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GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai sasniegtu šīs konkrētās 
programmas visās daļās izvirzītos mērķus, 
būtiski ir sadarboties starptautiskā līmenī, 
un katrā daļā būtu jāīsteno starptautiskas 
sadarbības projekti, kas paredzēti valstīm 
vai valstu grupām saistībā ar 
horizontāliem vai prioritāriem 
jautājumiem.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) Veicināt iekļaujošu, inovatīvu un drošu
Eiropas sabiedrību nepieredzētu 
pārveidojumu un pieaugošu globālo 
savstarpējo atkarību kontekstā.

(f) veicināt iekļaujošu un inovatīvu
sabiedrību nepieredzētu pārveidojumu un 
pieaugošu globālo savstarpējo atkarību 
kontekstā;

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) veicināt drošu Eiropas sabiedrību 
nepieredzētu pārveidojumu un pieaugošu 
globālo savstarpējo atkarību un 
apdraudējumu kontekstā, vienlaikus 
stiprinot Eiropas brīvības un tiesiskuma 
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kultūru.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskajā padomē darbojas zinātnieki, 
inženieri un pētnieki ar izcilu reputāciju un 
attiecīgu pieredzi, nodrošinot pētniecības 
jomu daudzveidību, un viņi darbojas kā 
privātpersonas, nepārstāvot ārējas 
intereses.

Zinātniskajā padomē, ievērojot gan 
dzimumu, gan ģeogrāfiskās pārstāvības 
līdzsvaru, darbojas zinātnieki, inženieri un 
pētnieki ar izcilu reputāciju un attiecīgu 
pieredzi, nodrošinot pētniecības jomu 
daudzveidību, un viņi darbojas kā 
privātpersonas, nepārstāvot ārējas 
intereses.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību, un tajās tiks 
ievērots gan ģeogrāfiskās, gan dzimumu 
pārstāvības līdzsvars.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 3. daļa



AD\912764LV.doc 5/20 PE492.562v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts pētījumu veikšanai Eiropā tiks 
sniegts neatkarīgiem visu paaudžu 
pētniekiem no jebkuras pasaules valsts, 
tostarp iesācējiem pētniekiem, kas top par 
neatkarīgiem un patstāvīgiem vadošiem 
pētniekiem.

Atbalsts pētījumu veikšanai Eiropā tiks 
sniegts neatkarīgiem visu paaudžu 
pētniekiem no jebkuras pasaules valsts, 
tostarp iesācējiem pētniekiem, kas top par 
neatkarīgiem un patstāvīgiem vadošiem 
pētniekiem, kā arī pētniekiem, kuri 
apvieno (konsolidē) savas pētniecības 
darbības.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To panāks, līdzfinansējot jaunas vai esošas 
reģionālas, valsts, privātas un 
starptautiskas programmas, lai padarītu 
pieejamu un nodrošinātu starptautisku, 
starpnozaru un starpdisciplīnu pētniecības 
apmācību, kā arī pētnieku un inovācijas 
personāla pārrobežu un starpnozaru 
mobilitāti jebkurā viņu karjeras posmā.

To panāks, līdzfinansējot jaunas vai esošas 
reģionālas, valsts, privātas un 
starptautiskas programmas, lai padarītu 
pieejamu un nodrošinātu starptautisku, 
starpnozaru un starpdisciplīnu pētniecības 
apmācību, kā arī jebkuras valstspiederības
pētnieku un inovācijas personāla pārrobežu 
un starpnozaru mobilitāti jebkurā viņu 
karjeras posmā.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai efektīvi veiktu šo uzdevumu, ir svarīgi 
uzraudzīt progresu. Programma sniegs 
atbalstu rādītāju izstrādē un to datu analīzē, 
kas attiecas uz pētnieku mobilitāti, 
prasmēm un karjeru, nolūkā konstatēt 
nepilnības Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un veicināt šo darbību ietekmi. 
Darbības tiks īstenotas, tiecoties pēc 
sinerģijas un ciešas sadarbības ar politikas 
atbalsta darbībām, kas paredzētas 

