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ĪSS PAMATOJUMS

Ar drošību saistītā pētniecība ir nozīmīgs aspekts Pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 
2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”. Komisijas priekšlikuma prioritāšu sadaļā „Sabiedrības 
problēmu risināšana” ir iekļauts mērķis „Visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība”. 

Drošā sabiedrībā vajadzētu nodrošināt Eiropas un tās iedzīvotāju brīvību un drošību.
Pētniecība un inovācija nepārprotami var veikt vadības un atbalsta mehānisma funkciju, taču 
šī joma vien nespēj garantēt drošību. Būtu jānosaka, ka pētniecības un inovācijas darbību 
mērķis ir novērst un aizkavēt drošības apdraudējumus, kā arī sagatavoties un aizsargāties pret 
tiem. Turklāt drošība ir fundamentāls uzdevums, ko nevar atrisināt ar neatkarīgu un nozarei 
pielāgotu metodi, bet tam vajadzīga daudz vērienīgāka, saskaņotāka un holistiskāka pieeja. 
Pētniecība un inovācija ir sevišķi svarīgs aspekts drošības un aizsardzības nozarē un pamats 
Eiropas aizsardzības industrijas konkurētspējai un noturībai. Īpaši svarīga tā ir stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai.

Šajā ziņā referents par sevišķi problemātisku uzskata 16. panta 2. punktu, jo tajā noteikts, ka 
„pētniecības un inovācijas darbības, ko veic pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, ekskluzīvi 
vērš uz civilo izmantojumu”. Šāds formulējums no programmas darbības jomas izslēdz 
ikvienu pētījumu aizsardzības nozarē. Referents uzskata, ka saistībā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” veiktās pētniecības un inovācijas darbības nav ekskluzīvi jāvelta tikai 
civilam izmantojumam, jo aizvien pieaug divējāda izmantojuma tehnoloģiju nozīme un rodas 
arvien plašāka komplementaritāte un sinerģija starp Eiropas aizsardzības un civilās drošības 
pētniecības programmām. Tāpēc referents ierosina grozīt 16. panta 2. punktu, lai programmā 
divējāda izmantojuma kontekstā iekļautu arī aizsardzības lietojumus. 

Ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta pētniecība un inovācija, kas saistīta ar 
kopējo drošības un aizsardzības politiku, kā minēts Līguma par Eiropas Savienību 42. panta 
2. punktā un 45. pantā. Šajā ziņā pamatprogammai būtu jāpievēršas ar aizsardzību saistītu 
prasību risināšanai divējādi izmantojamā pētniecībā un inovācijā. Šo pasākumu mērķim 
vajadzētu būt veiktspējas palielināšanai, kas vajadzīga tādiem pasākumiem kā miera 
uzturēšana, konfliktu novēršana un starptautiskās drošības stiprināšana, kā arī krīžu 
pārvaldība. Līdz ar to ir jāatzīst Eiropas Aizsardzības aģentūras fundamentālā nozīme, jo tā ir 
galvenā Eiropas Komisijas partnere, kas palīdz apzināt vajadzības veiktspējas jomā, veidot 
sinerģiju, novērst divkāršu darbu un atbalstīt standartizāciju. Tāpēc, pamatojoties uz 
uzdevumiem, kas noteikti Padomes iepriekšējos secinājumos, Eiropas Aizsardzības aģentūru 
un Komisiju varētu aicināt līdz gada beigām iesniegt konkrētus priekšlikumus šajā jomā, 
tostarp attiecībā uz pētniecību un tehnoloģijām. 

