks, cik svarīga ir bioloģiskā daudzveidība (gan 
sauszemes, gan jūras) un tās saglabāšana. Zināšanu paplašināšana šajā jomā ļaus uzlabot 
mūsu izpratni par dažādām ekoloģiskām sistēmām un to mijiedarbību un tādējādi skaidrāk 
saprast ar globālajām pārmaiņām saistītās izmaiņas, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 370
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Metode”, 

3.a daļa (jauna)

Apmācība par vidi, lai paplašinātu 
zināšanas par ilgtspējīgu attīstību visā 
Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Apmācība par dabu un par ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību ir vitāli svarīga Eiropas 
tautu nākotnei un ekosistēmu saglabāšanai. Tā arī iedzīvotājiem dod iespēju apzināties vides 
riskus un spēt tos labāk apsaimniekot, jo īpaši ar atbilstošu politisku pasākumu palīdzību.
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Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 371
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 1. ievilkums

Ir vajadzīgi integrēti pētījumi par klimata un 
zemes sistēmas funkcionēšanu, lai novērotu 
un analizētu, kā šīs sistēmas attīstās un 
paredzētu to nākotnes attīstību. Tas dos 
iespēju izstrādāt efektīvus pasākumus, lai 
pielāgotos vides pārmaiņām un to radītajai 
ietekmei, kā arī mazinātu tās. Tiks izstrādāti 
un izmantoti progresīvi klimata pārmaiņu 
modeļi, sākot no globāla līdz pat 
subreģionālam mērogam, lai novērtētu 
pārmaiņas, potenciālo ietekmi un kritiskos 
sliekšņus. Ņemot vērā pārmaiņas sausuma, 
vētru un plūdu tipiskās norises modeļos, tiks 
pētītas pārmaiņas atmosfēras sastāvā un 
ūdens ciklā un izstrādātas uz risku orientētas 
metodes. Tiks pētīta ietekme uz vides 
kvalitāti un klimatu, ko rada gaisa, ūdens un 
augsnes piesārņojums, kā arī atmosfēras, 
stratosfēras ozona slāņa, zemes virsas, ledāju 
un okeānu mijiedarbība. Tiks ņemti vērā arī 
atgriezeniskās saites mehānismi un pēkšņas 
pārmaiņas (piemēram, okeāna apritē), kā arī 
ietekme uz bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmām.

Ir vajadzīgi integrēti pētījumi par klimata un 
zemes sistēmas funkcionēšanu, lai novērotu 
un analizētu, kā šīs sistēmas attīstās un 
paredzētu to nākotnes attīstību. Tas dos 
iespēju izstrādāt efektīvus pasākumus, lai 
pielāgotos vides pārmaiņām un to radītajai 
ietekmei, kā arī mazinātu tās. Tiks izstrādāti 
un izmantoti progresīvi klimata pārmaiņu 
modeļi, sākot no globāla līdz pat 
subreģionālam mērogam, lai novērtētu 
pārmaiņas, potenciālo ietekmi un kritiskos 
sliekšņus. Ņemot vērā pārmaiņas sausuma, 
vētru un plūdu tipiskās norises modeļos, tiks 
pētītas pārmaiņas atmosfēras sastāvā un 
ūdens ciklā un izstrādātas uz risku orientētas 
metodes. Tiks pētīta ietekme uz vides 
kvalitāti un klimatu, ko rada gaisa, ūdens un 
augsnes piesārņojums, kā arī atmosfēras, 
stratosfēras ozona slāņa, zemes virsas, ledāju 
un okeānu mijiedarbība. Tiks ņemti vērā arī 
atgriezeniskās saites mehānismi un pēkšņas 
pārmaiņas (piemēram, okeāna apritē), kā arī 
ietekme uz bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmām, ieskaitot ietekmi uz sevišķi 
jūtīgiem apgabaliem, kā, piemēram, 
piekrastes un kalnu apgabali.

Or. de

Pamatojums

Kopā ar apgabaliem ap Vidusjūru piekrastes un kalnu apgabali ir tie apgabali, kur klimata 
pārmaiņu ietekmi izjutīs visvairāk un jo īpaši dabas katastrofu dēļ, un tie vienlaikus ir 
visjūtīgākie pret šādām parādībām. Kalnu apgabali arī aptver plašu ES teritoriju, un tos jau 
tagad skar lielākas klimata pārmaiņām nekā zemākus apgabalus.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 372
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 2. ievilkums

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta vienlaicīgai iedarbībai dažādos 
veidos, piesārņojuma avotu noteikšanai, 
jauniem vai aktuāliem vides apdraudējuma 
faktoriem (piemēram, iekštelpu un āra gaiss, 
elektromagnētiskie lauki, troksnis un 
toksisku vielu iedarbība) un to potenciālo 
ietekmi uz veselību. Pētījumu mērķis būs arī 
integrēt cilvēku biomonitoringa pētījumu 
zinātniskos aspektus, metodoloģiju un 
instrumentus koordinētas un saskanīgas 
pieejas izstrādāšanai. Darbības ietvers 
Eiropas kohortu pētījumus, kuros galvenā 
uzmanība tiks pievērsta neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī metodēm un 
instrumentiem uzlabotai riska raksturošanai, 
novērtēšanai un risku un veselības 
ietekmējumu salīdzināšanai. Pētījumu gaitā 
tiks izstrādāti bioloģiskie marķieri un 
modelēšanas instrumenti, ņemot vērā 
apvienoto iedarbību, neaizsargātības un 
nenoteiktības variācijas. Tiks izstrādātas arī 
metodes un instrumenti lēmumu 
pieņemšanas atbalstam (indikatori, izmaksu 
un guvumu analīzes un daudzkritēriju 
analīzes metodes, veselības ietekmējuma 
novērtēšana, slimību radīto apgrūtinājumu 
un ilgtspējības analīze), riska analīzei, 
pārzināšanai un paziņošanai, kā arī politiku 
izstrādei un analīzei.

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta vienlaicīgai iedarbībai dažādos 
veidos, piesārņojuma avotu noteikšanai, 
jauniem vai aktuāliem vides apdraudējuma 
faktoriem (piemēram, iekštelpu un āra gaiss, 
elektromagnētiskie lauki, troksnis un 
toksisku vielu iedarbība) un to potenciālo 
ietekmi uz veselību, sindromu un akūtas 
iedarbības analīzei, toksisku vielu un šādu 
vielu maisījumu analīzei, ģenētisku 
polimorfismu un imunoloģijas testu, 
ieskaitot limfocītu pārmaiņu un 
aktivizēšanas testus, analīzei. Pētījumu 
mērķis būs arī integrēt cilvēku 
biomonitoringa pētījumu zinātniskos 
aspektus, metodoloģiju un instrumentus 
koordinētas un saskanīgas pieejas 
izstrādāšanai. Darbības ietvers Eiropas 
kohortu pētījumus, kuros galvenā uzmanība 
tiks pievērsta neaizsargātākajām iedzīvotāju 
grupām, kā arī metodēm un instrumentiem 
uzlabotai riska raksturošanai, novērtēšanai 
un risku un veselības ietekmējumu 
salīdzināšanai. Pētījumu gaitā tiks izstrādāti 
bioloģiskie marķieri un modelēšanas 
instrumenti, ņemot vērā apvienoto iedarbību, 
neaizsargātības un nenoteiktības variācijas.
Tiks izstrādātas arī metodes un instrumenti 
lēmumu pieņemšanas atbalstam (indikatori, 
izmaksu un guvumu analīzes un 
daudzkritēriju analīzes metodes, veselības 
ietekmējuma novērtēšana, slimību radīto 
apgrūtinājumu un ilgtspējības analīze), riska 
analīzei, pārzināšanai un paziņošanai, kā arī 
politiku izstrādei un analīzei.
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Or. en

Pamatojums

Vides medicīna no profesionālās medicīnas atšķiras ar to, ka toksisku vielu iedarbība var būt 
neliela, bet ilgstoša, tāpēc šai jomai vajadzīgi savi analīzes instrumenti. Analīze aptver trīs 
daļas, dodot iespēju ņemt vērā indivīdu atšķirīgās ģenētiskās īpašības, kas dažus no tiem pret 
noteiktām toksiskām vielām padara jūtīgākus nekā citus.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 373
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 2. ievilkums

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta vienlaicīgai iedarbībai dažādos 
veidos, piesārņojuma avotu noteikšanai, 
jauniem vai aktuāliem vides apdraudējuma 
faktoriem (piemēram, iekštelpu un āra gaiss, 
elektromagnētiskie lauki, troksnis un 
toksisku vielu iedarbība) un to potenciālo 
ietekmi uz veselību. Pētījumu mērķis būs arī 
integrēt cilvēku biomonitoringa pētījumu 
zinātniskos aspektus, metodoloģiju un 
instrumentus koordinētas un saskanīgas 
pieejas izstrādāšanai. Darbības ietvers 
Eiropas kohortu pētījumus, kuros galvenā 
uzmanība tiks pievērsta neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī metodēm un 
instrumentiem uzlabotai riska raksturošanai, 
novērtēšanai un risku un veselības 
ietekmējumu salīdzināšanai. Pētījumu gaitā 
tiks izstrādāti bioloģiskie marķieri un 
modelēšanas instrumenti, ņemot vērā 
apvienoto iedarbību, neaizsargātības un 
nenoteiktības variācijas. Tiks izstrādātas arī 
metodes un instrumenti lēmumu 
pieņemšanas atbalstam (indikatori, izmaksu 
un guvumu analīzes un daudzkritēriju 

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta vienlaicīgai iedarbībai dažādos 
veidos, piesārņojuma avotu noteikšanai, 
jauniem vai aktuāliem vides apdraudējuma 
faktoriem (piemēram, kaitīgas gāzes, dzīvas 
un nedzīvas sīkas un ultrasīkas daļiņas, 
iekštelpu un āra gaiss, elektromagnētiskie 
lauki, troksnis un toksisku vielu iedarbība) 
un to potenciālo ietekmi uz veselību.
Pētījumu mērķis būs arī izstrādāt jaunas un 
uzlabotas metodes avotu un to sinerģijas 
ietekmes noteikšanai, integrēt cilvēku 
biomonitoringa pētījumu zinātniskos 
aspektus, metodoloģiju un instrumentus 
koordinētas un saskanīgas pieejas 
izstrādāšanai. Darbības ietvers Eiropas 
kohortu pētījumus, kuros galvenā uzmanība 
tiks pievērsta neaizsargātākajām iedzīvotāju 
grupām, kā arī metodēm un instrumentiem 
uzlabotai riska raksturošanai, novērtēšanai 
un risku un veselības ietekmējumu 
salīdzināšanai. Pētījumu gaitā tiks izstrādāti 
bioloģiskie marķieri un modelēšanas 
instrumenti, ņemot vērā apvienoto iedarbību, 
neaizsargātības un nenoteiktības variācijas.
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analīzes metodes, veselības ietekmējuma 
novērtēšana, slimību radīto apgrūtinājumu 
un ilgtspējības analīze), riska analīzei, 
pārzināšanai un paziņošanai, kā arī politiku 
izstrādei un analīzei.

Tiks izstrādātas arī metodes un instrumenti 
lēmumu pieņemšanas atbalstam (indikatori, 
izmaksu un guvumu analīzes un 
daudzkritēriju analīzes metodes, veselības 
ietekmējuma novērtēšana, slimību radīto 
apgrūtinājumu un ilgtspējības analīze), riska 
analīzei, pārzināšanai un paziņošanai, kā arī 
politiku izstrādei un analīzei.

Or. en

Pamatojums

Kaitīgu gāzu un daļiņu ietekme un jo īpaši to kopējā iedarbība uz veselību un mūsdienu 
civilizācijas nopietnāko slimību izraisīšanu ir maz pētīta, daļēji arī tāpēc, ka tiek izmantotas 
neatbilstošas diagnostikas metodes.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 857 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, Vincent 
Peillon

Grozījums Nr. 374
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 2. ievilkums

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta vienlaicīgai iedarbībai dažādos 
veidos, piesārņojuma avotu noteikšanai, 
jauniem vai aktuāliem vides apdraudējuma 
faktoriem (piemēram, iekštelpu un āra gaiss, 
elektromagnētiskie lauki, troksnis un 
toksisku vielu iedarbība) un to potenciālo 
ietekmi uz veselību. Pētījumu mērķis būs arī 
integrēt cilvēku biomonitoringa pētījumu 
zinātniskos aspektus, metodoloģiju un 
instrumentus koordinētas un saskanīgas 
pieejas izstrādāšanai. Darbības ietvers 
Eiropas kohortu pētījumus, kuros galvenā 

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta globālo pārmaiņu (klimata 
pārmaiņas, zemes izmantošana, 
globalizācija) ietekmei, vienlaicīgai 
iedarbībai dažādos veidos, klasifikācijai un 
toksikoloģijai, piesārņojuma avotu 
noteikšanai, jauniem vai aktuāliem vides 
apdraudējuma faktoriem (piemēram, 
iekštelpu un āra gaiss, elektromagnētiskie 
lauki, troksnis un toksisku vielu iedarbība) 
un to potenciālo ietekmi uz veselību.
Pētījumu mērķis būs arī integrēt cilvēku 
biomonitoringa pētījumu zinātniskos 
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uzmanība tiks pievērsta neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī metodēm un 
instrumentiem uzlabotai riska raksturošanai, 
novērtēšanai un risku un veselības 
ietekmējumu salīdzināšanai. Pētījumu gaitā 
tiks izstrādāti bioloģiskie marķieri un 
modelēšanas instrumenti, ņemot vērā 
apvienoto iedarbību, neaizsargātības un 
nenoteiktības variācijas. Tiks izstrādātas arī 
metodes un instrumenti lēmumu 
pieņemšanas atbalstam (indikatori, izmaksu 
un guvumu analīzes un daudzkritēriju 
analīzes metodes, veselības ietekmējuma 
novērtēšana, slimību radīto apgrūtinājumu 
un ilgtspējības analīze), riska analīzei, 
pārzināšanai un paziņošanai, kā arī politiku 
izstrādei un analīzei.

aspektus, metodoloģiju un instrumentus 
koordinētas un saskanīgas pieejas 
izstrādāšanai. Darbības ietvers Eiropas 
kohortu pētījumus, kuros galvenā uzmanība 
tiks pievērsta neaizsargātākajām iedzīvotāju 
grupām, kā arī metodēm un instrumentiem 
uzlabotai riska raksturošanai, novērtēšanai 
un risku un veselības ietekmējumu 
salīdzināšanai. Pētījumu gaitā tiks izstrādāti 
bioloģiskie marķieri un modelēšanas 
instrumenti, ņemot vērā apvienoto iedarbību, 
neaizsargātības un nenoteiktības variācijas.
Tiks izstrādātas arī metodes un instrumenti 
lēmumu pieņemšanas atbalstam (indikatori, 
izmaksu un guvumu analīzes un 
daudzkritēriju analīzes metodes, veselības 
ietekmējuma novērtēšana, slimību radīto 
apgrūtinājumu un ilgtspējības analīze), riska 
analīzei, pārzināšanai un paziņošanai, kā arī 
politiku izstrādei un analīzei.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

Šis grozījums aizstāj grozījumus Nr. 855, Nr. 856 un Nr. 860 Jerzy Buzek ziņojuma projektam 
par 7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 375
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 2. ievilkums



AM\619004LV.doc PE 374.414v01-00

38/96

LV  Ārējais tulkojums

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta vienlaicīgai iedarbībai dažādos 
veidos, piesārņojuma avotu noteikšanai, 
jauniem vai aktuāliem vides apdraudējuma 
faktoriem (piemēram, iekštelpu un āra gaiss, 
elektromagnētiskie lauki, troksnis un 
toksisku vielu iedarbība) un to potenciālo 
ietekmi uz veselību. Pētījumu mērķis būs arī 
integrēt cilvēku biomonitoringa pētījumu 
zinātniskos aspektus, metodoloģiju un 
instrumentus koordinētas un saskanīgas 
pieejas izstrādāšanai. Darbības ietvers 
Eiropas kohortu pētījumus, kuros galvenā 
uzmanība tiks pievērsta neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī metodēm un 
instrumentiem uzlabotai riska raksturošanai, 
novērtēšanai un risku un veselības 
ietekmējumu salīdzināšanai. Pētījumu gaitā 
tiks izstrādāti bioloģiskie marķieri un 
modelēšanas instrumenti, ņemot vērā 
apvienoto iedarbību, neaizsargātības un 
nenoteiktības variācijas. Tiks izstrādātas arī 
metodes un instrumenti lēmumu
pieņemšanas atbalstam (indikatori, izmaksu 
un guvumu analīzes un daudzkritēriju 
analīzes metodes, veselības ietekmējuma 
novērtēšana, slimību radīto apgrūtinājumu 
un ilgtspējības analīze), riska analīzei, 
pārzināšanai un paziņošanai, kā arī politiku 
izstrādei un analīzei.