Lai efektīvi veiktu šo uzdevumu, ir svarīgi 
turpināt EURAXESS tīkla izstrādi un
uzraudzīt progresu. Programma sniegs 
atbalstu rādītāju izstrādē un to datu analīzē, 
kas attiecas uz pētnieku mobilitāti, 
prasmēm un karjeru, nolūkā konstatēt 
nepilnības Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un veicināt šo darbību ietekmi. 
Darbības tiks īstenotas, tiecoties pēc 
sinerģijas un ciešas sadarbības ar politikas 
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pētniekiem, viņu darba devējiem un 
finansētājiem un tiek veiktas saskaņā ar 
“Iekļaujošas, novatoriskas un drošas 
sabiedrības” iniciatīvu. Īpašas darbības 
finansēs, lai atbalstītu iniciatīvas un 
tādējādi uzlabotu informētību par karjeras 
nozīmi pētniecības jomā, un izplatītu 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kuri 
gūti, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību atbalstam paredzētās aktivitātes.

atbalsta darbībām, kas paredzētas 
pētniekiem, viņu darba devējiem un 
finansētājiem un tiek veiktas saskaņā ar 
“Iekļaujošas, novatoriskas un drošas 
sabiedrības” iniciatīvu. Īpašas darbības 
finansēs, lai atbalstītu iniciatīvas un 
tādējādi uzlabotu informētību par karjeras 
nozīmi pētniecības jomā, un izplatītu 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kuri 
gūti, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību atbalstam paredzētās aktivitātes.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas īstenojamas, lai atbalstītu 
politikas analīzi un attīstību, tostarp par 
sociāli ekonomisko transporta aspektu, ir 
nepieciešamas, lai veicinātu inovācijas un 
spētu risināt transporta radītās problēmas. 
Darbību īstenošanas mērķis ir pilnveidot un 
īstenot Eiropas pētniecības un inovācijas 
politiku transporta nozarē attiecībā uz 
daudzsološiem pētījumiem un tehnoloģiju 
prognozēm, kā arī stiprināt Eiropas 
Pētniecības telpu.

Darbības, kas īstenojamas, lai atbalstītu
politikas analīzi un attīstību, tostarp par 
sociāli ekonomisko un ģeogrāfisko
transporta aspektu, ir nepieciešamas, lai 
veicinātu inovācijas un spētu risināt 
transporta radītās problēmas. Darbību 
īstenošanas mērķis ir pilnveidot un īstenot 
Eiropas pētniecības un inovācijas politiku 
transporta nozarē attiecībā uz 
daudzsološiem pētījumiem un tehnoloģiju 
prognozēm, kā arī stiprināt Eiropas 
Pētniecības telpu.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iekļaujoša, inovatīva un droša
sabiedrība

6. Eiropa mainīgā pasaulē — iekļaujoša 
un inovatīva sabiedrība

Grozījums Nr. 11
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 6.1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas atšķirīgo vēsturisko, politisko, 
sociālo un kultūras sistēmu aizvien vairāk 
ietekmē globāla mēroga pārmaiņas. Lai 
turpinātu pilnveidot tās ārējo darbību 
kaimiņvalstīs un ārpus tām, kā arī Eiropas 
kā pasaules līmeņa dalībnieces nozīmi, tai 
ir jāuzlabo savas spējas noteikt, sakārtot 
prioritārā kārtībā, izskaidrot un atbalstīt 
savus politiskos mērķus attiecībās ar citiem 
pasaules reģioniem un citu valstu 
sabiedrību, lai attīstītu sadarbību vai 
novērstu konfliktus. Saistībā ar to ir svarīgi 
uzlabot arī Eiropas spējas prognozēt 
attīstību un globalizācijas ietekmi un reaģēt 
uz to. Tam vajadzīga labāka izpratne par 
citu pasaules reģionu vēsturi, kultūru un 
politiski ekonomiskajām sistēmām, kā arī 
par pārvalstisku dalībnieku nozīmi un 
ietekmi. Visbeidzot, Eiropai ir arī jāsniedz 
efektīvs ieguldījums globālajā pārvaldībā 
tādās svarīgās jomās kā tirdzniecība, 
attīstība, nodarbinātība, ekonomiskā 
sadarbība, cilvēktiesības, aizsardzība un 
drošība. Tas ietver iespēju radīt jaunas 
spējas saistībā ar instrumentiem, sistēmām 
un analīzes instrumentiem vai attiecībā uz 
diplomātiju oficiālajā un neoficiālajā 
starptautiskajā kontekstā attiecībās ar valsts 
un nevalstiskajām organizācijām.