Visbeidzot, referents gribētu uzsvērt pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” struktūras un 
īstenošanas nozīmi. Attiecībā uz prioritāti „Sabiedrības problēmu risināšana” izvēlētie temati 
un strukturējums šķiet atbilstīgs pašreizējām globālajām problēmām, tomēr šaubas rada 
ierosinātais tematiskais sakopojums mērķu sadaļā „Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība”. Referents uzskata, ka attiecībā uz drošību un aizsardzību piemērotāk būtu ar 
drošību saistītos pētījumus saglabāt kā atsevišķu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
komponentu. Turklāt drošības tematiskā joma būtu jāpaplašina, lai atspoguļoju vajadzību 
panākt inovācijas un tehnoloģijas risinājumu nodošanu starp civilo un aizsardzības industriju. 
Šajā kontekstā aizsardzība ir līdzeklis, ar ko sabiedrība būs gatava novērst ikvienu krīzes 
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veidu un pret tiem aizsargāties. Katrā ziņā Eiropas Savienības Līgumi paredz, ka pētniecību 
var izmantot aizsardzības un drošības jomā. Realizācija ir atkarīga no politiskās gribas.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Vairākās rezolūcijās Parlaments ir 
atgādinājis, cik svarīga drošības un 
aizsardzības nozarē ir pētniecība un 
inovācija, kas ir Eiropas aizsardzības 
rūpniecības konkurētspējas un noturības 
pamats, un cik šis aspekts ir svarīgs, lai 
sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” 
izvirzītos ilgtspējīgas izaugsmes mērķus.
Šajā ziņā Parlaments norādīja uz civilo 
un aizsardzības pētījumu programmu 
savstarpējiem blakusrezultātiem, 
papildināmību un sinerģiju, atzīmēja 
Eiropas Aizsardzības aģentūras būtisko 
nozīmi kopīgo aizsardzības pētījumu 
pasākumu koordinēšanā un plānošanā un 
uzsvēra sadarbības ieguvumus pētniecības 
jomā, kas izpaužas kā uzlabota 
sadarbspēja. Turklāt Parlaments 
mudināja Komisiju, Eiropas Aizsardzības 
aģentūru un Eiropas Kosmosa aģentūru 
nodrošināt savu darbību koordinēšanu, 
izmantojot Eiropas sadarbības sistēmu. Jo 
īpaši Parlaments uzsvēra, ka ikvienā 
Savienības finansētā aizsardzības 
pētījumu darbībā galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš Eiropas Savienības krīžu 
pārvaldības spējām un pētniecībai, kas 
nodrošina divējādi izmantojamus 
lietojumus, jo gan militārais, gan civilais 
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personāls ir pakļauts līdzīgiem 
apdraudējumiem, un līdz ar to ir 
nepieciešamas samērojamas iespējas.
Visbeidzot, Parlaments norādīja uz LESD 
185. panta noteikumiem, ar ko paredz 
Eiropas Savienības ieguldījumu 
pašreizējās pētniecības un izstrādes 
programmās, kuras sākusi vairāku 
dalībvalstu grupa, un ko varētu izmantot, 
lai paātrinātu veiktspējas panākšanu, kas 
vajadzīga kopējās drošības un 
aizsardzības politikas misiju un operāciju 
veikšanai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Savienības Padome savos 
2012. gada 22. un 23. marta sanāksmē 
pieņemtajos secinājumos par militāro
spēju apvienošanu un kopīgu 
izmantošanu atzina, ka aizsardzība ir cieši 
saistīta ar tehnoloģiju, inovāciju un 
izaugsmi, un ar bažām norādīja, ka sarūk 
kopējie ieguldījumi aizsardzības pētījumos 
un tehnoloģijās, kas var ietekmēt Eiropas 
spēju nākotnē attīstīt aizsardzības spējas. 
Tā atkārtoti uzsvēra apņemšanos 
sadarboties pētniecības un tehnoloģiju 
jomā. Padome mudināja Eiropas 
Aizsardzības aģentūru un Komisiju 
panākt sinerģiju ar Eiropas politikas 
nostādnēm un jo īpaši pētniecības un 
tehnoloģiju jomā, tostarp saistībā ar 
jauno Eiropas pētniecības un tehnoloģiju 
pamatprogrammu („Apvārsnis 2020”). Tā 
norādīja, ka tādējādi tiks sekmēta Eiropas 
aizsardzības rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās bāzes nostiprināšana. Arī 
2008. gada 11. decembra deklarācijā par 
spēju nostiprināšanu Eiropas Savienības 
Padome uzsvēra, ka pētniecībai un 
tehnoloģijai ir izšķirīga nozīme 
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nepieciešamo spēju iegūšanai, kā arī 
Eiropas aizsardzības rūpniecības nākotnei 
un konkurētspējai pasaulē. Turklāt 
Padome vēlējās arī turpmāk nodrošināt 
sinerģiju starp pētniecības un izstrādes 
pamatprogrammas darbībām un 
aizsardzības jomu, lai parādītu civilo un 
aizsardzības tehnoloģiju divējādo 
izmantojamību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
(turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, sasniegt zinātniskās 
bāzes izcilību, lai nostiprinātu Savienības 
izcilību zinātnē pasaules mērogā, panākt 
vadošo lomu rūpniecībā, lai atbalstītu 
uzņēmējdarbību, tostarp mazus un vidējus 
uzņēmumus (MVU) un inovāciju, un 
risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā “Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no pētniecības līdz 
tirgum. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, 
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī 
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un tās 
mērķis ir apmierināt pētniecības vajadzības 
vairākos Savienības politikas virzienos, 
liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto pasākumu 
radīto zināšanu iespējami plašāku 
izmantošanu un izplatīšanu līdz pat to 
izmantošanai komerciāliem mērķiem. 
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu 

11. Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
(turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, sasniegt zinātniskās 
bāzes izcilību, lai nostiprinātu Savienības 
izcilību zinātnē pasaules mērogā, panākt 
vadošo lomu rūpniecībā, lai atbalstītu 
uzņēmējdarbību, tostarp mazus un vidējus 
uzņēmumus (MVU) un inovāciju, un 
risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā “Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no pētniecības līdz 
tirgum. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, 
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī 
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un tās 
mērķis ir apmierināt pētniecības vajadzības 
vairākos Savienības politikas virzienos, 
liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto pasākumu 
radīto zināšanu iespējami plašāku 
izmantošanu un izplatīšanu līdz pat to 
izmantošanai komerciāliem mērķiem. Tas 
ietver pētījumus, kas ir Savienības un tās 
dalībvalstu drošības un aizsardzības 
interesēs. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātes būtu 
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atbilstoši Euratom līgumam. jāatbalsta arī ar kodolpētniecības un 
mācību programmu atbilstoši Euratom 
līgumam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai “Apvārsnis 
2020” būtu jārada cieša sinerģija ar citām 
Savienības programmām tādās jomās kā 
izglītība, kosmoss, globālā satelītu 
navigācija un globālā satelītnovērošana,
vide, konkurētspēja un MVU, iekšējā 
drošība, kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un 
sinerģija ar kohēzijas politikas fondiem un 
lauku attīstības politiku, kas var īpaši 
palīdzēt nostiprināt valstu un reģionālās 
pētniecības un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai “Apvārsnis 
2020” būtu jārada cieša sinerģija ar citām 
Savienības programmām tādās jomās kā 
izglītība, kosmoss, vide, konkurētspēja un 
MVU, iekšējā un ārējā drošība, 
aizsardzības politika, kultūra un 
plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija ar 
kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
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specializācijas stratēģiju kontekstā. specializācijas stratēģiju kontekstā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta 
pētniecība un inovācija, kas saistīta ar 
kopējo drošības un aizsardzības politiku, 
kā minēts Līguma par Eiropas Savienību 
42. panta 3. punktā un 45. pantā. Līdz ar 
to pamatprogrammai būtu jārisina ar 
aizsardzību saistītās prasības pētniecību 
un inovāciju izmantot divējādi un, 
pamatojoties uz LESD 185. pantu, būtu 
jāizstrādā īpaši kopīgās pētniecības un 
izstrādes pasākumi. Šo pasākumu mērķim 
vajadzētu būt veiktspējas palielināšanai, 
kas vajadzīga tādiem pasākumiem kā 
miera uzturēšana, konfliktu novēršana un 
starptautiskās drošības stiprināšana, kā 
arī krīžu pārvaldība. Šajā ziņā būtu jāņem 
vērā Eiropas Aizsardzības aģentūras 
funkcija.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā–publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam. 

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā–publiskā sektora 
partnerības, ar starptautiskām, valstu un 
reģionālām programmām pētniecības un 
inovāciju atbalstam.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam. 

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam. Tam būtu jāietver sinerģija 
starp civilām un aizsardzības 
tehnoloģijām, jo īpaši veicinot pētniecības 
un inovācijas divējādo izmantojumu un 
panākot tehnoloģiju savstarpējo sasaisti.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Starptautiskā 
sadarbība zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā 
būtu jāorientē uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, lai nostiprinātu 
konkurētspēju, veicinātu sabiedrības 
problēmu risināšanu un atbalstītu 
Savienības ārpolitiku un attīstības politiku, 
tostarp attīstot sinerģiju ar ārējām 
programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā.

(30) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Starptautiskā 
sadarbība zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā 
būtu jāorientē uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, lai nostiprinātu 
konkurētspēju, veicinātu sabiedrības 
problēmu risināšanu un atbalstītu 
Savienības ārpolitiku un attīstības politiku, 
tostarp attīstot sinerģiju ar ārējām 
programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā. Sadarbojoties ar trešām 
valstīm, vienmēr būtu jāņem vērā 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības intereses. 
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai. Vajadzības gadījumā 
konsultācijas sniedz arī publiskie dienesti, 
piemēram, Eiropas Ārējās darbības 
dienests.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnībā ņem vērā arī Eiropas tehnoloģiju 
platformu, kopīgu plānošanas ierosmju un 
Eiropas inovācijas partnerību izstrādāto 
pētniecības un inovācijas dienaskārtību 
aspektus.

2. Pilnībā ņem vērā arī Eiropas tehnoloģiju 
platformu, kopīgu plānošanas ierosmju un 
Eiropas inovācijas partnerību izstrādāto 
pētniecības un inovācijas dienaskārtību 
aspektus, kā arī Eiropas iestādes, kuras 
strādā ar pētniecības programmām, 
piemēram, Eiropas Aizsardzības aģentūru 
un Eiropas Kosmosa aģentūru.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Nodrošina, ka konsultāciju sniegšana 
un līdzdalība pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” nerada nekādus 
interešu konfliktus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai, kā arī sinerģijai starp 
civilām un aizsardzības tehnoloģijām, jo 
īpaši veicinot pētniecības un inovācijas 
divējādo izmantojumu un panākot 
tehnoloģiju savstarpējo sasaisti.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai, pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai un atbilstīga tehnoloģiskās 
neatkarības līmeņa sasniegšanai Eiropas 
mērogā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
neattiecas uz juridiskām personām 
(tostarp jebkādām meitasstruktūrām), 
kuru dalība to nosprausto mērķu, 
reģistrācijas vietas vai veikto darbību 
rakstura vai vietas dēļ būtu par cēloni 
tam, ka Savienība atzīst par likumīgu vai 
sniedz atbalstu un palīdz uzturēt tādu 
situāciju, ko radījis smags starptautisko 
tiesību (tostarp starptautisko cilvēktiesību) 
pārkāpums, ja šis pārkāpums ir definēts 
ANO Drošības padomes rezolūcijā vai 
Starptautiskās Tiesas spriedumā vai 
konsultatīvajā atzinumā.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pētniecības un inovācijas darbības, ko 
veic pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
[ekskluzīvi] vērš uz civilo izmantojumu.