Ir nepieciešama daudzdisciplīnu pētniecība 
par vides riska faktoru un cilvēku veselības 
mijiedarbību, lai sniegtu atbalstu Vides un 
veselības rīcības plānam un integrētu tajā 
apsvērumus par sabiedrības veselību un 
slimību aprakstus, kas saistīti ar jauniem 
vides riskiem. Pētniecībā īpaša uzmanība 
tiks pievērsta vienlaicīgai iedarbībai dažādos 
veidos, piesārņojuma avotu noteikšanai, 
jauniem vai aktuāliem vides apdraudējuma 
faktoriem (piemēram, pilsētvide, iekštelpu 
un āra gaiss, elektromagnētiskie lauki, 
troksnis un toksisku vielu iedarbība un 
automobiļu emisijas) un to potenciālo 
ietekmi uz veselību. Pētījumu mērķis būs arī 
integrēt cilvēku biomonitoringa pētījumu 
zinātniskos aspektus, metodoloģiju un 
instrumentus koordinētas un saskanīgas 
pieejas izstrādāšanai. Darbības ietvers 
Eiropas kohortu pētījumus, kuros galvenā 
uzmanība tiks pievērsta neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī metodēm un 
instrumentiem uzlabotai riska raksturošanai, 
novērtēšanai un risku un veselības 
ietekmējumu salīdzināšanai. Pētījumu gaitā 
tiks izstrādāti bioloģiskie marķieri un 
modelēšanas instrumenti, ņemot vērā 
apvienoto iedarbību, neaizsargātības un 
nenoteiktības variācijas. Tiks izstrādātas arī 
metodes un instrumenti lēmumu 
pieņemšanas atbalstam (indikatori, izmaksu 
un guvumu analīzes un daudzkritēriju 
analīzes metodes, veselības ietekmējuma 
novērtēšana, slimību radīto apgrūtinājumu 
un ilgtspējības analīze), riska analīzei, 
pārzināšanai un paziņošanai, kā arī politiku 
izstrādei un analīzei.

Or. en

Pamatojums

Pētījumi ir pierādījuši, ka uz visu pilsētas vidi iedarbojas daudzi vides faktori. Tam savukārt 
ir liela ietekme uz cilvēku veselību.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 859 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.
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Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 376
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 3. ievilkums

Veiksmīgai dabas katastrofu pārvarēšanai ir 
nepieciešama pieeja, kas ņem vērā daudzus 
riskus. Ir nepieciešamas labākas zināšanas, 
metodes un integrēta struktūra, lai novērtētu 
apdraudējumu, neaizsargātību un riskus.
Turklāt jāizstrādā kartografēšanas, 
novēršanas un risku mazinošas stratēģijas, 
kas ņem vērā ekonomiskos un sociālos 
faktorus. Tiks pētītas ar klimatu saistītās 
katastrofas (tādas kā vētras, sausums, meža 
ugunsgrēki, zemes nogruvumi un plūdi) un 
ģeoloģiskās katastrofas (tādas kā 
zemestrīces, vulkānu izvirdumi un cunami).
Šie pētījumi ļaus labāk izprast šo katastrofu 
pamatā esošos procesus, uzlabot 
paredzēšanas un prognozēšanas metodes, 
izmantojot varbūtības metodi. Pētniecība arī 
sekmēs agrās brīdināšanas un informācijas 
sistēmu pilnveidi. Tiks kvantitatīvi novērtēta 
arī lielo dabas katastrofu netiešā ietekme uz 
sabiedrību.

Veiksmīgai dabas katastrofu pārvarēšanai ir 
nepieciešama pieeja, kas ņem vērā daudzus 
riskus. Ir nepieciešamas labākas zināšanas, 
metodes un integrēta struktūra, lai novērtētu 
apdraudējumu, neaizsargātību un riskus.
Turklāt jāizstrādā kartografēšanas, 
novēršanas un risku mazinošas stratēģijas, 
kas ņem vērā ekonomiskos un sociālos 
faktorus. Tiks pētītas ar klimatu saistītās 
katastrofas (tādas kā vētras, sausums, meža 
ugunsgrēki, zemes nogruvumi un plūdi) un 
ģeoloģiskās katastrofas (tādas kā 
zemestrīces, vulkānu izvirdumi un cunami).
Šie pētījumi ļaus labāk izprast šo katastrofu 
pamatā esošos procesus, uzlabot 
paredzēšanas un prognozēšanas metodes, 
izmantojot varbūtības metodi. Pētniecība arī 
sekmēs agrās brīdināšanas, informācijas un 
agrās reaģēšanas sistēmu pilnveidi un to 
pārvaldīšanu. Tiks kvantitatīvi novērtēta arī 
lielo dabas katastrofu netiešā ietekme uz 
sabiedrību.

Or. es

Pamatojums

Informācijas pārvaldībai un agrai reaģēšanai bieži ir izšķiroša nozīme ātru risinājumu 
sniegšanai un nopietnu seku novēršanai.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 377
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 3. ievilkums

Veiksmīgai dabas katastrofu pārvarēšanai ir 
nepieciešama pieeja, kas ņem vērā daudzus 

Veiksmīgai dabas katastrofu pārvarēšanai ir 
nepieciešama pieeja, kas ņem vērā daudzus 
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riskus. Ir nepieciešamas labākas zināšanas, 
metodes un integrēta struktūra, lai novērtētu 
apdraudējumu, neaizsargātību un riskus.
Turklāt jāizstrādā kartografēšanas, 
novēršanas un risku mazinošas stratēģijas, 
kas ņem vērā ekonomiskos un sociālos 
faktorus. Tiks pētītas ar klimatu saistītās 
katastrofas (tādas kā vētras, sausums, meža 
ugunsgrēki, zemes nogruvumi un plūdi) un 
ģeoloģiskās katastrofas (tādas kā 
zemestrīces, vulkānu izvirdumi un cunami).
Šie pētījumi ļaus labāk izprast šo katastrofu 
pamatā esošos procesus, uzlabot 
paredzēšanas un prognozēšanas metodes, 
izmantojot varbūtības metodi. Pētniecība arī
sekmēs agrās brīdināšanas un informācijas 
sistēmu pilnveidi. Tiks kvantitatīvi novērtēta 
arī lielo dabas katastrofu netiešā ietekme uz 
sabiedrību.

riskus. Ir nepieciešamas labākas zināšanas, 
metodes un integrēta struktūra, lai novērtētu 
apdraudējumu, neaizsargātību un riskus.
Turklāt jāizstrādā kartografēšanas, 
novēršanas un risku mazinošas stratēģijas, 
kas ņem vērā ekonomiskos un sociālos 
faktorus. Tiks pētītas ar klimatu saistītās 
katastrofas (tādas kā vētras, sausums, meža 
ugunsgrēki, lavīnas, zemes nogruvumi un 
plūdi) un ģeoloģiskās katastrofas (tādas kā 
zemestrīces, vulkānu izvirdumi un cunami).
Šie pētījumi ļaus labāk izprast šo katastrofu 
pamatā esošos procesus, uzlabot 
paredzēšanas un prognozēšanas metodes, 
izmantojot varbūtības metodi. Pētniecība 
sekmēs agrās brīdināšanas un informācijas 
sistēmu pilnveidi un pētījumus par to, kas 
tiek veikts attiecībā uz dabas riskiem un 
katastrofām. Tiks kvantitatīvi novērtēta arī 
lielo dabas katastrofu netiešā ietekme uz 
sabiedrību.

Or. de

Pamatojums

Klimata pārmaiņu ietekmes piemēru saraksta samazināšana rada priekšstatu, ka tās ir tikai 
globālas parādības. Tomēr reģionālas sekas, jo īpaši tādos jūtīgos reģionos kā kalni, ir tikpat 
svarīgas, un tās turklāt var labāk paredzēt un tām pielāgoties. Šajā sakarā var gūt svarīgu 
ieskatu, pētot, kā cilvēki risina ar dabas riskiem un katastrofām saistītās problēmas.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 378
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 3. ievilkums

Veiksmīgai dabas katastrofu pārvarēšanai ir 
nepieciešama pieeja, kas ņem vērā daudzus 
riskus. Ir nepieciešamas labākas zināšanas, 
metodes un integrēta struktūra, lai novērtētu 
apdraudējumu, neaizsargātību un riskus.
Turklāt jāizstrādā kartografēšanas, 
novēršanas un risku mazinošas stratēģijas, 

Veiksmīgai dabas katastrofu pārvarēšanai ir 
nepieciešama pieeja, kas ņem vērā daudzus 
riskus. Ir nepieciešamas labākas zināšanas, 
metodes un integrēta struktūra, lai novērtētu 
apdraudējumu, neaizsargātību un riskus.
Turklāt jāizstrādā kartografēšanas, 
novēršanas un risku mazinošas stratēģijas, 
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kas ņem vērā ekonomiskos un sociālos 
faktorus. Tiks pētītas ar klimatu saistītās 
katastrofas (tādas kā vētras, sausums, meža 
ugunsgrēki, zemes nogruvumi un plūdi) un 
ģeoloģiskās katastrofas (tādas kā 
zemestrīces, vulkānu izvirdumi un cunami).
Šie pētījumi ļaus labāk izprast šo katastrofu 
pamatā esošos procesus, uzlabot 
paredzēšanas un prognozēšanas metodes, 
izmantojot varbūtības metodi. Pētniecība arī 
sekmēs agrās brīdināšanas un informācijas 
sistēmu pilnveidi. Tiks kvantitatīvi novērtēta 
arī lielo dabas katastrofu netiešā ietekme uz 
sabiedrību.

kas ņem vērā ekonomiskos un sociālos 
faktorus. Tiks pētītas ar klimatu saistītās 
katastrofas (tādas kā vētras, sausums, meža 
ugunsgrēki, zemes nogruvumi un plūdi) un 
ģeoloģiskās katastrofas (tādas kā 
zemestrīces, vulkānu izvirdumi un cunami).
Šie pētījumi ļaus labāk izprast šo katastrofu 
pamatā esošos procesus, uzlabot 
paredzēšanas un prognozēšanas metodes, 
izmantojot varbūtības metodi. Pētniecība arī 
sekmēs agrās brīdināšanas un informācijas 
sistēmu pilnveidi. Tiks meklēti paraugi 
sabiedrības uzvedības modeļiem attiecībā 
pret dabas katastrofām. Tiks kvantitatīvi 
novērtēta arī lielo dabas katastrofu netiešā 
ietekme uz sabiedrību.

Or. en

Pamatojums

Dabas katastrofas rada sociālās uzvedības modeļus, jo vietējās iedzīvotāju grupas dažādu 
risku gadījumos rīkojas atšķirīgi atkarībā no daudziem vides, sociālajiem un kultūras 
faktoriem. Šādu modeļu paraugu noteikšana būtu ļoti lietderīga kā datu krātuve, lai modelētu 
dažādus krīzes scenārijus un lai iestādēm un personām, kas nodrošina apmācību, sniegtu 
vadlīnijas, kad tās veic riska novēršanas un civilās aizsardzības uzdevumus.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 379
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

1. aizzīme, 3.a ievilkums (jauns)

. – Bioloģiskā daudzveidība
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 
ilgtspējīga apsaimniekošana, vidēja 
laikposma un ilgāka laikposma tendenču 
novērtēšana un paredzēšana; bioloģiskās 
daudzveidības izmaiņu vides, ekonomisko 
un sociālo seku, kā arī sabiedrības un 
bioloģiskās daudzveidības mijiedarbības 
novērtēšana.

Or. fr
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Pamatojums

Mūsu ekosistēmas tūkstošgades novērtējums skaidri parādīja bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu, ko iespējams izraisa pašreizējā neapmierinošā apsaimniekošana. Bioloģiskā 
daudzveidība izzūd tādā mērā, kāds cilvēces vēsturē vēl nav pieredzēts, un tāpēc ir vajadzīgi 
ievērojami Eiropas pētniecības centieni.

Starptautiskie pasākumi, kā, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par 
klimata pārmaiņām (ANOKKP) un Kioto protokols vai Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību rada ievērojamu pētījumu nepieciešamību attiecībā 
uz bioloģisko daudzveidību.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 380
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

2. aizzīme, 1. ievilkums

Pētījumu mērķis būs uzlabot zināšanu 
pamatu un izstrādāt progresīvus modeļus un 
instrumentus, kas vajadzīgi resursu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai un ilgtspējīga 
patēriņa modeļu radīšanai. Tas savukārt 
palīdzēs paredzēt ekosistēmu uzvedību un to 
atjaunošanas norisi, kā arī samazināt 
nozīmīgu strukturālo un funkcionālo 
ekosistēmu elementu degradēšanos un 
izzušanu (attiecas uz bioloģiskās 
daudzveidības, ūdens, augsnes un jūras 
resursiem). Ekosistēmu modelēšanas 
pētījumos tiks ņemta vērā dabas aizsardzības 
un saglabāšanas prakse. Tiks veicinātas 
novatoriskas koncepcijas tādas 
saimnieciskās darbības uzsākšanai, kas 
saistīta ar ekosistēmu devumu. Tiks 
izstrādātas metodes, lai novērstu 
pārtuksnešošanos, augsnes noārdīšanos un 
eroziju, kā arī apturētu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. Pētniecībā 
pievērsīsies arī mežu un pilsētvides 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai, ieskaitot
plānošanu, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanai. Pētījumos izmantos 
atklātu, dalītu, savstarpēji sadarbīgu datu 
pārvaldes un informācijas sistēmu, kā arī 
veicinās tās izstrādāšanu, atbalstīs 

Pētījumu mērķis būs uzlabot zināšanu 
pamatu un izstrādāt progresīvus modeļus un 
instrumentus, kas vajadzīgi resursu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai un ilgtspējīga 
patēriņa modeļu radīšanai. Tas savukārt 
palīdzēs paredzēt ekosistēmu uzvedību un to 
atjaunošanas norisi, kā arī samazināt 
nozīmīgu strukturālo un funkcionālo 
ekosistēmu elementu degradēšanos un 
izzušanu (attiecas uz bioloģiskās 
daudzveidības, ūdens, augsnes un jūras 
resursiem). Ekosistēmu modelēšanas 
pētījumos tiks ņemta vērā dabas aizsardzības 
un saglabāšanas prakse. Tiks veicinātas 
novatoriskas koncepcijas tādas 
saimnieciskās darbības uzsākšanai, kas 
saistīta ar ekosistēmu devumu. Tiks 
izstrādātas metodes, lai novērstu 
pārtuksnešošanos, augsnes noārdīšanos un 
eroziju, kā arī apturētu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. Pētniecībā 
pievērsīsies arī vispārējai stratēģijai lauku 
apvidu, ieskaitot mežus, un pilsētvides 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai, ņemot vērā 
kultūras mantojumu, plānošanu, kā arī 
atkritumu apsaimniekošanai. Pētījumos 
izmantos atklātu, dalītu, savstarpēji 
sadarbīgu datu pārvaldes un informācijas 
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novērtējumus, prognozes un pakalpojumus, 
kas saistīti ar dabas resursiem un to 
izmantošanu.

sistēmu, kā arī veicinās tās izstrādāšanu, 
atbalstīs novērtējumus, prognozes un 
pakalpojumus, kas saistīti ar dabas resursiem 
un to izmantošanu.

Or. es

Pamatojums

Ilgtspējīgai resursu saglabāšanai ir vajadzīgi sistemātiski saglabāšanas un apsaimniekošanas 
sistēmu pētījumi, kā jāsecina no grūtībām, kas radās, piemērojot Natura 2000 tīklu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 381
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

2. aizzīme, 1. ievilkums

Pētījumu mērķis būs uzlabot zināšanu 
pamatu un izstrādāt progresīvus modeļus un 
instrumentus, kas vajadzīgi resursu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai un ilgtspējīga 
patēriņa modeļu radīšanai. Tas savukārt 
palīdzēs paredzēt ekosistēmu uzvedību un to 
atjaunošanas norisi, kā arī samazināt 
nozīmīgu strukturālo un funkcionālo 
ekosistēmu elementu degradēšanos un 
izzušanu (attiecas uz bioloģiskās 
daudzveidības, ūdens, augsnes un jūras 
resursiem). Ekosistēmu modelēšanas 
pētījumos tiks ņemta vērā dabas aizsardzības 
un saglabāšanas prakse. Tiks veicinātas 
novatoriskas koncepcijas tādas 
saimnieciskās darbības uzsākšanai, kas 
saistīta ar ekosistēmu devumu. Tiks 
izstrādātas metodes, lai novērstu 
pārtuksnešošanos, augsnes noārdīšanos un 
eroziju, kā arī apturētu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. Pētniecībā 
pievērsīsies arī mežu un pilsētvides 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai, ieskaitot 
plānošanu, kā arī atkritumu 
apsaimniekošanai. Pētījumos izmantos 
atklātu, dalītu, savstarpēji sadarbīgu datu 
pārvaldes un informācijas sistēmu, kā arī 
veicinās tās izstrādāšanu, atbalstīs 

Pētījumu mērķis būs uzlabot zināšanu 
pamatu un izstrādāt progresīvus modeļus un 
instrumentus, kas vajadzīgi resursu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai un ilgtspējīga 
patēriņa modeļu radīšanai. Tas savukārt 
palīdzēs paredzēt ekosistēmu uzvedību un to 
atjaunošanas norisi, kā arī samazināt 
nozīmīgu strukturālo un funkcionālo 
ekosistēmu elementu degradēšanos un 
izzušanu (attiecas uz bioloģiskās 
daudzveidības, ūdens, augsnes un jūras 
resursiem). Ekosistēmu modelēšanas 
pētījumos tiks ņemta vērā dabas aizsardzības 
un saglabāšanas prakse, aizsardzība pret 
eroziju jo īpaši kalnainos apvidos. Tiks 
veicinātas novatoriskas koncepcijas tādas 
saimnieciskās darbības uzsākšanai, kas 
saistīta ar ekosistēmu devumu. Tiks 
izstrādātas metodes, lai novērstu 
pārtuksnešošanos, augsnes noārdīšanos un 
eroziju, kā arī apturētu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. Pētniecībā 
pievērsīsies arī mežsaimniecības ekosistēmu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai un citu šādu 
dabai tuvu sistēmu ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai, kuras pakļautas 
mainīgiem vides apstākļiem, ieskaitot 
biežākas vai spēcīgākas dabas katastrofu 
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novērtējumus, prognozes un pakalpojumus, 
kas saistīti ar dabas resursiem un to 
izmantošanu.