Eiropas atšķirīgo vēsturisko, politisko, 
sociālo un kultūras sistēmu aizvien vairāk 
ietekmē globāla mēroga pārmaiņas. Lai 
turpinātu pilnveidot tās ārējo darbību 
kaimiņvalstīs un ārpus tām, kā arī Eiropas 
kā pasaules līmeņa dalībnieces nozīmi, tai 
ir jāuzlabo savas spējas un zināšanu bāze 
nolūkā noteikt, sakārtot prioritārā kārtībā, 
izskaidrot un atbalstīt savus politiskos 
mērķus attiecībās ar citiem pasaules 
reģioniem un citu valstu sabiedrību, lai 
attīstītu sadarbību vai novērstu konfliktus. 
Saistībā ar to ir svarīgi uzlabot arī Eiropas 
zināšanu bāzi par konfliktiem, to 
pārvarēšanu un sadarbību, kā arī spējas 
prognozēt attīstību un globalizācijas 
ietekmi un reaģēt uz to. Tam vajadzīga 
labāka izpratne par citu pasaules reģionu 
vēsturi, kultūru un politiski ekonomiskajām 
sistēmām, kā arī par pārvalstisku 
dalībnieku nozīmi un ietekmi. Visbeidzot, 
Eiropai ir arī jāsniedz efektīvs ieguldījums 
globālajā pārvaldībā tādās svarīgās jomās 
kā tirdzniecība, attīstība, nodarbinātība, 
ekonomiskā sadarbība, cilvēktiesības, 
konfliktu novēršana, miera veidošana un 
drošība. Tas ietver iespēju radīt jaunas 
spējas saistībā ar instrumentiem, sistēmām 
un analīzes instrumentiem vai attiecībā uz 
diplomātiju oficiālajā un neoficiālajā 
starptautiskajā kontekstā attiecībās ar valsts 
un nevalstiskajām organizācijām.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 6.1.4. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mazāk attīstīto dalībvalstu jauno 
institūciju, izcilības centru un novatorisku 

– mazāk attīstīto un mazāk pieredzējušo
dalībvalstu jauno institūciju, izcilības 
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reģionu konkurējošu sasaisti ar attiecīgām 
starptautiska līmeņa vadošajām iestādēm 
citur Eiropā. Tas ietvers izcilu pētniecības 
iestāžu un mazāk attīstītu reģionu 
sadarbību komandā, mērķsadarbību, 
darbinieku apmaiņu, ekspertu konsultācijas 
un palīdzību, kā arī kopīgu stratēģiju 
izstrādi izcilības centru izveidošanai, ko 
mazāk attīstītos reģionos var atbalstīt ar 
līdzekļiem no Kohēzijas fonda. Tiks 
izskatīts jautājums par sakaru veidošanu ar 
novatoriskiem puduriem, par izcilības 
atzīšanu mazāk attīstītajos reģionos, tostarp 
veicot salīdzinošus vērtējumus un piešķirot 
izcilības apzīmējumu tām institūcijām, 
kuras nodrošina starptautisko standartu 
izpildi.