2. Pētniecības un inovācijas darbības, ko 
veic pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
galvenokārt pievēršas civilam
izmantojumam.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas. 

c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas. 
Sadarbojoties ar trešām valstīm, vienmēr 
ņem vērā Savienības un tās dalībvalstu 
drošības un aizsardzības intereses.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Turklāt pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrētā mērķa 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros īsteno horizontālus un 
transversālus pasākumus starptautiskas 
sadarbības stratēģiskās attīstības 
veicināšanai, kā noteikts I pielikuma 
III daļas 6.3.2. punkta d) apakšpunktā.

3. Turklāt mērķu „Eiropa mainīgā 
pasaulē — visiem atvērta un inovatīva 
sabiedrība” un „Droša sabiedrība —
Eiropas un tās iedzīvotāju brīvības un 
drošības aizsardzība” ietvaros īsteno 
horizontālus un transversālus pasākumus 
sadarbības stratēģiskās attīstības 
veicināšanai un pasākumus nolūkā 
veicināt sinerģiju ar citu aģentūru, 
piemēram, Eiropas Aizsardzības 
aģentūras un Eiropas Kosmosa 
aģentūras, pētniecības programmām, kā 
attiecīgi noteikts I pielikuma III daļas 
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6.3.2. punkta d) apakšpunktā un 
6.3.3. punkta a)–e) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija paziņo un izplata šādas 
uzraudzības rezultātus.

2. Komisija paziņo un izplata šādas 
uzraudzības rezultātus. Tos īpaši nosūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) visiem atvērta, inovatīva un droša
sabiedrība.

f) Eiropa mainīgā pasaulē — visiem 
atvērta un inovatīva sabiedrība

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – fa apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) Droša sabiedrība — Eiropas un tās 
iedzīvotāju brīvības un drošības 
aizsardzība
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes. 
Turklāt šo disciplīnu pamatattīstību 
atbalsta arī konkrētā mērķa “Visiem
atvērta, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietvaros. Atbalsts tiks arī novirzīts 
pārliecinošu datu bāzes radīšanai politikas 
veidošanas nolūkā starptautiskā, 
Savienības, valsts un reģionālā līmenī. 
Ņemot vērā, ka daudzas problēmas ir 
globālas problēmas, katras problēmas 
risināšanā neatņemama sastāvdaļa ir 
stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm. 
Turklāt konkrētā mērķa “Visiem atvērta,
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
sniedz transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai. 

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes. 
Turklāt šo disciplīnu pamatattīstību 
atbalsta arī konkrētā mērķa “Eiropa 
mainīgā pasaulē — visiem atvērta un 
inovatīva sabiedrība” ietvaros. Atbalsts tiks 
arī novirzīts pārliecinošu datu bāzes 
radīšanai politikas veidošanas nolūkā 
starptautiskā, Savienības, valsts un 
reģionālā līmenī. Ņemot vērā, ka daudzas 
problēmas ir globālas problēmas, katras 
problēmas risināšanā neatņemama 
sastāvdaļa ir stratēģiska sadarbība ar 
trešām valstīm. Turklāt konkrētā mērķa 
“Eiropa mainīgā pasaulē — visiem 
atvērta un inovatīva sabiedrība” ietvaros 
sniedz transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 17. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietver arī 
pasākumu plaisas mazināšanai starp 
pētniecību un inovāciju ar īpašiem 
pasākumiem izcilības izvēršanai mazāk 
attīstītos Savienības reģionos.

Konkrētais mērķis “Eiropa mainīgā 
pasaulē — visiem atvērta un inovatīva 
sabiedrība” ietver arī pasākumu plaisas 
mazināšanai starp pētniecību un inovāciju 
ar īpašiem pasākumiem izcilības izvēršanai 
mazāk attīstītos Savienības reģionos.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie pasākumi veicinās mērķu sasniegšanu 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās 
“Inovācijas savienība”, “Resursu ziņā 
efektīva Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā”, “Eiropas 
digitalizācijas programma” un “Virzībā uz 
Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu 
interesēs”. 