parādības, un pilsētvides ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai, ieskaitot plānošanu, kā arī 
atkritumu apsaimniekošanai. Pētījumos 
izmantos atklātu, dalītu, savstarpēji 
sadarbīgu datu pārvaldes un informācijas 
sistēmu, kā arī veicinās tās izstrādāšanu, 
atbalstīs novērtējumus, prognozes un 
pakalpojumus, kas saistīti ar dabas resursiem 
un to izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Aizsardzība pret eroziju konkretizē resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas uzdevumu un, 
pieminot „kalnainus apvidus” vērš uzmanību uz īpašo apdraudējumu, ko rada zemes 
nogruvumi un cita veida liela augsnes pārvietošanās.
Termins „mežu apsaimniekošana” pats par sevi ir neatbilstošs. Tas, kas ir jāsekmē, ir tādi 
apsaimniekošanas jēdzieni, kas var nodrošināt mežu pamatfunkcijas (aizsardzība, 
izmantošana un atpūta) arī izmainītos apstākļos.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 871 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 382
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

3. aizzīme, 1. ievilkums

Jaunas vai uzlabotas vides tehnoloģijas ir 
nepieciešamas, lai samazinātu cilvēka 
darbības ietekmi uz vidi, aizsargātu vidi un 
efektīvāk apsaimniekotu resursus, lai 
izstrādātu jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kas būtu labvēlīgāki videi 
nekā to esošās alternatīvas. Pētniecībā 
galvenokārt pievērsīsies tehnoloģijām, kas 
novērš vai samazina vides riskus, dabas 
katastrofu un stihiju ietekmes 
samazināšanai, klimata pārmaiņu riska 
samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas apturēšanai; tehnoloģijām, kas 
veicina ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; 
tehnoloģijām resursu apsaimniekošanai un 

Jaunas vai uzlabotas vides tehnoloģijas ir 
nepieciešamas, lai samazinātu cilvēka 
darbības ietekmi uz vidi, aizsargātu vidi un 
efektīvāk apsaimniekotu resursus, lai 
izstrādātu jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kas būtu labvēlīgāki videi 
nekā to esošās alternatīvas. Pētniecībā 
galvenokārt pievērsīsies tehnoloģijām, kas 
novērš vai samazina vides riskus, dabas 
katastrofu un stihiju ietekmes 
samazināšanai, klimata pārmaiņu riska 
samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas apturēšanai; tehnoloģijām, kas 
veicina ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; 
tehnoloģijām resursu apsaimniekošanai un 
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piesārņojuma efektīvākai likvidēšanai, kas 
saistītas ar ūdeni, augsni, gaisu, jūru un 
citiem dabas resursiem vai atkritumiem; 
tehnoloģijām ekoloģiski nekaitīgai un 
ilgtspējīgai cilvēka veidotās vides 
apsaimniekošanai, ieskaitot apbūvēto vidi, 
pilsētu teritorijas, ainavas, kā arī kultūras 
mantojuma saglabāšanai un restaurācijai.

piesārņojuma efektīvākai likvidēšanai, kas 
saistītas ar ūdeni, augsni, gaisu, jūru un 
citiem dabas resursiem vai atkritumiem, 
ieskaitot atkritumu pārstrādi; tehnoloģijām 
ekoloģiski nekaitīgai un ilgtspējīgai cilvēka 
veidotās vides apsaimniekošanai, ieskaitot 
apbūvēto vidi, pilsētu teritorijas, ainavas, kā 
arī kultūras mantojuma saglabāšanai un 
restaurācijai.

Or. fr

Pamatojums

Atkritumu pārstāde ir ievērojama daļa risinājumam, kas jāsniedz atkritumu problēmai, jo 
īpaši enerģijas ražošanas ziņā.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Grozījums Nr. 383
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

3. aizzīme, 1. ievilkums

Jaunas vai uzlabotas vides tehnoloģijas ir 
nepieciešamas, lai samazinātu cilvēka 
darbības ietekmi uz vidi, aizsargātu vidi un 
efektīvāk apsaimniekotu resursus, lai 
izstrādātu jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kas būtu labvēlīgāki videi 
nekā to esošās alternatīvas. Pētniecībā 
galvenokārt pievērsīsies tehnoloģijām, kas 
novērš vai samazina vides riskus, dabas 
katastrofu un stihiju ietekmes 
samazināšanai, klimata pārmaiņu riska 
samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas apturēšanai; tehnoloģijām, kas 
veicina ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; 
tehnoloģijām resursu apsaimniekošanai un 
piesārņojuma efektīvākai likvidēšanai, kas 
saistītas ar ūdeni, augsni, gaisu, jūru un 
citiem dabas resursiem vai atkritumiem; 
tehnoloģijām ekoloģiski nekaitīgai un 
ilgtspējīgai cilvēka veidotās vides 
apsaimniekošanai, ieskaitot apbūvēto vidi, 

Jaunas vai uzlabotas vides tehnoloģijas ir 
nepieciešamas, lai samazinātu cilvēka 
darbības ietekmi uz vidi, aizsargātu vidi un 
efektīvāk apsaimniekotu resursus, lai 
izstrādātu jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kas būtu labvēlīgāki videi 
nekā to esošās alternatīvas. Pētniecībā 
galvenokārt pievērsīsies tehnoloģijām, kas 
novērš vai samazina vides riskus, dabas 
katastrofu un stihiju ietekmes 
samazināšanai, klimata pārmaiņu riska 
samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas apturēšanai; tehnoloģijām, kas 
veicina ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; 
tehnoloģijām resursu apsaimniekošanai un 
piesārņojuma efektīvākai likvidēšanai, kas 
saistītas ar ūdeni, augsni, gaisu, jūru un 
citiem dabas resursiem vai atkritumiem; 
tehnoloģijām enerģijas ražošanas 
atliekvielu vai atkritumu apstrādei un/vai 
lietderīgai atkārtotai izmantošanai; 



AM\619004LV.doc PE 374.414v01-00

46/96

LV  Ārējais tulkojums

pilsētu teritorijas, ainavas, kā arī kultūras 
mantojuma saglabāšanai un restaurācijai.

tehnoloģijām ekoloģiski nekaitīgai un 
ilgtspējīgai cilvēka veidotās vides 
apsaimniekošanai, ieskaitot apbūvēto vidi, 
pilsētu teritorijas, ainavas, kā arī kultūras 
mantojuma saglabāšanai un restaurācijai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi samazināt vai apstrādāt subproduktus, ko rada elektrības ražošana, lai nodrošinātu 
atkritumu daudzuma vērā ņemamu samazināšanu enerģētikas nozarē.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 384
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Vide (tostarp klimata pārmaiņas)”, virsraksts „Darbības”, 

3. aizzīme, 1. ievilkums

Jaunas vai uzlabotas vides tehnoloģijas ir 
nepieciešamas, lai samazinātu cilvēka 
darbības ietekmi uz vidi, aizsargātu vidi un 
efektīvāk apsaimniekotu resursus, lai 
izstrādātu jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kas būtu labvēlīgāki videi 
nekā to esošās alternatīvas. Pētniecībā 
galvenokārt pievērsīsies tehnoloģijām, kas 
novērš vai samazina vides riskus, dabas 
katastrofu un stihiju ietekmes 
samazināšanai, klimata pārmaiņu riska 
samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas apturēšanai; tehnoloģijām, kas 
veicina ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu; 
tehnoloģijām resursu apsaimniekošanai un 
piesārņojuma efektīvākai likvidēšanai, kas 
saistītas ar ūdeni, augsni, gaisu, jūru un 
citiem dabas resursiem vai atkritumiem; 
tehnoloģijām ekoloģiski nekaitīgai un 
ilgtspējīgai cilvēka veidotās vides 
apsaimniekošanai, ieskaitot apbūvēto vidi, 
pilsētu teritorijas, ainavas, kā arī kultūras 
mantojuma saglabāšanai un restaurācijai.

Jaunas vai uzlabotas vides tehnoloģijas ir 
nepieciešamas, lai samazinātu cilvēka 
darbības ietekmi uz vidi, aizsargātu vidi un 
efektīvāk apsaimniekotu resursus, lai 
izstrādātu jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kas būtu labvēlīgāki videi 
nekā to esošās alternatīvas. Pētniecībā 
galvenokārt pievērsīsies tehnoloģijām, kas 
novērš vai samazina vides riskus, dabas 
katastrofu un stihiju ietekmes 
samazināšanai, klimata pārmaiņu riska 
samazināšanai, ieskaitot CO2 samazināšanu 
un uztveršanu, un bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas apturēšanai; 
tehnoloģijām, kas veicina ilgtspējīgu 
ražošanu un patēriņu; tehnoloģijām resursu 
apsaimniekošanai un piesārņojuma 
efektīvākai likvidēšanai, kas saistītas ar 
ūdeni, augsni, gaisu, jūru un citiem dabas 
resursiem vai atkritumiem (ieskaitot 
būvniecības un nojaukšanas atkritumus); 
tehnoloģijām ekoloģiski nekaitīgai un 
ilgtspējīgai cilvēka veidotās vides 
apsaimniekošanai, ieskaitot apbūvēto vidi, 
pilsētu teritorijas, ainavas, kā arī kultūras 
mantojuma saglabāšanai un restaurācijai.
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Or. en

Pamatojums

CO2 samazināšanas un uztveršanas tehnoloģijas ir cieši saistītas ar klimata pārmaiņu 
ierobežošanas un kontroles sasniegumiem un ļaus ES pildīt starptautiskās saistības, ko tai 
uzliek Kioto protokols.

Grozījumu iesniedza Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Grozījums Nr. 385
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Mērķis”

Pamatojoties uz tehnoloģiju attīstību, 
iedzīvotāju un sabiedrības labā izstrādāt 
integrētas videi draudzīgākas un „viedākas” 
Eiropas transporta sistēmas, kas atbilstu 
dabas un vides resursu saglabāšanas 
prasībām; nostiprināt un turpmāk attīstīt 
vadošo lomu, kas pasaules tirgū ir šīs 
Eiropas nozares pārstāvjiem.

Pamatojoties uz tehnoloģiju attīstību, 
iedzīvotāju un sabiedrības labā izstrādāt 
integrētas videi draudzīgākas un „viedākas” 
Eiropas transporta sistēmas, kas atbilstu 
dabas un vides resursu saglabāšanas 
prasībām; nostiprināt un turpmāk attīstīt 
vadošo lomu, kas pasaules tirgū ir šīs 
Eiropas nozares pārstāvjiem, ļaujot arī 
likvidēt tehnoloģiskās plaisas, kas pastāv 
transatlantiskā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Gaisa transporta sistēmā ir daži segmenti, kuros Eiropas vairs nav vadībā (piemēram, 
reģionālajā gaisa transportā dominē kanādieši un brazīlieši). Ir arī tādi sektori, kuros 
Eiropa, ja netiks veikti atbilstoši ieguldījumi, var tikt nostumta pilnīgi malā (piem., slīpspārnu 
gaisa satiksmes līdzekļi).

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 386
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Mērķis”

Pamatojoties uz tehnoloģiju attīstību, 
iedzīvotāju un sabiedrības labā izstrādāt 
integrētas videi draudzīgākas un „viedākas” 
Eiropas transporta sistēmas, kas atbilstu 
dabas un vides resursu saglabāšanas 

Pamatojoties uz tehnoloģijas un 
funkcionālo attīstību un uz Eiropas 
transporta politiku, iedzīvotāju un 
sabiedrības labā izstrādāt integrētas videi 
draudzīgākas un „viedākas” Eiropas 
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prasībām; nostiprināt un turpmāk attīstīt 
vadošo lomu, kas pasaules tirgū ir šīs 
Eiropas nozares pārstāvjiem.

transporta un loģistikas sistēmas, kas 
atbilstu dabas un vides resursu saglabāšanas 
prasībām; nostiprināt un turpmāk attīstīt 
vadošo lomu, kas pasaules tirgū ir šīs 
Eiropas nozares pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē šajā sadaļā sekmējamo darbību pamats. Ņemot vērā ES globālo 
ģeogrāfisko stāvokli un tās transporta sistēmu attīstību, ir svarīgi veltīt lielākus centienus, lai 
meklētu jaunas un labākas loģistikas sistēmas mobilitātes uzlabošanas veicināšanai un 
ietekmes uz vidi samazināšanai. Mērķī jāiekļauj arī drošības jautājumu izpēte. Eiropas 
rūpniecībai ir jāatbalsta tās transporta sistēmas un tās jāizmanto, lai uzlabotu konkurētspēju.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 914 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 387
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Metode”, 6. daļa

Tiks atbalstītas arī darbības pētījumu 
rezultātu izplatīšanai un izmantošanai, kā 
arī ietekmes novērtēšanai, pievēršot 
galveno uzmanību īpašām lietotāju 
vajadzībām un politikas prasībām transporta 
nozarē.

Tiks atbalstītas arī darbības, kas attiecas uz 
pētījumu rezultātu izplatīšanu,
izmantošanu, informēšanu un 
zinātniskajām publikācijām (jo īpaši 
saistībā ar ietekmes novērtēšanu), ievērojot 
katru no darbībām, ko attīstīta saskaņā ar 
šo prioritāro tēmu, lai apmierinātu īpašas
lietotāju, tostarp invalīdu, vajadzības un 
politikas prasības transporta nozarē.

Or. es

Pamatojums

Jauna grozījuma Nr. 142 versija, ņemot vērā invalīdu vajadzības. Publicēšanas darbības 
jāveic tāpēc, lai veicinātu to, ka ar šīm darbībām iepazīstas gala lietotāji, jo īpaši politisko 
lēmumu pieņēmēji.
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Grozījumu iesniedza Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Grozījums Nr. 388
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 2. daļa

Videi draudzīgāks gaisa transports. Izstrādāt 
tehnoloģijas, lai samazinātu aviācijas 
ietekmi uz vidi, izvirzot mērķi uz pusi 
samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisiju, 
par 80% samazināt noteiktas slāpekļa oksīdu 
(NOx) emisijas, uz pusi samazināt dzirdamo 
troksni. Pētniecības uzmanības lokā būs 
videi draudzīgāku dzinēju tehnoloģiju 
attīstīšana, ieskaitot alternatīvo degvielu 
tehnoloģijas, kā arī uzlabota fiksētu spārnu 
un rotējošu spārnu gaisa satiksmes līdzekļu 
efektivitāte, jaunas „viedas” vieglās 
konstrukcijas un uzlabota aerodinamika.
Pētījumi aptvers arī tādus jautājumus kā 
uzlabota lidaparātu ekspluatācija lidostās 
(kontrolējamajā teritorijā un atklātajā 
teritorijā), gaisa satiksmes vadība, lidaparātu 
ražošana, apkope un otrreizējās pārstrādes 
procesi.

Videi draudzīgāks gaisa transports. Izstrādāt 
tehnoloģijas, lai samazinātu aviācijas 
ietekmi uz vidi, izvirzot mērķi uz pusi 
samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisiju, 
par 80% samazināt noteiktas slāpekļa oksīdu 
(NOx) emisijas, uz pusi samazināt dzirdamo 
troksni. Pētniecības uzmanības lokā būs 
videi draudzīgāku dzinēju tehnoloģiju 
attīstīšana, ieskaitot alternatīvo degvielu 
tehnoloģijas, kā arī uzlabota fiksētu spārnu 
un rotējošu spārnu gaisa satiksmes līdzekļu
(helikopteri un slīpspārnu gaisa satiksmes 
līdzekļi) efektivitāte, jaunas „viedas” vieglās 
konstrukcijas un uzlabota aerodinamika.
Pētījumi aptvers arī tādus jautājumus kā 
uzlabota lidaparātu ekspluatācija lidostās 
(kontrolējamajā teritorijā un atklātajā 
teritorijā), gaisa satiksmes vadība, lidaparātu 
ražošana, apkope un otrreizējās pārstrādes 
procesi.

Or. en

Pamatojums

Gan helikopteri, gan slīpspārnu gaisa satiksmes līdzekļi pieder pie rotējošu spārnu gaisa 
satiksmes līdzekļu grupas, un katram no tiem ir savas īpašas iezīmes.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 389
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 2. daļa

Videi draudzīgāks gaisa transports. Izstrādāt 
tehnoloģijas, lai samazinātu aviācijas 
ietekmi uz vidi, izvirzot mērķi uz pusi 
samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisiju, 
par 80% samazināt noteiktas slāpekļa oksīdu 

Videi draudzīgāks gaisa transports. Izstrādāt 
tehnoloģijas, lai samazinātu aviācijas 
ietekmi uz vidi, izvirzot mērķi uz pusi 
samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisiju, 
par 80% samazināt noteiktas slāpekļa oksīdu 
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(NOx) emisijas, uz pusi samazināt dzirdamo 
troksni. Pētniecības uzmanības lokā būs 
videi draudzīgāku dzinēju tehnoloģiju 
attīstīšana, ieskaitot alternatīvo degvielu 
tehnoloģijas, kā arī uzlabota fiksētu spārnu 
un rotējošu spārnu gaisa satiksmes līdzekļu 
efektivitāte, jaunas „viedas” vieglās 
konstrukcijas un uzlabota aerodinamika.
Pētījumi aptvers arī tādus jautājumus kā 
uzlabota lidaparātu ekspluatācija lidostās 
(kontrolējamajā teritorijā un atklātajā 
teritorijā), gaisa satiksmes vadība, lidaparātu 
ražošana, apkope un otrreizējās pārstrādes 
procesi.

(NOx) emisijas, uz pusi samazināt dzirdamo 
troksni. Pētniecības uzmanības lokā būs 
videi draudzīgāku dzinēju tehnoloģiju 
attīstīšana, ieskaitot alternatīvo degvielu 
tehnoloģijas, kā arī uzlabota fiksētu spārnu 
un rotējošu spārnu gaisa satiksmes līdzekļu 
efektivitāte, jaunas „viedas” vieglās 
konstrukcijas un uzlabota aerodinamika.
Pētījumi aptvers arī tādus jautājumus kā 
uzlabota lidaparātu ekspluatācija lidostās 
(kontrolējamajā teritorijā un atklātajā 
teritorijā), gaisa satiksmes vadība, lidaparātu 
ražošana, apkope un kapitālais remonts, un 
otrreizējās pārstrādes procesi.