centru un novatorisku reģionu konkurējošu 
sasaisti ar attiecīgām starptautiska līmeņa
vadošajām iestādēm citur Eiropā. Tas 
ietvers izcilu pētniecības iestāžu un mazāk 
attīstītu reģionu sadarbību komandā, 
mērķsadarbību, darbinieku apmaiņu, 
ekspertu konsultācijas un palīdzību, kā arī 
kopīgu stratēģiju izstrādi izcilības centru 
izveidošanai, ko mazāk attīstītos reģionos 
var atbalstīt ar līdzekļiem no Kohēzijas 
fonda. Tiks izskatīts jautājums par sakaru 
veidošanu ar novatoriskiem puduriem, par 
izcilības atzīšanu mazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp veicot salīdzinošus 
vērtējumus un piešķirot izcilības 
apzīmējumu tām institūcijām, kuras 
nodrošina starptautisko standartu izpildi.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 6.1.4. punkts – 4.a ievilkums 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– lai palielinātu profesionalitāti un 
paplašinātu darbības jomas un paātrinātu 
attīstību, atbalsta izveidotajā konsorcijā 
vēl neiekļautu valstu partneru iesaistīšanu 
jau īstenojamos projektos.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3. Droša sabiedrība svītrots
Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni 
draudu, piemēram, noziedzību, terorismu 
un masveida ārkārtas situācijām cilvēka 
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izraisītu vai dabas katastrofu rezultātā. Šo 
draudu mērogs var būt starptautisks, un 
tie var attiekties uz fiziskiem mērķiem vai 
kibertelpu. Uzbrukumi, kas vērsti, 
piemēram, pret valsts iestāžu vai privātu 
uzņēmumu interneta vietnēm ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī 
smagi skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu. Lai 
prognozētu, novērstu un pārvaldītu šos 
draudus, ir svarīgi izstrādāt un izmantot 
inovatīvas tehnoloģijas, risinājumus, 
prognozēšanas instrumentus un 
zināšanas, stimulēt sadarbību starp 
pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, 
rast civilās aizsardzības risinājumus, 
pilnveidot Eiropas drošības 
konkurētspēju, IKT un pakalpojumu 
nozares un novērst un apkarot 
konfidencialitātes un cilvēktiesību 
pārkāpumus internetā.
Tādējādi drošības pētniecības jomas 
koordinēšana un pilnveidošana būs 
svarīgs elements un palīdzēs plānot 
pašreizējo pētniecības darbu, tostarp 
prognozēšanu, un uzlabos atbilstīgos 
tiesiskos nosacījumus un procedūras 
koordinēšanai, tostarp attiecībā uz 
pirmsnormatīvajiem pasākumiem.
Pasākumi tiks īstenoti, piemērojot uz 
uzdevumu vērstu pieeju un integrējot 
atbilstīgās sociālas dimensijas. Ar to 
palīdzību tiks sniegts atbalsts 
Eiropas Savienības politikas 
programmām iekšējai un ārējai drošībai, 
aizsardzības stratēģijām un atbilstīgajiem 
Lisabonas līgumā paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem, nodrošinās 
kibertelpas drošību, uzticību un 
konfidencialitāti vienotajā digitālajā tirgū. 
Ir izvirzīti turpmāk minētie mērķi. 
6.3.1. Noziedzības un terorisma 
apkarošana
Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
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vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un spējas 
(tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
veselības, pārtikas, ūdens resursu un vides 
drošību, kas ir būtiski elementi labas 
sabiedrības un ekonomikas darbības 
nodrošināšanai. Jaunas tehnoloģijas un 
attiecīgas spējas palīdzēs aizsargāt kritiski 
svarīgās infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus (tostarp komunikācijas, 
transportu, veselības aprūpi, pārtiku, 
ūdens resursus, materiāltehnisko apgādi 
un piegādes ķēdi, kā arī vidi). Tas ietvers 
valsts un privāto kritiski svarīgo un tīklam 
pieslēgto infrastruktūru un pakalpojumu 
analīzi un aizsardzību pret visa veida 
draudiem.
6.3.2. Drošības vairošana, nodrošinot 
robežu pārvaldību 
Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, 
procesu un ātras noteikšana metožu 
uzlabošanai, lai uzlabotu robežu drošību, 
tostarp kontroles un uzraudzības 
jautājumus, tajā pašā laikā pilnīgi 
izmantojot EUROSUR sistēmas iespējas. 
Tās tiks izstrādātas un pārbaudītas, ņemot 
vērā to efektivitāti, atbilstību tiesiskajiem 
un ētiskajiem principiem, 
proporcionalitāti, sociālo pieņemamību 
un pamattiesību ievērošanu. Ar pētniecību 
tiks atbalstīta arī integrētas Eiropas 
robežu pārvaldības uzlabošana, tostarp 
īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas 
kaimiņattiecību politikā iesaistītajām 
valstīm.
6.3.3. Kiberdrošības garantēšana
Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras 
un pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
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savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, kā arī aizsargās kritiski 
svarīgas IKT infrastruktūras. Digitālā 
sabiedrība strauji attīstās, tās interneta 
izmantojuma paradumi un ļaunprātīgas 
izmantošanas veidi pastāvīgi mainās, 
rodas jauni sociālās mijiedarbības veidi, 
jauni mobili un no atrašanās vietas 
atkarīgi pakalpojumi, kā arī lietiskais 
internets. Tas nosaka vajadzību pēc jauna 
veida pētniecības, kuras attīstība būtu 
jāstimulē jaunām lietotnēm, 
izmantojumam un sociālajām tendencēm. 
Tiks uzsāktas izsvērtas pētniecības 
iniciatīvas, tostarp proaktīva pētniecība 
un izstrāde, lai ātri reaģētu uz jauniem 
aktuāliem notikumiem saistībā ar uzticību 
un drošību.
6.3.4. Eiropas noturības pret krīzēm un 
katastrofām vairošana 
Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju 
pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
ugunsdzēsība un jūras piesārņojuma 
novēršana, humānā palīdzība, civilā 
aizsardzība, konfliktu novēršana, 
medicīniskās informācijas infrastruktūras 
izstrāde, glābšanas uzdevumi un 
stabilizācija pēc krīzes), kā arī tiesību aktu 
piemērošana. Pētniecības darbības 
aptvers visu krīzes pārvaldības ķēdi un 
sabiedrības pretestību, kā arī uzlabos 
Eiropas spējas reaģēt ārkārtas situācijās. 
Pasākumi visās uzdevuma jomās būs 
vērsti arī uz sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā 
komunikācijas, dalītās arhitektūras un ar 
cilvēkiem saistīti faktori. Tam arī 
vajadzīga civilo un militāro spēju 
integrācija dažādos uzdevumos, sākot ar 
humānās palīdzības sniedzēju civilo
aizsardzību, līdz robežu pārvaldībai un 
miera uzturēšanai. Tas ietvers 
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tehnoloģijas attīstību jutīgajā divējāda 
izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 
un apstrādes izsekojamību.
6.3.5. Privātuma un drošības garantēšana 
internetā un drošības sociālās dimensijas 
uzlabošana
Lai aizsargātu cilvēku tiesības uz 
konfidencialitāti digitālajā sabiedrībā, būs 
jārada sistēmā integrētas privātās dzīves 
aizsardzības (privacy by design) 
struktūras un tehnoloģijas saistībā ar 
produktu un pakalpojumu koncepciju. 
Tiks izstrādātas tehnoloģijas, kas 
lietotājiem ļaus kontrolēt savus datus un 
to, kā tos var izmantot trešās puses, kā arī 
instrumenti, lai noteiktu un bloķētu 
nelikumīgu saturu un ar datiem saistītus 
pārkāpumus, lai tiešsaistē aizsargātu 
cilvēktiesības, novēršot to, ka cilvēku 
individuālu vai kolektīvu rīcību ierobežo 
nelikumīga meklēšana un kopēšana. 
Ikvienam jaunam drošības risinājumam 
un tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Eiropas Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
drošības draudu noteikšanu un 
risināšanu. Tādējādi ir svarīgi labāk 
izprast drošības sociālekonomiskās, 
kultūras un antropoloģiskās dimensijas, 
plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, kā 
arī iedzīvotāju priekšstatu nozīmi. Tiks 
risināti ētiskie jautājumi un cilvēku 
vērtību un pamattiesību aizsardzības 
problēma. 
6.3.6. Konkrēti ar ieviešanu saistīti aspekti
Lai gan pētniecības darbības būs vērstas 
uz pilsonisko drošību, aktīvi tiks 
nodrošināta arī koordinācija ar Eiropas 
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Aizsardzības aģentūras (EAA) īstenotajām 
darbībām, lai tādējādi pastiprinātu 
sadarbību ar EAA, īpaši ar iepriekš 
minētās Eiropas sadarbības sistēmas 
starpniecību, atzīstot to, ka pastāv jomas, 
kurās ir iespējams divējāds tehnoloģiju 
izmantojums, kas atbilst gan pilsoniskiem, 
gan militāriem pielietojumiem. Turklāt, 
lai uzlabotu Eiropas Savienības 
programmu un politiku koordināciju gan 
iekšējās, gan ārējās drošības jomā, kā arī 
citu Eiropas Savienības iniciatīvu 
koordināciju, tiks stiprināti arī citi 
koordinācijas mehānismi ar attiecīgajām 
Eiropas Savienības aģentūrām, 
piemēram, FRONTEX, EMSA un 
Eiropols.
Ņemot vērā drošības īpašo raksturu, tiks 
ieviesta īpaša kārtība attiecībā uz 
plānošanu un pārvaldību, ieskaitot 
vienošanās ar šā lēmuma 9. pantā minēto 
komiteju. Klasificēta vai citādi delikāta 
informācija par drošību tiks aizsargāta, 
turklāt darba programmās var izvirzīt 
īpašas prasības un noteikt kritērijus 
starptautiskajai sadarbībai. Tas tiks 
atspoguļots arī Drošas sabiedrības 
plānošanas un pārvaldības pasākumos 
(tostarp komiteju aspekti).