Šie pasākumi veicinās mērķu sasniegšanu 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās 
“Inovācijas savienība”, “Resursu ziņā 
efektīva Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā”, “Eiropas 
digitalizācijas programma” un “Virzībā uz 
Savienības kosmosa pamatprogrammām
Galileo un GMES pilsoņu interesēs”. 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

c) No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu un Savienības ieguldījumu 
GMES, Eiropas satelītu navigācijas
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.2 apakšpunkts – 1 daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimībām un invaliditātei valstu robežas 
nav šķērslis. Atbilstoši Eiropas līmeņa 
atbildes pasākumi pētniecībā un inovācijā 
var (un tiem vajadzētu) sniegt būtisku 
ieguldījumu šo problēmu risināšanā, 
nodrošināt labāku veselības aprūpi un 
labklājību visiem un izvirzīt Eiropu par 
līderi strauji augošajos pasaules veselības 
un labklājības inovāciju tirgos.

Slimībām un invaliditātei valstu robežas 
nav šķērslis. Atbilstoši Eiropas līmeņa 
atbildes pasākumi pētniecībā un inovācijā, 
īstenojot partnerību ar trešām valstīm, var 
(un tiem vajadzētu) sniegt būtisku 
ieguldījumu šo globālo problēmu 
risināšanā, tādējādi veltot centienus 
tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanai, nodrošināt labāku veselības 
aprūpi un labklājību visiem un izvirzīt 
Eiropu par līderi strauji augošajos pasaules 
veselības un labklājības inovāciju tirgos.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.2 apakšpunkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 
mērogojamos un efektīvos produktos, 
stratēģijās, intervences pasākumos un 
pakalpojumos. Turklāt, tā kā šīs problēmas 
ir aktuālas visā Eiropā un daudzos 
gadījumos arī pasaulē, risinājumam jābūt 
tādam, lai tas būtu ilgtspējīgs un paredzētu 
koordinētu atbalstu sadarbībai starp 
izcilām, daudzdisciplīnu un daudznozaru 
darba grupām.

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 
mērogojamos, efektīvos un pieejamos
produktos, stratēģijās, intervences 
pasākumos un pakalpojumos. Turklāt, tā kā 
šīs problēmas ir aktuālas visā Eiropā un 
daudzos gadījumos arī pasaulē, 
risinājumam jābūt tādam, lai tas būtu 
ilgtspējīgs un paredzētu koordinētu atbalstu 
sadarbībai starp izcilām, daudzdisciplīnu 
un daudznozaru darba grupām.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. VISIEM ATVĒRTA, INOVATĪVA UN 
DROŠA SABIEDRĪBA

6. EIROPA MAINĪGĀ PASAULĒ —
VISIEM ATVĒRTA UN INOVATĪVA 
SABIEDRĪBA

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt visiem 
atvērtu, inovatīvu un drošu Eiropas 
sabiedrību nepieredzētu pārveidojumu un 
pieaugošu globālo savstarpējo atkarību 
kontekstā.

Konkrētais mērķis ir veicināt visiem 
atvērtu un inovatīvu Eiropas sabiedrību 
nepieredzētu pārveidojumu un pieaugošu 
globālo savstarpējo atkarību kontekstā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni 
līdz 75 miljoniem noziedzīgos 
nodarījumos tieši cietušo. Ir aplēsts, ka 
2010. gadā tiešās izmaksas, ko Eiropā 
radījusi noziedzība, terorisms, 
nelikumīgas darbības, vardarbība un 
katastrofas, bija vismaz EUR 650 miljardi 
(aptuveni 5 % no Savienības IKP). Kā 

svītrots
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uzskatāmu piemēru tam, kādas ir 
terorisma sekas, var minēt uzbrukumu 
“dvīņu torņiem” Manhetenā 2001. gada 
11. septembrī. Tika zaudētas tūkstošiem 
dzīvību, un ir aplēsts, ka šis notikums ir 
radījis zaudējumus ASV ražīgumam 
USD 35 miljardu apmērā un zaudējumus 
kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī 
palielinājis bezdarba līmeni par gandrīz 
1 % nākamajā ceturksnī. Pilsoņi, 
uzņēmumi un iestādes arvien biežāk tiek 
iesaistītas digitālā informācijas apmaiņā 
un darījumos sociālajā, finanšu un 
komerciālajā dzīves jomā, bet interneta 
attīstība ir arī ļāvusi palielināties 
kibernoziedzībai, kuras radītie zaudējumi 
mērāmi vairākos miljardos euro ik gadu, 
un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka 
nedrošības palielināšanās ikdienas dzīvē 
un neparedzētas situācijas negatīvi 
ietekmēs ne vien pilsoņu uzticēšanos 
iestādēm, bet arī viņu savstarpējo 
uzticēšanos.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu visiem atvērtu, novatorisku
un drošu sabiedrību, Eiropai jāveic 
atbildes pasākumi, kas ietver jaunu 
zināšanu, tehnoloģiju un spēju izstrādi, kā 
arī politikas iespēju identificēšanu. Šādi 
centieni palīdzēs Eiropai atrisināt tās 
problēmas ne vien iekšējā līmenī, bet arī kā 
pasaules līmeņa dalībniecei starptautiskā 
mērogā. Tas savukārt arī palīdzēs 
dalībvalstīm izmantot savā labā citur gūto 
pieredzi un ļaus tām precīzāk definēt savas 
konkrētās darbības atbilstoši to 