Or. en

Pamatojums

Īpašas uzmanības veltīšana apkopei, remontam un kapitālajam remontam ievērojami veicinās 
pāreju uz videi draudzīgāku gaisa transportu un sekmēs MVU iesaistīšanos visās dalībvalstīs.

Grozījumu iesniedza Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Grozījums Nr. 390
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 4. daļa

Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana. Ievērojami uzlabot pasažieru 
izvēles iespējas un lidojumu saraksta 
elastību, vienlaikus panākot pieckāršu 
negadījumu īpatsvara samazinājumu. Jaunas 
tehnoloģijas nodrošinās lielāku gaisa 
kuģu/dzinēju konfigurāciju izvēli, sākot no 
plata korpusa līdz maza izmēra lidaparātiem, 
augstāku visu sistēmas elementu 
automatizācijas līmeni, ieskaitot lidmašīnas 
vadību. Uzmanības lokā būs arī pasažieru 
komforta un labsajūtas uzlabošana, jauni 
pakalpojumi, aktīvie un pasīvie drošības 
pasākumi, īpaši uzsverot cilvēka faktoru.
Pētījumos būs ietverta arī lidostu un gaisa 
satiksmes darbību pielāgošana dažāda tipa 
lidaparātiem un to izmantošana 24 stundas 

Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana. Ievērojami uzlabot pasažieru 
izvēles iespējas un lidojumu saraksta 
elastību, vienlaikus panākot pieckāršu 
negadījumu īpatsvara samazinājumu. Jaunas 
tehnoloģijas nodrošinās lielāku gaisa 
kuģu/dzinēju konfigurāciju izvēli, sākot no 
plata korpusa līdz mazāka izmēra 
lidaparātiem savienojumiem starp pilsētu 
centriem un reģionālai izmantošanai 
(piem., slīpspārnu gaisa satiksmes līdzekļi), 
augstāku visu sistēmas elementu 
automatizācijas līmeni, ieskaitot lidmašīnas 
vadību. Uzmanības lokā būs arī pasažieru 
komforta un labsajūtas uzlabošana, jauni
pakalpojumi, aktīvie un pasīvie drošības 
pasākumi, īpaši uzsverot cilvēka faktoru.
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diennaktī, nepārsniedzot sabiedrībai 
pieņemamu trokšņa līmeni.

Pētījumos būs ietverta arī lidostu un gaisa 
satiksmes darbību pielāgošana dažāda tipa 
lidaparātiem un to izmantošana 24 stundas 
diennaktī, nepārsniedzot sabiedrībai 
pieņemamu trokšņa līmeni.

Or. en

Pamatojums

„Mazāks” labāk izskaidro nepieciešamību apsvērt visu lidaparātu diapazonu zem plata 
korpusa kategorijas. Mums ir arī jāuzlabo savienojumi starp pilsētu centriem un visi 
reģionālie savienojumi tur, kur nav atbilstošas infrastruktūras.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 391
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 4. daļa

Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana. Ievērojami uzlabot pasažieru 
izvēles iespējas un lidojumu saraksta 
elastību, vienlaikus panākot pieckāršu 
negadījumu īpatsvara samazinājumu. Jaunas 
tehnoloģijas nodrošinās lielāku gaisa 
kuģu/dzinēju konfigurāciju izvēli, sākot no 
plata korpusa līdz maza izmēra lidaparātiem, 
augstāku visu sistēmas elementu 
automatizācijas līmeni, ieskaitot lidmašīnas 
vadību. Uzmanības lokā būs arī pasažieru 
komforta un labsajūtas uzlabošana, jauni 
pakalpojumi, aktīvie un pasīvie drošības 
pasākumi, īpaši uzsverot cilvēka faktoru.
Pētījumos būs ietverta arī lidostu un gaisa 
satiksmes darbību pielāgošana dažāda tipa 
lidaparātiem un to izmantošana 24 stundas 
diennaktī, nepārsniedzot sabiedrībai 
pieņemamu trokšņa līmeni.

Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana. Ievērojami uzlabot pasažieru 
izvēles iespējas un lidojumu saraksta 
elastību, vienlaikus panākot pieckāršu 
negadījumu īpatsvara samazinājumu. Jaunas 
tehnoloģijas nodrošinās lielāku gaisa 
kuģu/dzinēju konfigurāciju izvēli, sākot no 
plata korpusa līdz mazāka izmēra 
lidaparātiem, augstāku visu sistēmas 
elementu automatizācijas līmeni, ieskaitot 
lidmašīnas vadību. Uzmanības lokā būs arī 
pasažieru komforta un labsajūtas 
uzlabošana, jauni pakalpojumi, aktīvie un 
pasīvie drošības pasākumi, īpaši uzsverot 
cilvēka faktoru. Pētījumos būs ietverta arī 
lidostu un gaisa satiksmes darbību 
pielāgošana dažāda tipa lidaparātiem un to 
izmantošana 24 stundas diennaktī, 
nepārsniedzot sabiedrībai pieņemamu 
trokšņa līmeni.

Or. xm
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Pamatojums

Slīpspārnu gaisa satiksmes līdzekļi palielina pasažieru izvēli, nodrošinot savienojumus starp 
pilsētu centriem un ļaujot piedāvāt reģionālus savienojumus tur, kur nav piemērotas 
virszemes vai lidostu infrastruktūras.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 392
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 4. daļa

Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana. Ievērojami uzlabot pasažieru 
izvēles iespējas un lidojumu saraksta 
elastību, vienlaikus panākot pieckāršu 
negadījumu īpatsvara samazinājumu. Jaunas 
tehnoloģijas nodrošinās lielāku gaisa 
kuģu/dzinēju konfigurāciju izvēli, sākot no 
plata korpusa līdz maza izmēra lidaparātiem, 
augstāku visu sistēmas elementu 
automatizācijas līmeni, ieskaitot lidmašīnas 
vadību. Uzmanības lokā būs arī pasažieru 
komforta un labsajūtas uzlabošana, jauni 
pakalpojumi, aktīvie un pasīvie drošības 
pasākumi, īpaši uzsverot cilvēka faktoru.
Pētījumos būs ietverta arī lidostu un gaisa 
satiksmes darbību pielāgošana dažāda tipa 
lidaparātiem un to izmantošana 24 stundas 
diennaktī, nepārsniedzot sabiedrībai 
pieņemamu trokšņa līmeni.

Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana. Ievērojami uzlabot pasažieru 
izvēles iespējas un lidojumu saraksta 
elastību, vienlaikus panākot pieckāršu 
negadījumu īpatsvara samazinājumu. Jaunas 
tehnoloģijas nodrošinās lielāku gaisa 
kuģu/dzinēju konfigurāciju izvēli, sākot no 
plata korpusa līdz maza izmēra lidaparātiem, 
augstāku visu sistēmas elementu 
automatizācijas līmeni, ieskaitot lidmašīnas 
vadību. Uzmanības lokā būs arī pasažieru 
komforta un veselības apstākļu, piem., 
uzlabojot kabīnes ērtības, un labsajūtas 
uzlabošana, jauni pakalpojumi, aktīvie un 
pasīvie drošības pasākumi, īpaši uzsverot 
cilvēka faktoru. Pētījumos būs ietverta arī 
lidostu un gaisa satiksmes darbību 
pielāgošana dažāda tipa lidaparātiem un to 
izmantošana 24 stundas diennaktī, 
nepārsniedzot sabiedrībai pieņemamu 
trokšņa līmeni.

Or. en

Pamatojums

Pastāvīgā attīstībā esoša mobila sabiedrība arvien globalizētākā pasaulē un demokrātiskas 
pārmaiņas izraisīs gan lidojumu skaita, gan to ilguma pieaugumu. Uzlabota novērošana un 
kabīnes ērtību efektivitāte, piemēram, individuāli pielāgojumi, gaisa transportā nodrošinās 
ceļu izšķirošam progresam.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 932 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.
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Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 393
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Aeronautika un gaisa transports”, 7. daļa

Vadošā loma nākotnes gaisa transportā.
Izpētīt radikālākas, videi nekaitīgākas un 
novatoriskākas tehnoloģijas, kuras varētu 
veicināt būtiskas pārmaiņas, kas 
nepieciešamas gaisa transportam šā 
gadsimta otrajā pusē un pēc tam. Pētniecībā 
aplūkos tādus aspektus kā jaunas piedziņas 
un pacelšanās koncepcijas, jaunas idejas 
gaisa kuģu iekštelpu dizainam, jaunas 
lidostu koncepcijas, jaunas lidaparātu 
vadības un kontroles metodes, alternatīvas 
koncepcijas gaisa transporta sistēmu 
ekspluatācijā un to integrēšana ar citiem 
transporta veidiem.

Vadošā loma nākotnes gaisa transportā.
Izpētīt radikālākas, videi nekaitīgākas un 
novatoriskākas tehnoloģijas, kuras varētu 
veicināt būtiskas pārmaiņas, kas 
nepieciešamas gaisa transportam nākamajā 
desmitgadē. Pētniecībā aplūkos tādus 
aspektus kā jaunas piedziņas un pacelšanās 
koncepcijas, jaunas idejas gaisa kuģu 
iekštelpu dizainam, jaunas lidostu 
koncepcijas, jaunas lidaparātu vadības un 
kontroles metodes, alternatīvas koncepcijas 
gaisa transporta sistēmu ekspluatācijā un to 
integrēšana ar citiem transporta veidiem.

Or. xm

Pamatojums

Gadsimta otrās puses un vēlāka laika pieminēšana projektus var padarīt par neizpildāmiem.
Reālistiskāk ir minēt nākamo desmitgadi.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 394
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 1. daļa

Videi draudzīgāks virszemes transports.
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un Energoefektivitāte, tiks 
veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus.

Videi draudzīgāks virszemes transports.
Metodoloģijas uzlabošana ārējo sociālo un 
vides izmaksu aprēķināšanai. Attīstīt 
tehnoloģijas un zināšanas, lai samazinātu 
piesārņojumu (gaisa, ūdens un augsnes) un 
ietekmi uz vidi, aplūkojot ar klimata 
pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un energoefektivitāte, tiks 
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Darbības būs saistītas ar infrastruktūras, 
transportlīdzekļu, kuģu un to komponentu 
tehnoloģijām, ietverot vispārēju sistēmas 
optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti ar 
transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.

veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus.
Darbības būs saistītas ar infrastruktūras, 
transportlīdzekļu, kuģu un to komponentu 
tehnoloģijām, ietverot vispārēju sistēmas 
optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti ar 
transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.

Or. en

Pamatojums

Lēmums par jauno „Eurovignette 2” direktīvu paredz arī mērķi izstrādāt metodes ārējo vides 
un sociālo izmaksu aprēķināšanai.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 395
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 1. daļa

Videi draudzīgāks virszemes transports.
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un Energoefektivitāte, tiks 
veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus.
Darbības būs saistītas ar infrastruktūras, 
transportlīdzekļu, kuģu un to komponentu 
tehnoloģijām, ietverot vispārēju sistēmas 
optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti ar 
transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 

Videi draudzīgāks virszemes transports.
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība, rentabilitāte un 
energoefektivitāte (piem., hibrīda 
risinājumi), tiks veicināta alternatīvo 
degvielu izmantošana, ieskaitot ūdeņradi un 
kurināmā elementus un vilcienus, kuri lieto 
alternatīvus hibrīda dzinējus. Darbības būs 
saistītas ar infrastruktūras, transportlīdzekļu, 
kuģu un to komponentu tehnoloģijām, 
ietverot vispārēju sistēmas optimizēšana.
Pētījumi, kas saistīti ar transportam 
raksturīgajām pārmaiņām, ietvers ražošanu, 
celtniecību, apkopi, diagnosticēšanu, 
remontu, kontroli, demontēšanu, utilizāciju, 
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jūrā notikusi avārija. otrreizējo pārstrādi, nolietoto 
transportlīdzekļu izmantošanas stratēģijas, 
kā arī veicamos pasākumus, ja jūrā notikusi 
avārija.

Or. es

Pamatojums

Jauns grozījums, kas aizstāj iepriekšējo grozījumu Nr. 143, paplašinot dažus no aspektiem, 
kas tajā bija minēti.

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 396
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 1. daļa

Videi draudzīgāks virszemes transports.
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un Energoefektivitāte, tiks 
veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus.
Darbības būs saistītas ar infrastruktūras, 
transportlīdzekļu, kuģu un to komponentu 
tehnoloģijām, ietverot vispārēju sistēmas 
optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti ar 
transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.

Videi draudzīgāks virszemes transports.
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu transporta radīto piesārņojumu 
(gaisa, ūdens un augsnes) un samazinātu tā 
ietekmi uz vidi, tostarp uz klimata 
pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un energoefektivitāte, tiks 
veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus.
Darbības būs saistītas ar infrastruktūras, 
transportlīdzekļu, kuģu un to komponentu 
tehnoloģijām, ietverot vispārēju sistēmas 
optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti ar 
transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.

Or. en
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Pamatojums

Lēmums par jauno „Eurovignette 2” direktīvu paredz arī mērķi izstrādāt metodes ārējo vides 
un sociālo izmaksu aprēķināšanai.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 941 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 397
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 1. daļa

Videi draudzīgāks virszemes transports.
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un Energoefektivitāte, tiks 
veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus.
Darbības būs saistītas ar infrastruktūras, 
transportlīdzekļu, kuģu un to komponentu 
tehnoloģijām, ietverot vispārēju sistēmas 
optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti ar 
transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.

Videi draudzīgāks virszemes transports.
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un energoefektivitāte, tiks 
veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus, 
ar mērķi izstrādāt transportlīdzekļus, kas 
neizdala CO2. Darbības būs saistītas ar 
infrastruktūras, transportlīdzekļu, kuģu un to 
komponentu tehnoloģijām, ietverot vispārēju 
sistēmas optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti 
ar transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.

Or. en

Pamatojums

Ir grūti precīzi pateikt, kas ir „tīri un efektīvi” motori. Šī grozījuma mērķis ir tekstu šajā 
sakarā padarīt skaidrāku. No otras puses, jaunu sauszemes transportlīdzekļu degvielas veidu 
izstrādes galvenajam mērķim jābūt tādu transportlīdzekļu risinājumu izveidošanai, kas
neizdala CO2.
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Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 943 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 398
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 2. daļa

Kravu novirzīšanas uz citiem transporta 
veidiem veicināšana un transporta koridoru 
atslogošana. Izstrādāt un demonstrēt raitus 
cilvēku un preču pārvadājumus „no durvīm 
līdz durvīm”, kā arī tehnoloģijas, kas garantē 
efektīvu pārvadātāju sadarbību, arī dzelzceļa 
transporta konkurētspējas kontekstā. Šajā 
tēmā ietilpst darbības, kas risinās jautājumus 
saistībā ar vietēja, reģionāla, valsts un 
Eiropas mēroga transporta tīklu, sistēmu un 
pakalpojumu savietojamību un darbības 
optimizēšanu, kā arī vairāku pārvadājumu 
veidu integrēšanu. Pasākumu mērķis būs 
optimizēta infrastruktūras izmantošana, 
ieskaitot stacijas un specializētos tīklus, 
labāka transporta, satiksmes un 
informācijas pārvaldība, uzlabota kravu 
loģistika un pasažieru pārvadātāju 
sadarbība. Tiks izstrādātas viedas sistēmas, 
jaunas transportlīdzekļu/kuģu koncepcijas 
un tehnoloģijas, tostarp iekraušanas un 
izkraušanas darbības. Zināšanas, kas 
vajadzīgas politikas veidošanai, ietvers 
cenu veidošanos un iekasēšanu transporta 
infrastruktūrā, Eiropas transporta politikas 
pasākumu novērtēšanu un Eiropas 
sadarbības tīklu politiku un projektus.

Kravu novirzīšanas uz citiem transporta 
veidiem veicināšana un transporta koridoru 
atslogošana. Izstrādāt un demonstrēt raitus 
cilvēku un preču pārvadājumus „no durvīm 
līdz durvīm”, kā arī tehnoloģijas, kas garantē 
efektīvu pārvadātāju sadarbību, arī dzelzceļa 
transporta konkurētspējas kontekstā. Šajā 
tēmā ietilpst darbības, kas risinās jautājumus 
saistībā ar vietēja, reģionāla, valsts un 
Eiropas mēroga transporta tīklu, sistēmu un 
pakalpojumu savietojamību un darbības 
optimizēšanu, kā arī vairāku pārvadājumu 
veidu integrēšanu un tālāku Eiropas 
Dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēmas 
testēšanu un attīstīšanu.

Or. en

Pamatojums

ERTMS ir svarīga Eiropas transporta tīkla daļa. Ir jāattīsta tālāki papildpētījumi par 
standartizāciju, stabilizāciju un jauniem pasākumiem.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 399
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 3. daļa

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem 
un precēm, veicot pētījumus par „nākamās 
paaudzes transportlīdzekļiem” un to 
ienākšanu tirgū, apvienojot visus tīras, 
enerģētiski efektīvas, drošas un inteliģentas 
ceļu satiksmes elementus. Jaunu mobilitātes 
koncepciju, novatorisku organizatoriskās un 
pārvietošanās pārvaldības shēmu un 
kvalitatīva sabiedriskā transporta pētījumu 
mērķis būs nodrošināt visiem pieejamus un 
augsta līmeņa vairāku pārvadājumu veidu 
integrēšanu. Tiks izstrādātas un pārbaudītas 
novatoriskas stratēģijas tīram pilsētas 
transportam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
nepiesārņojošiem transportlīdzekļiem, 
pieprasījuma pārvaldībai, personīgā 
transporta racionalizācijai, kā arī 
informācijas un komunikācijas stratēģijām, 
pakalpojumiem un infrastruktūrai.
Instrumenti politikas izstrādāšanas un 
īstenošanas atbalstam ietvers transporta 
plānošanu un zemes ierīcību.