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Droša sabiedrība — Eiropas un tās 
iedzīvotāju brīvības un drošības 
aizsardzība
Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar 
vairākiem drošības apdraudējumiem, 
piemēram, noziedzību, terorismu un 
masveida ārkārtas situācijām cilvēka 
izraisītu vai dabas katastrofu rezultātā. Šo 
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draudu mērogs var būt starptautisks, un 
tie var attiekties uz fiziskiem mērķiem vai 
kibertelpu. Uzbrukumi, kas vērsti, 
piemēram, pret valsts iestāžu vai privātu 
uzņēmumu interneta vietnēm ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī 
smagi skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.
Lai prognozētu, novērstu un pārvaldītu 
šos draudus, ir svarīgi izstrādāt un 
izmantot inovatīvas tehnoloģijas, 
risinājumus, prognozēšanas instrumentus 
un zināšanas, stimulēt sadarbību starp 
pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, 
rast civilās aizsardzības risinājumus, 
pilnveidot Eiropas drošības 
konkurētspēju, IKT un pakalpojumu 
nozares un novērst un apkarot 
konfidencialitātes un cilvēktiesību 
pārkāpumus internetā.
Tādējādi drošības pētniecības jomas 
koordinēšana un pilnveidošana būs 
svarīgs elements un palīdzēs plānot 
pašreizējo pētniecības darbu, tostarp 
prognozēšanu, un uzlabos atbilstīgos 
tiesiskos nosacījumus un procedūras 
koordinēšanai, tostarp attiecībā uz 
pirmsnormatīvajiem pasākumiem.
Pasākumi tiks īstenoti, piemērojot uz 
uzdevumu vērstu pieeju un integrējot 
atbilstīgās sociālas dimensijas. Ar to 
palīdzību tiks sniegts atbalsts 
Eiropas Savienības politikas 
programmām iekšējai un ārējai drošībai, 
aizsardzības stratēģijām un atbilstīgajiem 
Lisabonas līgumā paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem un tiks 
nodrošināta kibertelpas drošība, 
uzticamība un konfidencialitāte. Ir 
izvirzīti turpmāk minētie mērķi.
6.a.1. Lielāka iedzīvotāju drošība un 
aizsardzība — noziedzības un terorisma 
apkarošana
Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
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vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un spējas 
(tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
veselības, pārtikas, ūdens resursu un vides 
drošību, kas ir būtiski elementi 
sabiedrības un ekonomikas pareizas 
darbības nodrošināšanai. Papildu 
elementi, kuru mērķis ir uzlabot 
iedzīvotāju aizsardzību, sekmēs drošas 
pilsoniskās sabiedrības attīstību.
6.a.2. Kritiski svarīgās infrastruktūras 
noturības aizsardzība un uzlabošana
Jaunas tehnoloģijas un attiecīgas spējas 
palīdzēs aizsargāt kritiski svarīgās 
infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus (tostarp komunikācijas, 
transportu, veselības aprūpi, pārtiku, 
ūdens resursus, materiāltehnisko apgādi 
un piegādes ķēdi, kā arī vidi). Tas ietvers 
valsts un privāto kritiski svarīgo un tīklam 
pieslēgto infrastruktūru un pakalpojumu 
analīzi un aizsardzību pret visu veidu 
apdraudējumiem.
6.a.3. Drošības stiprināšana, nodrošinot 
robežu pārvaldību un jūras satiksmes 
drošību
Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, 
procesu un ātras noteikšana metožu 
uzlabošanai, lai pilnveidotu robežu 
drošību, ietverot gan kontroles, gan 
uzraudzības aspektus, vienlaikus pilnībā 
izmantojot EUROSUR sistēmas iespējas. 
Tās tiks izstrādātas un pārbaudītas, ņemot 
vērā to efektivitāti, atbilstību tiesiskajiem 
un ētiskajiem principiem, 
proporcionalitāti, sociālo pieņemamību 
un pamattiesību ievērošanu. Ar pētniecību 
tiks atbalstīta arī integrētas Eiropas 
robežu pārvaldības uzlabošana, tostarp 
īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas 
kaimiņattiecību politikā iesaistītajām 
valstīm.
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Tiks risināti visi ar jūras satiksmes 