Lai veicinātu visiem atvērtu un inovatīvu
sabiedrību, Eiropai jāveic atbildes 
pasākumi, kas ietver jaunu zināšanu, 
tehnoloģiju un spēju izstrādi, kā arī 
politikas iespēju identificēšanu. Šādi 
centieni palīdzēs Eiropai atrisināt tās 
problēmas ne vien iekšējā līmenī, bet arī kā 
pasaules līmeņa dalībniecei starptautiskā 
mērogā. Tas savukārt arī palīdzēs 
dalībvalstīm izmantot savā labā citur gūto 
pieredzi un ļaus tām precīzāk definēt savas 
konkrētās darbības atbilstoši to 
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attiecīgajam kontekstam. attiecīgajam kontekstam.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs Savienības 
galveno politikas virzienu un jo īpaši 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu, kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas un Savienības iekšējās drošības 
stratēģijas, tostarp katastrofu novēršanas 
un reaģēšanas politikas, izstrādi, 
īstenošanu un pielāgošanu. Tika veicināta 
koordinācija ar Kopīgā pētniecības centra 
tiešajām darbībām.

Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs Savienības 
galveno politikas virzienu un jo īpaši 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu izstrādi, īstenošanu un 
pielāgošanu. Tika veicināta koordinācija ar 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.3. Droša sabiedrība svītrots
Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un 
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 
drošības, IKT un pakalpojumu nozares 
konkurētspēju. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
kas pievēršas drošības trūkumiem un 
novērš drošības apdraudējumus. Šīs uz 
misiju vērstās darbības integrēs dažādu 
tiešo lietotāju (pilsoņu, uzņēmumu un 
valsts pārvalžu, tostarp valsts un 
starptautisko iestāžu, civilās aizsardzības 
struktūru, tiesībaizsardzības iestāžu,
robežsardzes u. c.) prasības, lai ņemtu 
vērā drošības apdraudējumu un privātās 
dzīves aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.
Pasākumus vērš uz to, lai:
a) apkarotu noziedzību un terorismu;
b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;
c) garantētu kiberdrošību;
d) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;
e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā un uzlabotu drošības sociālo 
aspektu.
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Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a DROŠA SABIEDRĪBA — EIROPAS 
UN TĀS IEDZĪVOTĀJU BRĪVĪBAS UN 
DROŠĪBAS AIZSARGĀŠANA
6.a.1. Konkrētais mērķis
Konkrētais mērķis ir veicināt drošu 
Eiropas sabiedrību nepieredzētu 
pārveidojumu un pieaugošu globālo 
savstarpējo atkarību un apdraudējumu 
kontekstā, vienlaikus stiprinot Eiropā 
pastāvošo brīvības un taisnīguma kultūru.
Pastāv liela nedrošības sajūta, ko rada 
noziedzība, vardarbība, terorisms, dabas/ 
cilvēka izraisītas katastrofas, 
kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Tas tieši ietekmē 
iedzīvotājus un atstāj plašāku ietekmi uz 
tādiem jēdzieniem kā uzticēšanās, aprūpe 
un saziņa, kā arī ir saistīts ar sabiedrības 
sagatavotības un organizētības līmeni.
Saskaņā ar aplēsēm Eiropā katru gadu 
noziedzīgos nodarījumos tieši cietušo 
skaits ir aptuveni 75 miljoni1. Ir aplēsts, 
ka 2010. gadā tiešās izmaksas, ko Eiropā 
radījusi noziedzība, terorisms, 
nelikumīgas darbības, vardarbība un 
katastrofas, bija vismaz EUR 650 miljardi 
(aptuveni 5 % no Savienības IKP). Kā 
uzskatāmu piemēru tam, kādas ir 
terorisma sekas, var minēt uzbrukumu 
“dvīņu torņiem” Manhetenā 2001. gada
11. septembrī. Tika zaudētas tūkstošiem 
dzīvību, un ir aplēsts, ka šis notikums ir 
radījis zaudējumus ASV ražīgumam 
USD 35 miljardu apmērā un zaudējumus 
kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī 
palielinājis bezdarba līmeni par gandrīz 
1 % nākamajā ceturksnī. Uzbrukums arī 
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atstāja ietekmi uz kultūru un radīja 
globālas sekas. Iedzīvotāji, uzņēmumi un 
iestādes arvien biežāk tiek iesaistīti 
digitālā informācijas apmaiņā un 
darījumos sociālajā, finanšu un 
komerciālajā dzīves jomā, bet interneta
attīstība ir arī ļāvusi palielināties 
kibernoziedzībai, kuras radītie zaudējumi 
mērāmi vairākos miljardos euro gadā, un 
privātās dzīves aizskārumiem, ietekmējot 
privātpersonas vai apvienības visā 