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās 
visiem iedzīvotājiem, tostarp invalīdiem.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem 
un precēm, veicot pētījumus par „nākamās 
paaudzes transportlīdzekļiem” un to 
ienākšanu tirgū, apvienojot visus tīras, 
enerģētiski efektīvas, drošas un inteliģentas 
ceļu satiksmes elementus. Jaunu transporta 
un mobilitātes koncepciju, novatorisku 
organizatoriskās un pārvietošanās 
pārvaldības shēmu un kvalitatīva sabiedriskā 
transporta pētījumu mērķis būs nodrošināt 
visiem pieejamus un augsta līmeņa vairāku 
pārvadājumu veidu integrēšanu. Tiks 
izstrādātas un pārbaudītas novatoriskas 
stratēģijas tīram pilsētas transportam. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta nepiesārņojošiem 
transportlīdzekļiem, pieprasījuma 
pārvaldībai, personīgā transporta 
racionalizācijai, kā arī informācijas un 
komunikācijas stratēģijām, pakalpojumiem 
un infrastruktūrai. Instrumenti un modeļi 
politikas izstrādāšanas un īstenošanas 
atbalstam ietvers transporta plānošanu un 
zemes ierīcību.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums paplašina iepriekšējo grozījumu Nr. 144.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 400
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 4. daļa

Drošuma un drošības uzlabošana. Attīstīt 
tehnoloģijas un viedas sistēmas, lai 

Drošuma un drošības uzlabošana. Attīstīt 
tehnoloģijas un viedas sistēmas, lai 
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aizsargātu neaizsargātās personas, 
piemēram, transportlīdzekļu vadītājus, 
pasažierus, apkalpes locekļus un gājējus.
Tiks izstrādātas progresīvas tehniskas 
sistēmas un riska analīzes metodes 
sauszemes transportlīdzekļu, kuģu un 
transporta infrastruktūras izveidei. Uzsvars 
tiks likts uz integrējošām metodēm, kas 
apvieno cilvēka faktoru, strukturālo 
integritāti, profilaksi, pasīvos un aktīvos 
drošības pasākumus, glābšanas un krīžu 
pārvaldību. Drošums tiks aplūkots kā 
neatņemama sastāvdaļa kopējā transporta 
sistēmā, kas ietver infrastruktūru, kravas un 
konteinerus, transporta lietotājus un 
pārvadātājus, virszemes transportlīdzekļus 
un kuģus, pasākumus politikas veidošanas 
un likumdošanas līmenī, ieskaitot 
instrumentus lēmumu pieņemšanas 
atbalstam un apstiprināšanai; drošība tiks 
aplūkota visos gadījumos, kad tā ir 
neatņemama prasība transporta sistēmai.

aizsargātu neaizsargātās personas, 
piemēram, transportlīdzekļu vadītājus, 
pasažierus, apkalpes locekļus un gājējus.
Tiks izstrādātas progresīvas tehniskas 
sistēmas un riska analīzes metodes 
sauszemes transportlīdzekļu, kuģu un 
transporta infrastruktūras izveidei. Uzsvars 
tiks likts uz integrējošām metodēm, kas 
apvieno cilvēka faktoru, strukturālo 
integritāti, profilaksi, pasīvos un aktīvos 
drošības pasākumus, glābšanas un krīžu 
pārvaldību. Drošums tiks aplūkots kā 
neatņemama sastāvdaļa kopējā transporta 
sistēmā, kas ietver infrastruktūru krastā vai 
atklātā jūrā, kravas (ieskaitot sašķidrinātu 
dabasgāzi) un konteinerus, transporta 
lietotājus un pārvadātājus, virszemes 
transportlīdzekļus un kuģus, pasākumus 
politikas veidošanas un likumdošanas 
līmenī, ieskaitot instrumentus lēmumu 
pieņemšanas atbalstam un apstiprināšanai; 
drošība tiks aplūkota visos gadījumos, kad tā 
ir neatņemama prasība transporta sistēmai.

Or. en

Justification

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
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LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 401
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 5. daļa

Konkurētspējas stiprināšana. Uzlabot 
transporta nozares konkurētspēju, nodrošinot 
ilgtspējīgus, efektīvus un cenas ziņā 
pieejamus transporta pakalpojumus un radot 
jaunas prasmes un darba iespējas pētniecības 
un attīstības ceļā. Tehnoloģijas progresīviem 
industriālajiem procesiem ietvers 
projektēšanu, ražošanu, montāžu, būvniecību 
un apkopi, un to mērķis būs samazināt 
dzīves cikla izmaksas un saīsināt 
izstrādāšanai nepieciešamo laiku. Uzsvars 
tiks likts uz novatoriskām produktu 
koncepcijām un uzlabotiem transporta 
pakalpojumiem, nodrošinot augstu pasažieru 
apmierinātības pakāpi. Tiks izstrādāta jauna 
veida ražošanas organizācija, ieskaitot 
piegādes ķēdes pārvaldību un izplatīšanas 
sistēmas.

Konkurētspējas stiprināšana. Uzlabot 
transporta nozares konkurētspēju, nodrošinot 
ilgtspējīgus, efektīvus un cenas ziņā 
pieejamus transporta pakalpojumus un radot 
jaunas prasmes un darba iespējas pētniecības 
un attīstības ceļā. Tehnoloģijas progresīviem 
industriālajiem procesiem ietvers 
projektēšanu, ražošanu, montāžu, būvniecību 
un apkopi, un to mērķis būs samazināt 
dzīves cikla izmaksas un saīsināt 
izstrādāšanai nepieciešamo laiku. Uzsvars 
tiks likts uz novatoriskām produktu un 
sistēmu koncepcijām un uzlabotiem 
transporta pakalpojumiem, nodrošinot 
augstu pasažieru apmierinātības pakāpi. Tiks 
izstrādāta jauna veida ražošanas 
organizācija, ieskaitot piegādes ķēdes 
pārvaldību un izplatīšanas sistēmas.

Or. en

Justification

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
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answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 402
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Transports (tostarp aeronautika)”, virsraksts „Darbības ”, 

apakšvirsraksts „Atbalsts Eiropas Globālajai satelītnavigācijas sistēmai (Galileo)”, 3. daļa

Instrumentu nodrošināšana un piemērotas 
vides radīšana: garantējot drošu 
pakalpojumu izmantošanu, pamatā ieviešot 
sertifikāciju galvenajās lietojuma jomās; 
sagatavojot un apstiprinot pakalpojumu 
atbilstību jaunajām politikas jomām un 
likumdošanai, kā arī ieviešot tos; izmantojot 
sabiedriski regulējamos pakalpojumus 
saskaņā ar apstiprināto piekļuves politiku; 
radot svarīgus digitālus topoloģijas, 
kartogrāfijas, ģeodēzijas datus un sistēmas 
izmantošanai navigācijā; risinot jautājumus 
par drošuma un drošības vajadzībām un 
prasībām.

Instrumentu nodrošināšana un piemērotas 
vides radīšana: garantējot drošu 
pakalpojumu izmantošanu, pamatā ieviešot 
sertifikāciju galvenajās lietojuma jomās; 
sagatavojot un apstiprinot pakalpojumu 
atbilstību jaunajām politikas jomām un 
likumdošanai, kā arī ieviešot tos; izmantojot 
sabiedriski regulējamos pakalpojumus 
saskaņā ar apstiprināto piekļuves politiku; 
radot svarīgus digitālus topoloģijas, 
kartogrāfijas, ģeodēzijas datus un sistēmas 
izmantošanai navigācijā; risinot jautājumus 
par drošuma un drošības vajadzībām un 
prasībām. Drošības jomā, lai panāktu 
maksimāli mijiedarbību ar sistēmām, kas 
saistītas ar GMES, tiks veicinātas 
priekšizpētes un demonstrēšanas pasākumi, 
lai visos iespējamos posmos panāktu 
saderību un konverģenci starp GMES un 
Galileo, kas ir daļa no GMES „sistēmu 
sistēmas”.

Or. en
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Pamatojums

GMES un Galileo ir pilnīgi atšķirīgi pēc apjoma un struktūras, bet abas sistēmas ir vērstas uz 
gala lietotājiem tā, lai palielinātu iedzīvotāju spēju savā ikdienas dzīvē paļauties uz plašu 
instrumentu loku, kā arī lai palielinātu uzņēmumu un vietējo varas iestāžu spēju ar 
universāliem un viengabala tehnoloģiskiem instrumentiem un komunikācijas sistēmām 
sasniegt pilnīgas subsidiaritātes stāvokli.

Jo īpaši laikposmā, pirms GMES izvērš pati savu satelītu tīklu, ko pievienos Cosmo veida 
valstu tīkliem, abas programmas jāuzskata par papildinošām vairākos aspektos.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 403
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Mērķis”

Radīt dziļu, kopīgu izpratni par sarežģītajām 
un savstarpēji saistītām 
sociālekonomiskajām problēmām, ar kurām 
saskaras Eiropa, tādām kā izaugsme, 
nodarbinātība un konkurētspēja, sociālā 
kohēzija un ilgtspējība, dzīves kvalitāte, 
izglītība, kultūras jautājumi un savstarpējā 
atkarība pasaulē, jo īpaši, lai nodrošinātu 
uzlabotu zināšanu bāzi politikām attiecīgajās 
jomās.

Radīt dziļu, kopīgu izpratni par sarežģītajām 
un savstarpēji saistītām 
sociālekonomiskajām problēmām, ar kurām 
saskaras Eiropa, tādām kā izaugsme, augstas 
kvalitātes nodarbinātība, novecojoša 
sabiedrība un konkurētspēja, sociālā 
kohēzija un ilgtspējība, dzīves kvalitāte, 
izglītība, miers, kultūras jautājumi un 
savstarpējā atkarība pasaulē, jo īpaši, lai 
nodrošinātu uzlabotu zināšanu bāzi 
politikām attiecīgajās jomās.

Or. en

Pamatojums

Novecojoša sabiedrība ir viena no galvenajām nākotnes problēmām.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 404
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa, ievaddaļa

Mērķis būs izstrādāt un integrēt pētījumus 
par jautājumiem, kas ietekmē izaugsmi, 

Mērķis būs izstrādāt un integrēt pētījumus 
par jautājumiem, kas ietekmē izaugsmi, 
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nodarbinātību un konkurētspēju, tādējādi 
panākot uzlabotu un integrētu šo jautājumu 
izpratni nepārtrauktai zināšanu sabiedrības 
attīstībai. Tas labvēlīgi ietekmēs politikas 
veidošanu un sekmēs šo mērķu sasniegšanu.
Pētījumos tiks integrēti šādi problēmas 
aspekti:

nodarbinātību sociālekonomisko stabilitāti, 
konkurētspēju, tehnoloģisko kohēziju un 
informācijas sabiedrības attīstību, tādējādi 
panākot uzlabotu un integrētu šo jautājumu 
izpratni nepārtrauktai zināšanu sabiedrības 
attīstībai. Tas labvēlīgi ietekmēs politikas 
veidošanu un sekmēs šo mērķu sasniegšanu.
Pētījumos tiks integrēti šādi problēmas 
aspekti:

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams ņemt vērā problēmas, kas ietekmē sociālekonomisko stabilitāti, un to, ka 
jāiekļauj ne tikai reglamentētā, bet arī nereglamentētā izglītība.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 981 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 405
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa, 1. ievilkums

– zināšanu mainīgā loma tautsaimniecībā, 
ieskaitot dažāda veida zināšanu un 
kompetenču, izglītības un mūžizglītības, kā 
arī nemateriālo ieguldījumu nozīmi;

– zināšanu mainīgā loma tautsaimniecībā, 
ieskaitot dažāda veida zināšanu un 
kompetenču, izglītības, ieskaitot 
nereglamentēto izglītību, un mūžizglītības, 
kā arī nemateriālo ieguldījumu nozīmi;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams ņemt vērā problēmas, kas ietekmē sociālekonomisko stabilitāti, un to, ka 
jāiekļauj ne tikai reglamentētā, bet arī nereglamentētā izglītība.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 981 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.
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Grozījumu iesniedza Reino Paasilinna

Grozījums Nr. 406
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa, 1. ievilkums

– zināšanu mainīgā loma tautsaimniecībā, 
ieskaitot dažāda veida zināšanu un 
kompetenču, izglītības un mūžizglītības, kā 
arī nemateriālo ieguldījumu nozīmi;

– zināšanu mainīgā loma tautsaimniecībā, 
ieskaitot dažāda veida zināšanu un 
kompetenču, radošā potenciāla, kultūras 
faktoru, vērtību, izglītības un mūžizglītības, 
kā arī nemateriālo ieguldījumu nozīmi; 
zināšanu un nemateriālo vērtību nozīme 
ekonomiskās, sociālās un kultūras 
bagātības veidošanā un sociālajai un vides 
labklājībai;

Or. en

Pamatojums

Radošais potenciāls, kultūras faktori un vērtības Eiropā ir ļoti svarīgi, un tiem kopumā ir 
liela nozīme Eiropas konkurētspējai. Tie ir jāņem vērā.

Jāatzīst zināšanu nozīme Lisabonas mērķu sasniegšanai, veidojot uz zināšanām balstītu 
ekonomiku un tādējādi Eiropā nodrošinot konkurētspēju un izaugsmi. Tas sekmēs arī vides, 
sociālo un kultūras labklājību.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 985 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 407
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa, 1. ievilkums

– zināšanu mainīgā loma tautsaimniecībā, 
ieskaitot dažāda veida zināšanu un 
kompetenču, izglītības un mūžizglītības, kā 
arī nemateriālo ieguldījumu nozīmi;

– zināšanu mainīgā loma tautsaimniecībā, 
ieskaitot dažāda veida zināšanu un 
kompetenču, uzņēmējdarbības potenciāla, 
izglītības un mūžizglītības, kā arī 
nemateriālo ieguldījumu nozīmi;

Or. en
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Pamatojums

Pētījumiem par sociālajiem un institucionālajiem faktoriem veiksmīgai uzņēmējdarbībai ir 
izšķiroši Eiropas globālajai konkurētspējai un Lisabonas darba kārtības veicināšanai.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 982 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 408
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa, 2. ievilkums

– ekonomiskās struktūras, strukturālās 
pārmaiņas un ar produktivitāti saistītie 
jautājumi, ieskaitot pakalpojumu sektora, 
finansiālās un demogrāfiskās situācijas, 
pieprasījuma, kā arī ilgstošu pārmaiņu 
procesu nozīmi;

– ekonomiskās struktūras, strukturālās 
pārmaiņas un ar produktivitāti saistītie 
jautājumi, ieskaitot Eiropas uzņēmumu 
pārstrukturēšanu, Eiropas rūpniecības 
līderu radīšanu, pakalpojumu sektora, 
finansiālās un demogrāfiskās situācijas, 
pieprasījuma, kā arī ilgstošu pārmaiņu 
procesu nozīmi;

Or. en

Pamatojums

Viens no galvenajiem jautājumiem šodienas sabiedriskajās debatēs ES ir par strukturālo 
tendenci uz pārstrukturēšanu, saplūšanu un uzņēmumu savstarpēju pārņemšanu, un to 
papildina politiskais un ekonomiskais jautājums par „Eiropas līderu” radīšanu dažādās 
rūpniecības nozarēs.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 409
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa, 3. ievilkums

– institucionāli un politikas jautājumi, 
ieskaitot makroekonomikas politiku, darba 
tirgu, institucionālo kontekstu, kā arī 
politiku vienotību un saskanību.

– institucionāli un politikas jautājumi, 
ieskaitot makroekonomikas politiku, darba 
tirgu, sociālās un labklājības sistēmas, 
institucionālo kontekstu, kā arī politiku 
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vienotību un saskanību.

Or. en

Pamatojums

Spriedza, ko Eiropas sociālajām un labklājības sistēmām rada novecojoši iedzīvotāji, un tas, 
ka šīs sistēmas ir obligāti jāpieņem, ir viena no galvenajām problēmām, kas ietekmē Eiropas 
konkurētspēju. Pietiekamu zināšanu iegūšanai par šo jautājumu ir liela nozīme Eiropas dzīves 
veida saglabāšanai.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Alyn Smith

Grozījums Nr. 410
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa, 3. ievilkums

– institucionāli un politikas jautājumi, 
ieskaitot makroekonomikas politiku, darba 
tirgu, institucionālo kontekstu, kā arī 
politiku vienotību un saskanību.

– institucionāli un politikas jautājumi, 
ieskaitot makroekonomikas politiku, darba 
tirgu, valstu un reģionu institucionālo 
kontekstu, kā arī politiku vienotību un 
saskanību.