drošību saistītie jautājumi. Cita starpā tie 
būs jautājumi, kas saistīti ar jūras robežas 
pārvaldības aspektiem, kā arī ūdens 
transporta aizsardzību un kontroli.
6.a.4. Kiberdrošības garantēšana un 
uzlabošana
Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras 
un pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, vērsīsies pret 
kibertehnoloģiju neatbilstīgu 
izmantošanu, novērsīs privātuma 
pārkāpumus un aizsargās kritiski svarīgas 
IKT infrastruktūras.
6.a.5. Eiropas noturības pret krīzēm un 
katastrofām vairošana
Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju 
pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
ugunsdzēsība un jūras piesārņojuma 
novēršana, humānā palīdzība, civilā 
aizsardzība, konfliktu novēršana, 
medicīniskās informācijas infrastruktūras 
izstrāde, glābšanas uzdevumi un 
stabilizācija pēc krīzes), kā arī tiesību aktu 
piemērošana. Pētniecības darbības 
aptvers visu krīzes pārvaldības ķēdi un 
sabiedrības pretestību, kā arī uzlabos 
Eiropas spējas reaģēt ārkārtas situācijās.
Pasākumi visās uzdevuma jomās ietvers 
arī sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
tādus aspektus kā komunikācija, 
izkliedētā arhitektūra un cilvēka faktori. 
Tam arī vajadzīga civilo un militāro spēju 
integrācija dažādos uzdevumos, sākot ar 
humānās palīdzības sniedzēju civilo 
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aizsardzību, līdz robežu pārvaldībai un 
miera uzturēšanai. Tas ietvers 
tehnoloģijas attīstību jutīgajā divējāda 
izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 
un apstrādes izsekojamību.
6.a.6. Drošības sociālā aspekta 
uzlabošana un privātuma un brīvības 
garantēšana internetā
Ikvienam jaunam drošības risinājumam 
un tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Savienības un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
drošības apdraudējumu noteikšanu un 
risināšanu. Tāpēc ir svarīgi labāk izprast 
drošības sociālekonomiskos, kultūras un 
antropoloģiskos aspektus, nedrošības 
cēloņus, kā arī plašsaziņas līdzekļu, 
komunikācijas un iedzīvotāju priekšstatu 
nozīmi. Tiks risināti ētiskie jautājumi un 
cilvēku vērtību un pamattiesību 
aizsardzības problēma.
Lai aizsargātu cilvēku tiesības uz 
konfidencialitāti digitālajā sabiedrībā, būs 
jārada sistēmā integrētas privātās dzīves 
aizsardzības (privacy by design) 
struktūras un tehnoloģijas saistībā ar 
produktu un pakalpojumu koncepciju. 
Tiks izstrādātas tehnoloģijas, kas 
lietotājiem ļaus kontrolēt savus datus un 
to, kā tos var izmantot trešās puses, kā arī 
instrumenti, lai noteiktu un bloķētu 
nelikumīgu saturu un ar datiem saistītus 
pārkāpumus, lai tiešsaistē aizsargātu 
cilvēktiesības, novēršot to, ka cilvēku 
individuālo vai kolektīvo rīcību ierobežo 
nelikumīga meklēšana un kopēšana.
6.a.7. Kopējās drošības un aizsardzības 
politikas misiju un operāciju veiktspējas 
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nostiprināšana
Tā kā robeža starp ārējo un iekšējo 
drošību kļūst aizvien nenoteiktāka, 
konflikti ārpus Eiropas un to sekas strauji 
var tieši ietekmēt Eiropas drošību. Turklāt 
īpaša uzmanība ir jāpievērš civilo un uz 
aizsardzību orientēto darbību un politikas 
mijiedarbībai, jo pastāv plašas iespējas 
izmantot sinerģiju starp civilo aizsardzību, 
situācijas novērtēšanu, konfliktu 
pārvaldību un novēršanu, miera 
uzturēšanu un pēckrīzes situācijas 
stabilizēšanas operācijām. Jomās, kurās 
tiks konstatēta savstarpējās 
papildināmības iespēja, tiks veicināti 
ieguldījumi krīzes pārvaldības spēju 
attīstībā, lai nekavējoties novērstu 
veiktspējas nepilnības, vienlaikus 
izvairoties no nevajadzīgas dublēšanās, 
veidotu sinerģiju un atbalstītu 
standartizāciju.
6.a.8. Konkrēti ar ieviešanu saistīti aspekti