kontinentā. Visticamāk, ka pārmaiņas, 
kas saistītas ar ikdienas dzīvē vērojamās 
nedrošības raksturu un sajūtu, negatīvi 
ietekmēs ne vien iedzīvotāju uzticēšanos 
iestādēm, bet arī viņu savstarpējo 
uzticēšanos.
Lai prognozētu, novērstu un pārvarētu šos 
apdraudējumus, 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 nozares un 
pakalpojumu, tostarp IKT, konkurētspēju 
un novērst un apkarot konfidencialitātes 
un cilvēktiesību pārkāpumus internetā un 
citur, vienlaikus garantējot Eiropas 
pilsoņu individuālās tiesības un brīvību.
Atbilstīgi šim mērķim pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” atbalstīs pētniecību to 
tehnoloģiju jomā, kuras izmanto 
civiliedzīvotāju drošības garantēšanai un 
aizsardzības nozarē, kā arī pētniecību, 
kuras mērķis ir stiprināt Eiropas 
potenciālu abās minēto uzdevumu jomās. 
Šajā ziņā pētniecība drošības jomā aptvers 
iekšējo un ārējo drošību, tostarp kopējo 
drošības un aizsardzības politiku, un 
atbalstīs pilnu divējāda izmantojuma 
tehnoloģiju spektru, vajadzības gadījumā 
Komisijas darbā iesaistot Eiropas 
Aizsardzības aģentūru. Saistībā ar šo 
uzdevumu īstenojot tehnoloģiskus 
pētījumus un inovāciju, kā arī kopīgo 
pētniecību un izstrādi, īpaša uzmanība 
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tiks pievērsta tādiem aspektiem kā 
standartizācija, īstena sadarbspēja, 
būtiskākās pamattehnoloģijas, piegādes 
stratēģiskā neatkarība un drošums, 
panākot ilgtspējīgu izcilību un inovāciju 
tehnoloģiju apgādes ķēdē.
Visbeidzot, tā kā drošības politikai 
vajadzētu mijiedarboties ar dažādiem 
sociālās politikas virzieniem, svarīgs 
aspekts šīs problēmas atrisināšanā būs 
drošības pētniecības sociālās dimensijas 
uzlabošana.
6.a.2. Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Drošības jautājums Eiropai un tās 
iedzīvotājiem rada pamatotas bažas, un 
šajā sakarā uzskatāms par būtisku 
sabiedrības problēmu. Savienība, tās 
iedzīvotāji, rūpniecība un starptautiskie 
partneri saskaras ar vairākiem drošības 
apdraudējumiem, tādiem kā noziedzība, 
terorisms, nelegāla tirdzniecība un cilvēka 
vai dabas izraisītas plaša mēroga 
katastrofas. Šo apdraudējumu mērogs var 
būt starptautisks, tie var attiekties uz 
fiziskiem mērķiem vai kibertelpu, un 
uzbrukumi var notikt no dažādiem 
avotiem. Pret valsts iestāžu un privāto 
struktūru informācijas vai komunikācijas 
sistēmām vērsti uzbrukumi ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos 
informācijas un komunikācijas sistēmām, 
rada tiešus finansiālus zaudējumus un ir 
par cēloni uzņēmējdarbības iespēju 
zaudējumam, bet arī var nopietni ietekmēt 
kritisko infrastruktūru un pakalpojumus, 
piemēram, enerģētikas, aviācijas un cita 
veida transporta nozarēs, ūdens resursu, 
pārtikas aprites, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomā.
Šie apdraudējumi, iespējams, varētu 
destabilizēt mūsu sabiedrības iekšējos 
pamatus. Tehnoloģijas un radoša izstrāde 
var sniegt būtisku ieguldījumu ikviena 
reaģēšanas pasākuma īstenošanā. Tomēr 
jauni risinājumi būtu jāizstrādā, ņemot 
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vērā līdzekļu piemērotību un atbilstību 
sabiedrības prasībām, jo īpaši saistībā ar 
pilsoņu pamattiesību un pamatbrīvību 
garantēšanu.
Turklāt drošība ir arī liela ekonomiska 
problēma. Drošības pakalpojumu tirgus 
darījumu vērtība pasaulē vienā gadā ir 
apmēram EUR 100 miljardi, no kuriem 
Eiropas daļa attiecīgi ir 25–35 %. Turklāt, 
neraugoties uz pašreizējo ekonomikas 
krīzi, šis tirgus strauji aug. Ņemot vērā 
dažu apdraudējumu iespējamo ietekmi uz 
pakalpojumiem, tīkliem un uzņēmumiem, 
ekonomikai un Eiropas ražošanas 
konkurētspējai kritiski svarīga ir kļuvusi 
piemērotu drošības risinājumu ieviešana.
Tāpēc saistībā ar šo uzdevumu ar 
Savienības finansējumu atbalstīs 
svarīgāko Savienības politikas nostādņu 
izstrādi, īstenošanu un pielāgošanu un jo 
īpaši stratēģijas „Eiropa 2020” gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
prioritātes, kopējo ārpolitikas un drošības 
politiku, tostarp kopējo drošības un 
aizsardzības politiku, Savienības iekšējās 
drošības stratēģiju, tostarp politiku 
katastrofu novēršanai un reaģēšanai uz 
tām, un Eiropas digitalizācijas 
programmu. Tika veicināta koordinācija 
ar Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām.