Or. en

Pamatojums

Daudzas no problēmām, kas attiecas uz ekonomikas izaugsmi, risina reģionālā un vietējā 
līmenī. Tāpēc pētījumi par šiem jautājumiem jāveic ne tikai valstu institucionālajā kontekstā, 
bet arī reģionu institucionālajā kontekstā.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 984 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 411
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu 
sabiedrībā”, 1. daļa, 3. ievilkums

– institucionāli un politikas jautājumi, 
ieskaitot makroekonomikas politiku, darba 

– institucionāli un politikas jautājumi, 
ieskaitot makroekonomikas politiku, darba 
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tirgu, institucionālo kontekstu, kā arī 
politiku vienotību un saskanību.

tirgu, institucionālo kontekstu, zinātniskās 
kompetences mainīgo nozīmi politiskajā un 
sabiedriskajā sfērā, kā arī politiku vienotību 
un saskanību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 980 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 412
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā”, 1. daļa, 
1.a ievilkums (jauns)

– pilsētpētniecības attīstīšana, lai labāk 
saprastu tematisko (vide, transports, 
sociālās, ekonomiskās, demogrāfiskās 
pārmaiņas u. c.) un telpisko (pilsētas, 
reģiona) mijiedarbību pilsētā un izstrādātu 
1) novatoriskus plānošanas mehānismus, 
lai problēmas risinātu integrētā un 
ilgtspējīgā veidā, un 2) novatoriskus 
pārvaldības procesus, lai palielinātu 
iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību starp 
valsts un privātajiem dalībniekiem, lai 
labāk saprastu Eiropas pilsētu nozīmi 
globālā kontekstā (pilsētu konkurētspēja), 
lai vietējām varas iestādēm sniegtu atbalstu 
sociālās kohēzijas uzlabošanā un 
izstumšanas apkarošanā pilsētās, kur, 
neraugoties uz ekonomisko attīstību, 
pieaug nevienlīdzība.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav paredzēti nekādi konkrēti pētījumi pilsētu attīstības jomā, lai gan 
lielākā daļa ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Šī grozījuma mērķis ir no jauna ieviest šāda veida 
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pētījumus par pilsētu aspektiem. Ņemot vērā pagājušā gada nemierus Francijas 
priekšpilsētās, pamatprogrammā ir jāiekļauj šāda veida pētījumi.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 413
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā”, 1. daļa, 
2. ievilkums

– pārmaiņas radniecīgos dzīvesveida, 
ģimenes, darba, patēriņa, veselības un dzīves 
kvalitātes aspektos, ieskaitot ar bērniem, 
jauniešiem un darbnespēju saistītos 
jautājumus;

– pārmaiņas radniecīgos dzīvesveida, 
ģimenes, darba, ieskaitot vienādas iespējas 
un diskriminācijas aizliegumu darba vietā, 
patēriņa, veselības un dzīves kvalitātes 
aspektos, ieskaitot jautājumus, kas attiecas 
uz bērniem, kognitīvi ļoti apdāvinātiem 
bērniem, jauniešiem un darbnespēju;

Or. en

Justification

Part 1: Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and companies
Part 2: In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 414
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā”, 1. daļa, 
3.a ievilkums (jauns)

– pilsētu pārvaldība, novatorisku 
instrumentu izstrāde, metodes un 
apmācība, lai nodrošinātu efektīvāku 
sadarbību starp dažādiem valdības 
līmeņiem un starp valsts un privātā sektora 
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dalībniekiem, izstrādājot plānošanas 
procesus pilsētām un pilsētu teritorijām; 
atšķirības, neraugoties uz ekonomisko 
attīstību.

Or. xm

Justification

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European city is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructure, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe's socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Göteborg strategies.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 415
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā”, 1. daļa, 
3.b ievilkums (jauns)

– tiesiskie un ētiskie aspekti jautājumiem 
medicīnas, biotehnoloģijas un 
nanotehnoloģijas jomās;

Or. en

Justification

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.
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Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 416
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā”, 1. daļa, 
3.c un 3.d ievilkums (jauni)

- pilsētu konkurētspēja: Eiropas pilsētu 
nozīme globālā kontekstā, vietējās politikas, 
lai uzlabotu kohēziju;
- pilsētpētniecība: uzmanības pievēršana 
tematiskajai (vide, transports, sociālās, 
ekonomiskās, demogrāfiskās pārmaiņas 
u. c.) un telpiskajai mijiedarbībai pilsētā, 
lai izstrādātu integrētus un ilgtspējīgus 
pārvaldības procesus;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav paredzēti nekādi konkrēti pētījumi pilsētu attīstības jomā, lai gan 
lielākā daļa ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Šī grozījuma mērķis ir no jauna ieviest šāda veida 
pētījumus par pilsētu aspektiem. Ņemot vērā pagājušā gada nemierus Francijas 
priekšpilsētās, pamatprogrammā ir jāiekļauj šāda veida pētījumi.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 417
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Galvenās tendences un to sekas sabiedrībā”, 1. daļa, 
3.e ievilkums (jauns)

- pētījumi par kultūras, kultūras 
mantojuma un radošu un uz kultūru 
orientētu nozaru ietekmi uz 
sociālekonomisko attīstību un darba tirgu.

Or. en

Pamatojums

Kultūras vides nozīme ir svarīgs faktors, kas ir raksturīgs Eiropai; ir rūpīgi jāpēta tās radītā 
pievienotā vērtība.  
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Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 1009 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 418
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 
virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Prognozēšanas darbības”, 1. daļa, 1. ievilkums

– plašas sociālekonomiskās prognozes par 
noteiktu skaitu galveno ES problēmu un 
iespēju, pētot tādus jautājumus kā 
novecošanas, migrācijas, zināšanu 
globalizācijas nākotne un ietekme, kā arī 
pārmaiņas noziedzībā un galvenie riski;

– plašas sociālekonomiskās prognozes par 
noteiktu skaitu galveno ES problēmu un 
iespēju, pētot tādus jautājumus kā 
novecošanas, migrācijas, zināšanu 
globalizācijas un izplatīšanas nākotne un 
ietekme, kā arī pārmaiņas noziedzībā un 
galvenie riski;

Or. en

Pamatojums

Zināšanu globalizācijas dēļ ir svarīgi saprast zināšanu izplatīšanas mehānismus.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 419
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes”, 

virsraksts „Darbības”, apakšvirsraksts „Prognozēšanas darbības”, 1. daļa, 4.a ievilkums 
(jauns)

- humanitārās zinātnes: valoda, tās 
struktūra un valodas iegūšana. Vēsture, 
mākslas vēsture, ģeogrāfija, zemes 
zinātnes, teritoriālā vēsture. Filozofija, 
kultūras un reliģijas vēsture.
Kultūras mantojums saistībā ar vizuālo 
mākslu, tradicionālo mākslu un 
amatniecību, arhitektūru un pilsētām.

Or. es

Pamatojums

Ir nepieciešamas visaptverošas zināšanas par kopējā acquis izcelsmi.
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Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 420
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, virsraksts

9. Drošība un kosmoss 9. Drošība

Or. de

Pamatojums

Neraugoties uz saiknēm starp drošību un kosmosu, abas šīs tēmas jāuzskata par divām skaidri 
noteiktām prioritātēm.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz un Caroline Lucas Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 421
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, virsraksts „Mērķis”, 1. daļa

Izstrādāt tehnoloģijas un pilnveidot 
zināšanas, lai izveidotu iespējas, kas 
paredzētas civiliem lietojumiem, un kas 
vajadzīgas, lai garantētu iedzīvotāju drošību 
no tādiem draudiem kā terorisms un 
noziedzība, kā arī no tādu nejaušu situāciju 
kā dabas katastrofas vai rūpnieciskas 
avārijas ietekmes un sekām; nodrošināt 
optimālu un saskaņotu pieejamo un jauno 
tehnoloģiju izmantošanu Eiropas drošībai, 
vienlaikus ievērojot cilvēku pamattiesības; 
veicināt pakalpojumu sniedzēju un lietotāju 
sadarbību drošības risinājumiem; vienlaikus 
ar dažādu darbību palīdzību nostiprināt 
tehnoloģiju pamatu Eiropas drošības nozarei 
un stiprināt tās konkurētspēju.

Izstrādāt tehnoloģijas un pilnveidot 
zināšanas, lai izveidotu iespējas, kas 
paredzētas civiliem lietojumiem, un kas 
vajadzīgas, lai garantētu iedzīvotāju drošību 
no tādiem draudiem kā terorisms un 
noziedzība, kā arī no tādu nejaušu situāciju 
kā dabas katastrofas vai rūpnieciskas 
avārijas ietekmes un sekām; nodrošināt 
optimālu un saskaņotu pieejamo un jauno 
tehnoloģiju izmantošanu Eiropas drošībai, 
vienlaikus ievērojot cilvēku pamattiesības 
un privātumu, atzīstot tehnoloģijas 
ierobežojumus risinot problēmas, kas 
saistītas ar terorismu, noziedzību un citiem 
drošības aspektiem, lai nodrošinātu 
proporcionālu finansējumu pētījumiem par 
to pamatcēloņiem un iespējamiem 
risinājumiem; nodrošināt, lai prioritātes 
šajā jomā nosaka sabiedrības, nevis 
komerciālas intereses, visu finansējumu 
pilnībā pārbaudot atbildīgām struktūrām 
bez pārmērīgas rūpniecības pārstāvības; 
veicināt pakalpojumu sniedzēju un lietotāju 
sadarbību drošības risinājumiem, kas vērsti 
uz konfliktu miermīlīgu risināšanu; 
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vienlaikus ar dažādu darbību palīdzību 
nostiprināt tehnoloģiju pamatu Eiropas 
drošības nozarei un stiprināt tās 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 422
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Drošība”, virsraksts

9.1 Drošība Svītrots

Or. de

Pamatojums

Neraugoties uz saiknēm starp drošību un kosmosu, abas šīs tēmas jāuzskata par divām skaidri 
noteiktām prioritātēm.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 423
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Drošība”, virsraksts 

„Metode”, 2. daļa

Darbības Kopienas līmenī pievērsīsies 
četrām drošības pamatuzdevumu jomām, kas 
noteiktas, risinot īpašus jautājumus ar lielu 
politisko nozīmi un augstu Eiropas 
pievienoto vērtību attiecībā uz draudiem un 
iespējamiem drošības pārkāpumiem, un trim 
kopīgu interešu jomām. Katrai darbības 
jomai ir seši posmi, kuri atšķiras laika un 
uzsvērtā aspekta ziņā. Šie seši posmi ir šādi:
identificēt (attiecas uz negadījumu), novērst 
(attiecas uz draudiem), aizsargāt (attiecas uz 
mērķi), sagatavoties (attiecas uz darbību), 
reaģēt (attiecas uz krīzi) un atjaunot (attiecas 
uz sekām); tie parāda, kādi centieni tiek 
veikti attiecīgajā posmā. Pirmie četri posmi 
saistīti ar mērķi novērst negadījumu un 
mazināt tā iespējamo negatīvo ietekmi, 

Darbības Kopienas līmenī pievērsīsies 
četrām drošības pamatuzdevumu jomām, kas 
noteiktas, risinot īpašus jautājumus ar lielu 
politisko nozīmi un augstu Eiropas 
pievienoto vērtību attiecībā uz draudiem un 
iespējamiem drošības pārkāpumiem, un trim 
kopīgu interešu jomām. Ir jānodrošina 
atbilstība īpašām konfidencialitātes 
prasībām, lieki neierobežojot pētījumu 
rezultātu pārredzamību. Šim nolūkam ir 
jānosaka jomas, kas pašlaik ļauj nodrošināt 
pētījumu rezultātu pārredzamību. Katrai 
darbības jomai ir seši posmi, kuri atšķiras 
laika un uzsvērtā aspekta ziņā. Šie seši 
posmi ir šādi: identificēt (attiecas uz 
negadījumu), novērst (attiecas uz draudiem), 
aizsargāt (attiecas uz mērķi), sagatavoties 
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pēdējie divi — ar pūliņiem rīkoties 
negadījuma situācijā un pārvarēt ilgtermiņa 
sekas.

(attiecas uz darbību), reaģēt (attiecas uz 
krīzi) un atjaunot (attiecas uz sekām); tie 
parāda, kādi centieni tiek veikti attiecīgajā 
posmā. Pirmie četri posmi saistīti ar mērķi 
novērst negadījumu un mazināt tā iespējamo 
negatīvo ietekmi, pēdējie divi — ar pūliņiem 
rīkoties negadījuma situācijā un pārvarēt 
ilgtermiņa sekas.

Or. de

Pamatojums

Programmas „Sadarbība” priekšlikuma projektā Komisija norāda, ka: „Lai sekmētu ES 
zinātnes sasniegumu plašāku izplatīšanu un izmantošanu, zināšanu un rezultātu izplatīšana .. 
tiks atbalstīta visās tematiskajās jomās”. Tam seko parinde, kurā teikts, ka „Dažos gadījumos 
drošības izpētei var piemērot konkrētus ierobežojumus saskaņā ar līdzdalības un pētījumu 
rezultātu izplatīšanas noteikumiem”. Šī grozījuma mērķis ir ņemt vērā drošības izpētes īpašās 
prasības. Pieņemot šo grozījumu Eiropas Parlaments atkārtotu nostāju, ko tas jau ir 
formulējis.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 424
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Drošība”, virsraksts 

„Metode”, 6. daļa

Pastiprināti tiks veicināta mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), kā arī par iedzīvotāju 
drošību atbildīgo iestāžu un organizāciju 
iesaistīšana. Pētniecības programma, ko 
ilgākam termiņam izstrādājusi Eiropas 
Drošības pētniecības padomdevēja padome 
(ESRAB), palīdzēs noteikt šīs tēmas ietvaros 
veikto pētījumu saturu un struktūru.

Pastiprināti tiks veicināta mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), kā arī par iedzīvotāju 
drošību atbildīgo iestāžu un organizāciju 
iesaistīšana. Drošības pētījumu jomai tomēr 
ir jāprecizē „MVU” definīcija attiecībā uz 
darbinieku skaitu un apgrozījumu, vai, 
alternatīvi, uzņēmumu jāklasificē kā MVU, 
ja pastāv tā īpašnieku, atbildības, vadības, 
riska un atbildīgas iesaistīšanās tā vadīšanā 
vienotība. Pētniecības programma, ko 
ilgākam termiņam izstrādājusi Eiropas 
Drošības pētniecības padomdevēja padome 
(ESRAB), palīdzēs noteikt šīs tēmas ietvaros 
veikto pētījumu saturu un struktūru.

Or. de
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Pamatojums

Lai gan daudzās nozarēs ekonomikas struktūra ir tāda, ka MVU – ES definīcijas nozīmē – ir 
galvenais novatorisma un konkurētspējas dzinējspēks, drošības joma ir izņēmums. Šajā jomā 
novatorismam ir nepieciešami uzņēmumi, kuru darbība bieži – daļēji tāpēc, ka nav pabeigts 
iekšējais tirgus, un ierobežotas konkurences dēļ – neaprobežojas tikai ar drošības pētījumu 
jomu un kuri tāpēc neatbilst ES MVU definīcijai. Tāpēc ir jāņem vērā šīs nozares struktūra.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz un Caroline Lucas Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 425
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Drošība”, virsraksts 

„Darbības”, 1. aizzīme

Aizsardzība pret terorismu un noziedzību.
Darbības koncentrēsies uz trim iespējamo 
negadījumu aspektiem, proti, uzbrucēji, 
aprīkojums un resursi, ko tie izmanto savām 
vajadzībām vai uzbrukumam. Ir vajadzīga 
virkne iespēju, lai sekmīgi darbotos šajā 
pamatuzdevumu jomā, daudzas no tām 
pirmām kārtām saistītas ar posmiem 
„identificēt”, „novērst”, „sagatavoties” un 
„reaģēt”. Svarīgs uzdevums ir gan novērst 
negadījumu, gan mazināt tā iespējamās 
sekas. Lai apgūtu vajadzīgās spējas, īpaša 
uzmanība tiks pievērsta tādiem jautājumiem 
kā draudi (piemēram, ķīmiskie, bioloģiskie, 
radioloģiskie un kodoldraudi) un to 
apzināšanās (piemēram, ziņu/ informācijas 
apkopošana, vākšana, izmantošana, 
apmaiņa/nodošana, trauksmes izziņošana); 
atklāšana (piemēram, (piemēram, bīstamo 
vielu, indivīdu vai grupu, aizdomīgas 
uzvedības), identifikācija (piemēram, 
personu, vielu veida vai daudzuma), 
novēršana (piemēram, piekļuves vai aprites 
kontrole — attiecībā uz finanšu resursiem, 
finanšu struktūru kontrole), sagatavotība 
(piemēram, riska novērtēšana; tīši izplatītu 
bioloģisko un ķīmisko kaujas vielu kontrole; 
tādu stratēģisko rezervju līmeņa novērtēšana 
kā cilvēku resursi, prasmes, aprīkojums, 
patēriņa preces; ņemot vērā liela mēroga 
notikumu iespēju utt.), teroristu uzbrukumu 
un noziegumu ietekmes neitralizācija un 

Aizsardzība pret terorismu un noziedzību.
Darbības koncentrēsies uz trim iespējamo 
negadījumu aspektiem, proti, uzbrucēji, 
aprīkojums un resursi, ko tie izmanto savām 
vajadzībām vai uzbrukumam. Ir vajadzīga 
virkne iespēju, lai sekmīgi darbotos šajā 
pamatuzdevumu jomā, daudzas no tām 
pirmām kārtām saistītas ar posmiem 
„identificēt”, „novērst”, „sagatavoties” un 
„reaģēt”. Svarīgs uzdevums ir gan novērst 
negadījumu, gan mazināt tā iespējamās 
sekas. Lai apgūtu vajadzīgās spējas, īpaša 
uzmanība tiks pievērsta tādiem jautājumiem 
kā draudi (piemēram, ķīmiskie, bioloģiskie, 
radioloģiskie un kodoldraudi) un to 
apzināšanās (piemēram, ziņu/ informācijas 
apkopošana, vākšana, izmantošana, 
apmaiņa/nodošana, trauksmes izziņošana); 
atklāšana (piemēram, (piemēram, bīstamo 
vielu, indivīdu vai grupu, aizdomīgas 
uzvedības), identifikācija (piemēram, 
personu, vielu veida vai daudzuma), 
novēršana (piemēram, piekļuves vai aprites 
kontrole — attiecībā uz finanšu resursiem, 
finanšu struktūru kontrole), sagatavotība 
(piemēram, riska novērtēšana; tīši izplatītu 
bioloģisko un ķīmisko kaujas vielu kontrole; 
tādu stratēģisko rezervju līmeņa novērtēšana 
kā cilvēku resursi, prasmes, aprīkojums, 
patēriņa preces; ņemot vērā liela mēroga 
notikumu iespēju utt.), teroristu uzbrukumu 
un noziegumu ietekmes neitralizācija un 
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ierobežošana, tiesībaizsardzības datu 
apstrāde.

ierobežošana, tiesībaizsardzības datu 
apstrāde, miera pētījumi un pētījumi par 
konfliktu novēršanu un miermīlīgu 
risināšanu.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas mērķis ir arī atbalsts ES politikām.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 426
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Drošība”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme

Robežu drošība. Darbības pievērsīsies divu 
veidu jautājumiem: ar (organizētu un 
nejaušu) piekļuvi saistītie drošības jautājumi 
attiecībā uz ES robežām kā ārējo perimetru 
ES teritorijas aizsardzībai (sauszemes un 
jūras robežas), kā arī robežpārejas mezgli kā 
daļa no (transporta) infrastruktūras, līdz ar to 
potenciāls drošības apdraudējuma mērķis. Ir 
vajadzīga virkne iespēju, lai sekmīgi 
darbotos šajā pamatuzdevumu jomā, 
daudzas no tām pirmām kārtām saistītas ar 
posmiem „identificēt”, „novērst” un 
„aizsargāt”. Svarīgs uzdevums ir gan novērst 
negadījumu, gan mazināt tā iespējamās 
sekas. Lai izveidotu vajadzīgās iespējas, 
īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem 
jautājumiem kā visu drošībai svarīgo 
robežpārejas punktos lietoto sistēmu, 
aprīkojuma, instrumentu un procesu 
efektivitātes un lietderības uzlabošana 
(piemēram, iebraucošo cilvēku 
identifikācija, neinvazīvas cilvēku un preču 
atklāšanas metodes, vielu izsekošana, 
paraugu ņemšana, vietas noteikšana, 
ieskaitot datu ieguvi un analīzi utt.); Eiropas 
sauszemes un piekrastes robežu drošības 
uzlabošana (piemēram, ar neinvazīvām un 
zemūdens metodēm transportlīdzekļu 
atklāšanai, transportlīdzekļu izsekošanai, 

Robežu drošība. Darbības pievērsīsies divu 
veidu jautājumiem: ar (organizētu un 
nejaušu) piekļuvi saistītie drošības jautājumi 
attiecībā uz ES robežām kā ārējo perimetru 
ES teritorijas aizsardzībai (sauszemes un 
jūras robežas), kā arī robežpārejas mezgli kā 
daļa no (transporta) infrastruktūras, līdz ar to 
potenciāls drošības apdraudējuma mērķis. Ir 
vajadzīga virkne iespēju, lai sekmīgi 
darbotos šajā pamatuzdevumu jomā, 
daudzas no tām pirmām kārtām saistītas ar 
posmiem „identificēt”, „novērst” un 
„aizsargāt”. Svarīgs uzdevums ir gan novērst 
negadījumu, gan mazināt tā iespējamās 
sekas. Lai izveidotu vajadzīgās iespējas, 
īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem 
jautājumiem kā visu drošībai svarīgo 
robežpārejas punktos lietoto sistēmu, 
aprīkojuma, instrumentu un procesu 
efektivitātes un lietderības uzlabošana 
(piemēram, iebraucošo cilvēku 
identifikācija, neinvazīvas cilvēku un preču 
atklāšanas metodes, vielu izsekošana, 
paraugu ņemšana, vietas noteikšana, 
ieskaitot datu ieguvi un analīzi utt.); Eiropas 
sauszemes un piekrastes robežu drošības 
uzlabošana (piemēram, ar neinvazīvām un 
zemūdens metodēm transportlīdzekļu un 
kuģu atklāšanai, transportlīdzekļu un kuģu 
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vietas noteikšanai, ieskaitot datu ieguvi un 
analīzi, uzraudzību, tālvadības darbībām 
utt.); (nelegālās) migrācijas plūsmas 
novērtēšana un pārvaldība.

izsekošanai, vietas noteikšanai, ieskaitot 
datu ieguvi un analīzi, uzraudzību, 
brīdināšanas un trauksmes sistēmas pret 
sauszemes robežu, teritoriālo ūdeņu un 
gaisa telpas pārkāpšanu, tālvadības 
darbībām utt.); (nelegālās) migrācijas 
plūsmas novērtēšana un pārvaldība.

Or. en

Pamatojums

Lai ES robežas izveidotu par ārējo ES teritorijas aizsardzības perimetru, ES ir nepieciešams, 
lai drošības pētījumi un attīstību noteiktu visus iespējamos šo robežu pārkāpšanas veidus, 
tādējādi stiprinot operatīvo spēju reālā laikā brīdināt valsts iestādes un pilsonisko sabiedrību 
un izziņot trauksmi.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 427
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Metode”, 6.a daļa (jauna)

Tādu starptautisko saistību novērtēšana un 
uzraudzība ārpus Eiropas Savienības 
robežām, kurās iesaistīta Eiropas 
Savienība. 

Or. en

Justification

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.
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Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 428
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Darbības”, 1. aizzīme, 1. ievilkums, 1. daļa

Mērķis ir izstrādāt uz satelītiem balstītas 
monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmas 
kā unikālus un globāli pieejamus datu 
avotus, kā arī konsolidēt un veicināt to 
operatīvās izmantošanas attīstību. Šī 
programma arī sniegs atbalstu operatīvo 
GMES pakalpojumu izstrādāšanai, kas 
savukārt dos iespēju lēmumu pieņēmējiem 
labāk sagatavoties krīzes situācijām vai 
mazināt to sekas, kā arī risināt jautājumus, 
kas saistīti ar vides un drošības pārvaldību.
Pētījumiem galvenokārt jāveicina no 
kosmosa avotiem iegūtu GMES datu 
izmantošana un to integrēšana ar datiem no 
citām novērošanas sistēmām, tādējādi 
iegūstot kompleksus produktus, kas 
izveidoti, lai tiešajiem lietotājiem sniegtu 
informāciju un individuālus pakalpojumus ar 
efektīvas datu integrācijas un informācijas 
pārvaldības palīdzību. Pētījumiem jāpalīdz 
arī attīstīt monitoringa metodes un saistītās 
instrumentu tehnoloģijas, vajadzības 
gadījumā izstrādāt jaunas uz kosmosu 
balstītas sistēmas vai uzlabot esošo sistēmu 
savietojamību, kā arī nodrošināt to 
izmantošanu operatīvo dienestu un 
operatīvās darbības sagatavošanas dienestu 
vajadzībām atbilstoši dažāda veida 
pieprasījumam.

Mērķis ir izstrādāt uz satelītiem balstītas 
monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmas, 
ieskaitot tās, kas paredzētas iedzīvotāju 
drošības nodrošināšanai, kā unikālus un 
globāli pieejamus datu avotus, kā arī 
konsolidēt un veicināt to operatīvās 
izmantošanas attīstību. Šī programma arī 
sniegs atbalstu operatīvo GMES
pakalpojumu izstrādāšanai, kas savukārt dos 
iespēju lēmumu pieņēmējiem labāk 
sagatavoties krīzes situācijām vai mazināt to 
sekas, kā arī risināt jautājumus, kas saistīti ar 
vides un drošības pārvaldību un dabas 
katastrofu seku likvidēšanu. Pētījumiem 
galvenokārt jāveicina no kosmosa avotiem 
iegūtu GMES datu izmantošana un to 
integrēšana ar datiem no citām novērošanas 
sistēmām, tādējādi iegūstot kompleksus 
produktus, kas izveidoti, lai tiešajiem 
lietotājiem sniegtu informāciju un 
individuālus pakalpojumus ar efektīvas datu 
integrācijas un informācijas pārvaldības 
palīdzību. GMES pakalpojumu attīstībā, ja 
vajadzīgs, tiks iekļautas citas satelītu 
tehnoloģijas (piem., komunikācija, 
navigācija). Pētījumiem jāpalīdz arī attīstīt 
monitoringa metodes un saistītās 
instrumentu tehnoloģijas, vajadzības 
gadījumā izstrādāt jaunas uz kosmosu 
balstītas sistēmas vai uzlabot esošo sistēmu 
savietojamību, kā arī nodrošināt to 
izmantošanu operatīvo dienestu un 
operatīvās darbības sagatavošanas dienestu 
vajadzībām atbilstoši dažāda veida 
pieprasījumam.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums paplašina iepriekšējo grozījumu Nr. 171.
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Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 429
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Darbības”, 1. aizzīme, 1. ievilkums, 1. daļa

Mērķis ir izstrādāt uz satelītiem balstītas 
monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmas 
kā unikālus un globāli pieejamus datu 
avotus, kā arī konsolidēt un veicināt to 
operatīvās izmantošanas attīstību. Šī 
programma arī sniegs atbalstu operatīvo 
GMES pakalpojumu izstrādāšanai, kas 
savukārt dos iespēju lēmumu pieņēmējiem 
labāk sagatavoties krīzes situācijām vai 
mazināt to sekas, kā arī risināt jautājumus, 
kas saistīti ar vides un drošības pārvaldību.
Pētījumiem galvenokārt jāveicina no 
kosmosa avotiem iegūtu GMES datu 
izmantošana un to integrēšana ar datiem no 
citām novērošanas sistēmām, tādējādi 
iegūstot kompleksus produktus, kas 
izveidoti, lai tiešajiem lietotājiem sniegtu 
informāciju un individuālus pakalpojumus ar 
efektīvas datu integrācijas un informācijas 
pārvaldības palīdzību. Pētījumiem jāpalīdz 
arī attīstīt monitoringa metodes un saistītās 
instrumentu tehnoloģijas, vajadzības 
gadījumā izstrādāt jaunas uz kosmosu 
balstītas sistēmas vai uzlabot esošo sistēmu 
savietojamību, kā arī nodrošināt to 
izmantošanu operatīvo dienestu un 
operatīvās darbības sagatavošanas dienestu 
vajadzībām atbilstoši dažāda veida 
pieprasījumam.

Mērķis ir izstrādāt uz satelītiem balstītas 
monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmas 
kā unikālus un globāli pieejamus datu 
avotus, kā arī konsolidēt un veicināt to 
operatīvās izmantošanas attīstību. Šī 
programma arī sniegs atbalstu operatīvo 
GMES pakalpojumu izstrādāšanai, kas 
savukārt dos iespēju lēmumu pieņēmējiem 
labāk sagatavoties krīzes situācijām vai 
mazināt to sekas, kā arī risināt jautājumus, 
kas saistīti ar vides un drošības pārvaldību.
Pētījumiem galvenokārt jāveicina no 
kosmosa avotiem iegūtu GMES datu 
izmantošana un to integrēšana ar datiem no 
citām novērošanas sistēmām, tādējādi 
iegūstot kompleksus produktus, kas 
izveidoti, lai tiešajiem lietotājiem sniegtu 
informāciju un individuālus pakalpojumus ar 
efektīvas datu integrācijas un informācijas 
pārvaldības palīdzību. Pētījumiem jāpalīdz 
arī attīstīt monitoringa metodes un saistītās 
instrumentu tehnoloģijas, vajadzības 
gadījumā izstrādāt jaunas uz kosmosu 
balstītas sistēmas vai uzlabot esošo sistēmu 
savietojamību, kā arī nodrošināt to 
izmantošanu operatīvo dienestu un 
operatīvās darbības sagatavošanas dienestu 
vajadzībām atbilstoši dažāda veida 
pieprasījumam. Pētniecībai jāsniedz atbalsts 
ilgtspējīgu kosmosa un in situ (ieskaitot 
zemes un gaisa) sistēmu izstrādei: zemes 
novērošanai un krīžu pārvaldībai, augstas 
izšķirtspējas attēlu iegūšanai sevišķi 
svarīgiem apgabaliem, ieskaitot pilsētu 
apgabalus vai apgabalus ar strauju 
attīstību; riska novēršanai un riska 
pārvaldībai, un visa veida ārkārtas 
situācijām, pastiprinot konverģenci ar 
zemes sistēmām.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums vēlreiz uzsver to, cik zemes in situ novērošana ir svarīga vides 
apsaimniekošanai un drošībai, un to, ka tā ir vajadzīga dažādiem dienestiem, kuriem ir 
nepieciešama ļoti augsta izšķirtspēja (piemēram, pilsētu kartogrāfijai), ko nevar panākt ar 
satelītu attēliem. Tas uzsver arī GMES „novērošanas” komponentu.

Šis grozījums aizstāj grozījumus Nr. 1048 un Nr. 1049 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto 
Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 430
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Darbības”, 1. aizzīme, 2. ievilkums, 1.a daļa (jauna)

Ņemot vērā ar GMES saistīto drošības 
vajadzību un prasību ar vien pieaugošo 
globālo mērogu un tās pašreizējo atkarību 
no datiem, kuri var būt atkarīgi no 
sistēmām, kas nav Eiropā, būs jāparedz 
papildu priekšizpētes un demonstrēšanas 
projekti globālā ģeopolitiskā jomā, aptverot 
drošību un nodrošinot atbilstību uz vidi 
orientētajām starptautiskajām E/O
iniciatīvām, kurās ES un EKA piedalās 
kopš 2003. gada. Līdzīgas starptautiskas 
vienošanās, kas panāktas attiecībā uz 
pozicionēšanas un laika noteikšanas 
risinājumiem, kuri skar Galileo, GPS un 
GLONASS, šajā jomā ir veicinoši 
precedenti.

Or. en

Pamatojums

GEO veida starptautisku drošības un kosmosa iniciatīvu nepieciešamība bija galvenais 
jautājums SPASEC ziņojumā, kas pirmo reizi kopējos centienos iesaistīja gan civilpersonas, 
gan militārās struktūras. Šāda iniciatīva būs ideāls darbības lauks, lai pētītu jaunās drošības 
problēmas un lai tās atrisinātu, pirms tās parādās politiskā līmenī. Tādējādi varētu izvairīties 
no Galileo/GPS veida konfrontācijas, kas notikusi iepriekšējos gados.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 431
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Darbības”, 1. aizzīme, 3. ievilkums

Mērķis ir atbalstīt novatoriskus 
satelītkomunikāciju lietojumus un 
pakalpojumus, kas vienlaidus integrēti 
globālajos elektroniskās komunikācijas 
tīklos, piedāvājot tos gan iedzīvotājiem, gan 
uzņēmumiem jomās, kas ietver civilo 
aizsardzību, drošību, e-pārvaldību, 
tālmedicīnu, tālmācību, „meklēšanu un 
glābšanu”, tūrismu un brīvā laika nodarbes, 
personālo navigāciju, flotu pārvaldību, 
lauksaimniecību un mežsaimniecību.
Pētījumos īpaša uzmanība tiks pievērsta 
jaunu lietojumu izstrādei, kā arī 
demonstrējumu un operatīvās darbības 
sagatavošanas sistēmu ieviešanai jomās, 
kurās ar satelītkomunikāciju palīdzību 
iespējams efektīvi reaģēt uz vajadzībām.

Mērķis ir atbalstīt novatoriskus 
satelītkomunikāciju lietojumus un 
pakalpojumus, kas vienlaidus integrēti 
globālajos elektroniskās komunikācijas 
tīklos, piedāvājot tos gan iedzīvotājiem, gan 
uzņēmumiem jomās, kas ietver civilo 
aizsardzību, drošību, e-pārvaldību, digitālo 
apraidi, tālmedicīnu, tālmācību, „meklēšanu
un glābšanu”, tūrismu un brīvā laika 
nodarbes, personālo navigāciju, flotu 
pārvaldību, lauksaimniecību un 
mežsaimniecību. Pētījumos īpaša uzmanība 
tiks pievērsta jaunu lietojumu izstrādei, kā 
arī demonstrējumu un operatīvās darbības 
sagatavošanas sistēmu ieviešanai jomās, 
kurās ar satelītkomunikāciju palīdzību 
iespējams efektīvi reaģēt uz vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Satelītu komunikācijas pakalpojumi var ievērojami sekmēt to, ka Eiropa līdz 2012. gadam 
pāriet uz digitālo apraidi kā vienu no apraides alternatīvām kopā ar kabeļtelevīziju un ADSL 
līnijām. Tai tāpēc var būt liela nozīme digitālās plaisas mazināšanā starp Eiropas valstīm un 
reģioniem, jo īpaši attiecībā uz digitālo TV un radio apraidi kalnainos apvidos vai uz salām.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 432
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Darbības”, 2. aizzīme, 1.a ievilkums (jauns)

- tehnoloģiju izstrāde kosmosa dienestu 
ietekmes uz vidi samazināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Kosmosa politikas pastiprināšana rada jautājumu par kosmosa piesārņošanu – Orbītā esošu 
atlieku karte jau tagad ir samērā liela, un tās jau ir radījušas dažus negadījumus. Ir vajadzīgi 
pētījumi, lai nodrošinātu, ka objektus, kas nogādāti kosmosā, var neitralizēt. Kosmosa 
transports patērē arī ļoti daudz enerģijas.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 433
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 1. daļa

Kopumā mērķis ir atbalstīt Eiropas kosmosa 
nozares konkurētspējas pieaugumu.

Kopumā mērķis ir atbalstīt Eiropas kosmosa 
nozares konkurētspējas un ilgtspējības 
pieaugumu.

Or. en

Pamatojums

Kosmosa politikas pastiprināšana rada jautājumu par tās ilgtspēju un tās ietekmi uz vidi.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 434
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 2. daļa

Pētījumiem īpaši jāveicina kosmosa 
transporta tehnoloģija, novērtējot ilgtermiņa 
vajadzības; rosinot sistēmu pētījumus, ņemot 
vērā tiešo lietotāju prasības; sekmējot 
augšupēju tehnoloģiju pētniecību nākamajai 
starta iekārtu paaudzei.