Lai gan pētniecības darbības būs 
orientētas uz pilsonisko drošību, aktīvi 
tiks nodrošināta arī koordinācija ar 
Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) 
īstenotajām darbībām, lai tādējādi 
pastiprinātu sadarbību ar EAA, īpaši ar 
iepriekš minētās Eiropas sadarbības 
sistēmas starpniecību, atzīstot to, ka 
pastāv jomas, kurās ir iespējams divējāds 
tehnoloģiju izmantojums, kas atbilst gan 
pilsoniskiem, gan militāriem 
pielietojumiem. Turklāt, lai uzlabotu 
Savienības programmu un politiku 
koordināciju gan iekšējās, gan ārējās 
drošības jomā, kā arī citu Savienības 
iniciatīvu koordināciju, tiks stiprināti arī 
citi koordinācijas mehānismi ar 
attiecīgajām Savienības aģentūrām, 
tādām kā FRONTEX, EMSA un Eiropols.
Ņemot vērā drošības īpašo raksturu, tiks 
ieviesta īpaša kārtība attiecībā uz 
plānošanu un pārvaldību, ieskaitot 
vienošanos ar šā lēmuma 9. pantā minēto 
komiteju. Klasificēta vai citādi delikāta 
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informācija par drošību tiks aizsargāta, 
turklāt darba programmās var izvirzīt 
īpašas prasības un noteikt kritērijus 
starptautiskajai sadarbībai. Tas tiks 
atspoguļots arī Drošas sabiedrības 
plānošanas un pārvaldības pasākumos 
(tostarp komiteju aspekti).

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – III daļa – 1. punkts – 1. daļa – 1.d ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– no alkohola atkarīgu cilvēku 
procentuālā daļa Eiropā/iesaistītajā valstī;

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – III daļa – 1. punkts – 1. daļa – 1.e ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nabadzīgu cilvēku procentuālā daļa 
Eiropā/iesaistītajā valstī;

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – III daļa – 1. punkts – 1. daļa – 1.f ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– bezdarbnieku procentuālā daļa 
Eiropā/iesaistītajā valstī.
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