Ņemot vērā drošības īpašo raksturu, tiks 
ieviesta īpaša kārtība attiecībā uz 
plānošanu un pārvaldību, ieskaitot 
vienošanos ar 9. pantā minēto komiteju 
Padomes lēmumā, ar ko izveido 
Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
“Apvārsnis 2020”. 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 plānošanas un 
pārvaldības pasākumos saistībā ar šā 
uzdevuma īstenošanu, ietverot komiteju 
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aspektus.
Visbeidzot, tā kā ar šo uzdevumu saistītās 
pētniecības mērķis būs lietojumi gan 
civilās drošības, gan aizsardzības jomā, 
notiks aktīva sadarbība ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūru attiecībā uz visiem 
ar šā uzdevuma īstenošanu saistītajiem 
aspektiem. Šajā ziņā Eiropas Aizsardzības 
aģentūrai būtu jāpiedalās ar šā uzdevuma 
īstenošanu saistītajos vadības, plānošanas 
un pārvaldības pasākumos, ietverot 
iekšējos pakalpojumus un komiteju 
aspektus. Turklāt, lai uzlabotu Savienības 
programmu un politikas virzienu 
koordināciju gan iekšējās, gan ārējās 
drošības jomā, kā arī citu Savienības 
iniciatīvu koordināciju, tiks stiprināti arī 
citi koordinācijas mehānismi ar citām 
attiecīgajām Savienības aģentūrām, 
tādām kā FRONTEX, EMSA un Eiropols.
6.a.3. Pasākumu pamatvirzieni
Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un 
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 
drošības nozares un pakalpojumu, tostarp 
IKT, konkurētspēju. Pasākumos tiks 
pievērsta uzmanība nākamās paaudzes 
inovatīvu risināju pētīšanai un attīstībai, 
strādājot ar jaunām koncepcijām un 
dizainprojektiem, kā arī sadarbspējīgiem 
standartiem. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
kas pievēršas drošības trūkumiem un 
samazina drošības apdraudējumu radītos 
riskus. Šīs uz misiju orientētās darbības 
integrēs dažādu tiešo lietotāju 
(iedzīvotāju, uzņēmumu un valsts 
pārvalžu, tostarp valsts un starptautisko 
iestāžu, civilās aizsardzības struktūru, 
tiesībaizsardzības iestāžu, robežsardzes 
u. c.) prasības, lai ņemtu vērā drošības 
apdraudējumu un privātās dzīves 
aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.
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Konkretizējot iepriekš minēto, 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
atbalstīs ar kopējo drošības un 
aizsardzības politiku saistītu pētniecību, 
izvirzot šādus mērķus:
i) Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
atbalstīs tādu jauno tehnoloģiju efektīvu 
tehnoloģisko uzraudzību, kas nākotnē var 
būtiski pārveidot drošības un aizsardzības 
veiktspēju vai drošības vidi. Pamatojoties 
uz šo uzraudzību, iedarbīga un ļoti 
lietderīga pētniecība mazinās plaisu, kas 
pastāv starp inovatīvām koncepcijām un 
oriģināliem atklājumiem un to 
izmantojumu drošībā un aizsardzībā.
ii) Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” jo 
īpaši atbalstīs kopīgās pētniecības un 
izstrādes darbības, ko vairākas dalībvalstis 
sākušas sadarbībā ar Savienību, kā 
minēts LESD 185. pantā. Šo iniciatīvu 
mērķis būs efektīvi uzlabot Eiropas 
veiktspēju, lai tā atbilstu dalībvalstu un 
Savienības politikas mērķiem, pašreizējās 
sistēmās ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, 
kas pārbaudītas testos un 
demonstrējumos. Šāda sadarbība notiks 
pēc dalībvalstu iniciatīvas.
Pasākumus vērš uz to, lai:
a) paaugstināt iedzīvotāju aizsardzības 
drošumu — noziedzības un terorisma 
apkarošana;
b) aizsargāt kritiski svarīgo infrastruktūru 
un uzlabot tās noturību;
c) stiprināt drošību, nodrošinot robežu 
pārvaldību un jūras satiksmes drošību;
d) garantēt un uzlabot kiberdrošību;
e) palielināt Eiropas noturību pret krīzēm 
un katastrofām;
f) uzlabot drošības sociālo aspektu un 
nodrošināt privātumu un brīvību 
internetā; 
g) nostiprināt kopējās drošības un 
aizsardzības politikas misiju un operāciju 
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veiktspēju.
_____________
1 COM(2011)0274 galīgā redakcija.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nostiprinātu drošību un konfliktu 
noregulēšanu trešās valstīs, īstenojot 
konfliktu novēršanu, miera uzturēšanu, 
dialogu, starpniecību un samierināšanu, 
kā arī veicot civilās drošības sektora 
reformu;
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