Pētījumiem īpaši jāveicina kosmosa 
transporta tehnoloģija, novērtējot ilgtermiņa 
vajadzības; rosinot sistēmu pētījumus, ņemot 
vērā tiešo lietotāju prasības; sekmējot 
augšupēju tehnoloģiju pētniecību nākamajai 
starta iekārtu paaudzei. Pētījumiem arī 
jāsniedz atbalsts orbitālu apkopes 
tehnoloģiju izstrādei, lai, palielinot 
funkcionālo jomu, samazinātu kosmosa 
līdzekļu izmaksas, nodrošinātu kosmosa 
līdzekļu pieejamību un to apkopes iespējas, 
kā arī samazinātu reaģēšanas laiku, kas 
kosmosa līdzekļiem vajadzīgs, lai iegūtu 
nepieciešamos datus.
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Or. en

Justification

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

Šis grozījums aizstāj grozījumu Nr. 1054 Jerzy Buzek ziņojuma projektam par 
7. pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 435
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Darbības”, 3. aizzīme, 1. ievilkums, 2.a daļa (jauna)

Pētījumu darbībām arī jāsniedz atbalsts 
orbitālu apkopes tehnoloģiju izstrādei, lai, 
palielinot funkcionālo jomu, samazinātu 
kosmosa līdzekļu izmaksas, nodrošinātu 
kosmosa līdzekļu pieejamību un to apkopes 
iespējas, kā arī samazinātu reaģēšanas 
laiku, kas kosmosa līdzekļiem vajadzīgs, lai 
iegūtu nepieciešamos datus.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Kosmosa programma, kas izstrādāta un ieviesta ciešā sadarbībā ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru, ir bijusi ļoti sekmīga. Šie panākumi ir izvirzījuši uzdevumu noteikt kosmosa 
politikas prioritātes un izstrādāt rentablas kosmosa misijas, vienlaikus neapdraudot Eiropas 
spēju nodrošināt savus kosmosa pasākumus. Orbitālu apkopes infrastruktūru izstrāde šiem 
mērķiem būs noderīga, jo tā samazina izmaksas, optimizē kosmosa līdzekļu izmantošanu un 
labāk izmanto kosmosa datus.
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Grozījumu iesniedza Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 436
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”, virsraksts 

„Reaģēšana uz jaunām vajadzībām un neparedzētām politikas vajadzībām”

Pētniecība saistībā ar jaunām vajadzībām 
pavērs iespēju tehnoloģiskās attīstības 
novatoriskiem risinājumiem kosmosa 
pētniecības jomā, ka arī iespējamiem 
pielāgojumiem un lietojumiem citās jomās 
(piemēram, resursu pārvaldībā, bioloģiskajos 
procesos un jaunos materiālos). Pētījumos 
saistībā ar neparedzētām politikas 
vajadzībām pievērsīsies tādiem tematiem kā 
uz kosmosu balstīti risinājumi jaunattīstības 
valstu atbalstam, jaunu kosmosa 
novērošanas un saziņas līdzekļu un metožu 
izstrādāšana, kas saistīti ar svarīgām 
Kopienas politikas jomām, kā arī 
ieguldījumi sociālajā integrācijā.

Pētniecība saistībā ar jaunām vajadzībām 
pavērs iespēju tehnoloģiskās attīstības 
novatoriskiem risinājumiem kosmosa 
pētniecības jomā, ka arī iespējamiem 
pielāgojumiem un lietojumiem citās jomās 
(piemēram, resursu pārvaldībā, bioloģiskajos 
procesos un jaunos materiālos). Pētījumos 
saistībā ar neparedzētām politikas 
vajadzībām pievērsīsies tādiem tematiem kā 
uz kosmosu balstīti risinājumi jaunattīstības 
valstu atbalstam, jaunu kosmosa 
novērošanas un saziņas līdzekļu un metožu 
izstrādāšana, kas saistīti ar svarīgām 
Kopienas politikas jomām, kā arī 
ieguldījumi sociālajā integrācijā. Īpaša 
uzmanība jāpievērš pētījumiem ar mērķi 
uzlabot kosmosa komponentu tādām 
novērošanas sistēmām, kas vērstas uz 
kritiskiem infrastruktūras objektiem, kā:
telekomunikāciju tīkli, sauszemes un jūras
transports, enerģētikas infrastruktūras 
objekti, kā arī Eiropas tīklu izvēršana 
galvenokārt ārpus Eiropas robežām.

Or. en

Pamatojums

Pētījumi par kritisku infrastruktūras objektu drošību ir neapmierinoši, un tas notiek laikā, kad
šādi objekti ir pārslogoti globālā līmenī. Arvien biežāk stratēģiskus lēmumus, kas skar, 
piemēram, Eiropas enerģijas piegādes, pieņem pēc tam, kad ir pilnībā ņemtas vērā drošības 
vajadzības un prasības. Tāpēc šajā jomā ir steidzami jāatjaunina pētījumi, jo īpaši attiecībā 
uz kosmosa komponentu.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 437
I pielikums, „Tēmas”, 9.a iedaļa (jauna)
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9.a Kosmoss

Or. de

Pamatojums

Neraugoties uz saiknēm starp drošību un kosmosu, abas šīs tēmas jāuzskata par divām skaidri 
noteiktām prioritātēm.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 438
I pielikums, „Tēmas”, iedaļa „Drošība un kosmoss”, apakšiedaļa „Kosmoss”

9.2 Kosmoss 10. Kosmoss

Or. de

Pamatojums

Neraugoties uz saiknēm starp drošību un kosmosu, abas šīs tēmas jāuzskata par divām skaidri 
noteiktām prioritātēm.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Grozījums Nr. 439
II pielikums, tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Veselība 8 317
Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija 2 455
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 12 670
Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas 4 832
Enerģētika 2 931
Vide (tostarp klimata pārmaiņas) 2 535
Transports (tostarp aeronautika) 5 940
Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes 792
Drošība un kosmoss 3 960

KOPĀ 44 432

Parlamenta izdarītie grozījumi
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Veselība 8 317
Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija 2 455
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 11 670
Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas 4 832
Enerģētika 3 931
Vide (tostarp klimata pārmaiņas) 2 535
Transports (tostarp aeronautika) 5 940
Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes 792
Drošība un kosmoss 3 960

KOPĀ 44 432

Or. en

Pamatojums

IKT budžets ir pārāk ierobežots. Tiek ierosināts daļu no budžeta pārvietot uz enerģētikas 
jomu. Budžeta pārvietojumu varētu izmantot kopīgiem pētījumu projektiem (pētījumi centri + 
iekārtas), kas attiecas uz IKT sistēmām dalītiem ražošanas un atjaunojamiem enerģijas 
avotiem sadales tīklos (piem., aktīva tīklu pārvaldība).

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 440
II pielikums, tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Veselība 8 317
Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija 2 455
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 12 670
Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas 4 832
Enerģētika 2 931
Vide (tostarp klimata pārmaiņas) 2 535
Transports (tostarp aeronautika) 5 940
Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes 792
Drošība un kosmoss 3 960

KOPĀ 44 432

Parlamenta izdarītie grozījumi

Veselība 9 067
Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija 2 455
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 10 720
Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas 4 832
Enerģētika 3 431
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Vide (tostarp klimata pārmaiņas) 3 035
Transports (tostarp aeronautika) 5 940
Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes 992
Drošība un kosmoss 3 960

KOPĀ 44 432

Or. es

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 441
III pielikums, virsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 1. daļa

Turpinājumā ir norādītas pirmā Kopīgo 
tehnoloģiju iniciatīvu kopuma pētniecības 
jomas, kas noteiktas, balstoties uz 
I pielikumā izklāstītajiem kritērijiem. Šīs 
Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas pievēršas 
plašam problēmu klāstam. Attiecīgi 
jāizveido struktūras katram atsevišķam 
gadījumam tā, lai tās atbilstu attiecīgās 
pētniecības jomas raksturīgajām īpatnībām/ 
vajadzībām. Katrā atsevišķā gadījumā tiks 
noteikta struktūra Kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas apstiprināto pētniecības 
programmu īstenošanai un vajadzīgo valsts 
un privāto ieguldījumu apvienošanai, kā arī 
Eiropas centienu koordinēšanai. Pētījumu 
programmas īstenošanai Komisija piešķirs 
summu, pamatojoties uz atsevišķiem 
ierosinājumiem (piemēram, saskaņā ar 
Līguma 171. pantu). Turpmākas Kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas var noteikt, 
pamatojoties uz I pielikumā norādītajiem 
kritērijiem, un ierosināt tās Septītās 
pamatprogrammas īstenošanas laikā.

Turpinājumā ir norādītas pirmā Kopīgo 
tehnoloģiju iniciatīvu kopuma pētniecības 
jomas, kas noteiktas, balstoties uz 
I pielikumā izklāstītajiem kritērijiem. Šīs 
Kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas pievēršas 
plašam problēmu klāstam. Attiecīgi 
jāizveido struktūras katram atsevišķam 
gadījumam tā, lai tās atbilstu attiecīgās 
pētniecības jomas raksturīgajām īpatnībām/ 
vajadzībām. Katrā atsevišķā gadījumā tiks 
noteikta struktūra Kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas apstiprināto pētniecības 
programmu īstenošanai un vajadzīgo valsts 
un privāto ieguldījumu apvienošanai, kā arī 
Eiropas centienu koordinēšanai. Pētījumu 
programmas īstenošanai Komisija piešķirs 
summu, pamatojoties uz atsevišķiem 
ierosinājumiem (piemēram, saskaņā ar 
Līguma 171. pantu). Turpmākas Kopīgas 
tehnoloģiju iniciatīvas, kā, piemēram, nulles 
emisiju, elektroenerģijas ražošanas, 
atjaunīgās enerģijas un būvniecības jomā,
var noteikt, pamatojoties uz I pielikumā 
norādītajiem kritērijiem, un ierosināt tās 
Septītās pamatprogrammas īstenošanas 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Šīs jomas ir ļoti svarīgas, un tām ir milzīgs potenciāls, tāpēc tās lēmuma tekstā ir jāpiemin, kā 
teikts COM priekšlikuma paskaidrojuma rakstā.
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Konkrētāk attiecībā uz būvniecības platformu tas ir pierādījis savu lielo potenciālu, veicinot 
enerģijas patēriņa samazināšanu, palielinot kvalitāti, samazinot izmaksas, uzlabojot drošību 
un cilvēku veselību, kā arī veicinot Eiropas ekonomikas konkurētspēju.

Grozījumu iesniedza Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Grozījums Nr. 442
III pielikums, virsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 5. aizzīme, 1. daļa

Eiropai jāsaglabā vadošās pozīcijas galveno 
tehnoloģiju jomā, ja tā arī nākotnē vēlas 
ilgtspējīgu, novatorisku un konkurētspējīgu 
aeronautikas un gaisa transporta nozari. Šai 
nozarei ir vajadzīga intensīva pētniecība un 
tehnoloģiju attīstība, un pašreizējā Eiropas 
aeronautikas un gaisa pārvadājumu 
uzņēmumu konkurētspēja pasaules tirgū ir 
panākta, pateicoties ievērojamiem privātiem 
ieguldījumiem (parasti 13-15% no 
apgrozījuma) vairāku gadu desmitu laikā.
Ņemot vērā nozares specifiku, tās attīstība 
bieži vien ir atkarīga no efektīvas valsts un 
privātā sektora sadarbības.

Eiropai jāsaglabā vadošās pozīcijas galveno 
tehnoloģiju jomā, ja tā arī nākotnē vēlas 
ilgtspējīgu, novatorisku un konkurētspējīgu 
aeronautikas un gaisa transporta nozari. Jo 
īpaši, videi draudzīgāku tehnoloģiju 
izstrāde ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu visas 
nozares (ieskaitot rotējošu spārnu gaisa 
satiksmes līdzekļus un reģionālos gaisa 
kuģus) konkurētspēju. Šai nozarei ir 
vajadzīga intensīva pētniecība un 
tehnoloģiju attīstība, un pašreizējā Eiropas 
aeronautikas un gaisa pārvadājumu 
uzņēmumu konkurētspēja pasaules tirgū ir 
panākta, pateicoties ievērojamiem privātiem 
ieguldījumiem (parasti 13-15% no 
apgrozījuma) vairāku gadu desmitu laikā.
Ņemot vērā nozares specifiku, tās attīstība 
bieži vien ir atkarīga no efektīvas valsts un 
privātā sektora sadarbības.

Or. en

Pamatojums

Videi draudzīgāks gaisa transports ir galvenā tehnoloģiskā prioritāte visai gaisa transporta 
nozarei (kas ietver arī rotējošu spārnu gaisa satiksmes līdzekļus un reģionālos gaisa kuģus).

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 443
III pielikums, virsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 5. aizzīme, 1. daļa

Eiropai jāsaglabā vadošās pozīcijas galveno 
tehnoloģiju jomā, ja tā arī nākotnē vēlas 

Eiropai jāsaglabā vadošās pozīcijas galveno 
tehnoloģiju jomā, ja tā arī nākotnē vēlas 
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ilgtspējīgu, novatorisku un konkurētspējīgu 
aeronautikas un gaisa transporta nozari. Šai 
nozarei ir vajadzīga intensīva pētniecība un 
tehnoloģiju attīstība, un pašreizējā Eiropas 
aeronautikas un gaisa pārvadājumu 
uzņēmumu konkurētspēja pasaules tirgū ir 
panākta, pateicoties ievērojamiem privātiem 
ieguldījumiem (parasti 13-15% no 
apgrozījuma) vairāku gadu desmitu laikā.
Ņemot vērā nozares specifiku, tās attīstība 
bieži vien ir atkarīga no efektīvas valsts un 
privātā sektora sadarbības.

ilgtspējīgu, novatorisku un konkurētspējīgu 
aeronautikas un gaisa transporta nozari. Ir 
dažas nozares, kā, piemēram, reģionālais 
gaisa transports, kurās Eiropai ir jāatgūst 
sava konkurētspēja, arī izmantojot 
tehnoloģiskā ziņā novatoriskus 
risinājumus, un citas, kurās pieaug 
konkurences spiediens. Šai nozarei ir 
vajadzīga intensīva pētniecība un 
tehnoloģiju attīstība, un pašreizējā Eiropas 
aeronautikas un gaisa pārvadājumu 
uzņēmumu konkurētspēja pasaules tirgū ir 
panākta, pateicoties ievērojamiem privātiem 
ieguldījumiem (parasti 13-15% no 
apgrozījuma) vairāku gadu desmitu laikā.
Ņemot vērā nozares specifiku, tās attīstība 
bieži vien ir atkarīga no efektīvas valsts un 
privātā sektora sadarbības.

Or. en

Pamatojums

90. gados Eiropa reģionālo transportu būtībā atstāja novārtā, tomēr tā ir augoša nozare, 
kurai tehnoloģijas ziņā ir nepieciešams kvalitatīvs lēciens. Reģionālais transports tomēr ir 
joma, kas aeronautikas pētījumos ļauj iesaistīties valstīm, kuras šajā jomā ir mazāk attīstītas.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 444
III pielikums, virsraksts „Kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas”, 5. aizzīme, 3. daļa

Aeronautikas un gaisa pārvadājumu jomā 
pievērsīsies dažādām sfērām, piemēram, 
videi draudzīgi un rentabli gaisa kuģi
(„Zaļie gaisa kuģi”) un gaisa satiksmes 
pārvaldība Vienoto Eiropas debesu politikas 
un SESAME iniciatīvas atbalstam.

Aeronautikas un gaisa pārvadājumu jomā 
pievērsīsies dažādām sfērām, piemēram, 
videi draudzīgas un rentablas gaisa 
transporta sistēmas („Zaļā gaisa transporta 
sistēma”) un gaisa satiksmes pārvaldība 
Vienoto Eiropas debesu politikas un 
SESAME iniciatīvas atbalstam.

Or. en
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Pamatojums

Termins „gaisa kuģis” ir sašaurinošs. Nozarē pašlaik dod priekšroku terminam „gaisa 
transporta sistēma”.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 445
III pielikums, virsraksts „Riska dalīšanas finanšu mehānisms”, 4. daļa

Piešķīrumu izmaksās katru gadu. Ikgadējā 
summa tiks noteikta darba programmās, 
ņemot vērā ikgadējo darbības pārskatu un 
prognozes, ko EIB iesniegs Kopienai.

Kopējo piešķīruma summu visam 
periodam, kā arī paredzētās gada summas 
ierosinās iepriekš. Piešķīrumu izmaksās 
katru gadu, un ikgadējo summu tāpēc darba 
programmās var pārskatīt, ņemot vērā 
ikgadējo darbības pārskatu un prognozes, ko 
EIB iesniegs Kopienai.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 446
III pielikums, virsraksts „Riska dalīšanas finanšu mehānisms”, 5. daļa, 2. aizzīme

Lielas PTA darbības Eiropā, kas var 
pretendēt uz aizdevumu. Automātiski uz 
finansējumu var pretendēt visas „Kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas” un lieli sadarbības 
projekti, ko Kopiena finansē to šīs īpašās
programmas tēmu un darbību ietvaros, kuras 
papildina piešķīrumu. Iespējams apsvērt arī 
citus lielus Eiropas sadarbības projektus, 
tādus kā EUREKA projekti. Saskaņā ar 
noteikumu, kas pieņemts atbilstīgi Līguma 
167. pantam, piešķīruma nolīgumā noteiks 
arī procedūras kārtību un garantēs Kopienai 
iespēju noteiktos apstākļos uzlikt veto 
piešķīruma izmantošanai, lai nodrošinātu 
EIB ierosinātu aizdevumu.

Lielas PTA darbības Eiropā un MVU 
ierosināti projekti, kas var pretendēt uz 
aizdevumu. Automātiski uz finansējumu var 
pretendēt visas „Kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas” un lieli sadarbības projekti, ko 
Kopiena finansē to šīs īpašās programmas 
tēmu un darbību ietvaros, kuras papildina 
piešķīrumu. Iespējams apsvērt arī citus lielus 
Eiropas sadarbības projektus, tādus kā 
EUREKA projekti. Ir arī jāizklāsta 
nosacījumi finansējuma piešķiršanai MVU.
Saskaņā ar noteikumu, kas pieņemts 
atbilstīgi Līguma 167. pantam, piešķīruma 
nolīgumā noteiks arī procedūras kārtību un 
garantēs Kopienai iespēju noteiktos 
apstākļos uzlikt veto piešķīruma 
izmantošanai, lai nodrošinātu EIB ierosinātu 
aizdevumu.
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