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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas izstrādāto programmu „Apvārsnis 2020”, jo 
viņa uzskata, ka tas palīdzēs Eiropas Savienībai (ES) pārvarēt parādu krīzi un atjaunot 
izaugsmi, stiprinot Savienības konkurētspēju.

Programmā „Apvārsnis 2020” pirmo reizi vienā programmā tiks apvienots ES finansējums 
pētniecībai un inovācijām. Programma „Apvārsnis 2020” ir vērsta uz zinātnisko atklājumu 
izmantošanu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radīs uzņēmējdarbības iespējas un 
uzlabos cilvēku dzīvi. Tās mērķis ir samazināt birokrātiju, vienkāršojot noteikumus un 
pieteikšanās procedūras, lai piesaistītu lielāku skaitu zinātnieku un inovatīvu uzņēmumu.

Programma „Apvārsnis 2020” stāsies spēkā 2014. gada janvārī un tās budžets laikposmā līdz 
2020. gadam ir EUR 87,74 miljaradi. Tas ir sadalīts trīs vispārīgās daļās: 1) zinātnes izcilība, 
2) vadošā loma rūpniecībā, 3) sabiedrības problēmu risināšana. Atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka AGRI komitejai būtu visvairāk jāpievēršas trešajai daļai, kas īpaši paredzēta ar 
lauksaimniecību saistītu jautājumu risināšanai. Trešā daļa ir sadalīta sešās jomās:

a) veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība (EUR 9,07 miljardi);

b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība 
un bioekonomika (EUR 4,69 miljardi);

c) droša, tīra un efektīva enerģija (EUR 6,35 miljardi);

d) gudrs, videi nekaitīgs un integrēts transports (EUR 7,69 miljardi);

e) darbība klimata jomā un resursefektivitāte, tostarp izejvielas (EUR 4,31 miljardi);

f) iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība (EUR 4,31 miljardi).

Pārtikas nodrošinājuma un ilgtspējīgas lauksaimniecības jomā atzinuma sagatavotāja uzsver, 
ka ir nepieciešams, lai zinātnieki aktīvi sadarbotos ar lauksaimniekiem, jo īpaši pārrunājot 
pētniecības prioritātes, lai jaunatklājumi tiktu izmantoti reālajā dzīvē. Ir svarīgi, lai šajās 
sarunās tiktu iesaistītas arī nevalstiskās organizācijas.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē faktu, ka salīdzinājumā ar Septīto pamatprogrammu 
(7. PP) ir būtiski palielināts budžets, kas piešķirts ar lauksaimniecību saistītajai pētniecībai.

Atzinuma sagatavotāja vēlētos vērst īpašu uzmanību uz nepieciešamību veicināt pētniecību 
attiecībā uz pārtikas atkritumu samazināšanu, ņemot vērā pieaugošo pārtikas pieprasījumu 
Eiropā un pasaulē. Ir svarīgi, lai dabas resursi tiktu izmantoti daudz efektīvāk.

Viedokļu apmaiņā ar AGRI komiteju saistībā ar programmu „Apvārsnis 2020”, tika norādīts, 
ka ir nepieciešams samazināt birokrātisko slogu, ko rada tās procedūras. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka šajā priekšlikumā Komisija ir ievērojami samazinājusi birokrātiskos 
šķēršļus un padarījusi pieteikšanās procesu vienkāršāku.

Kopumā atzinuma sagatavotāja uzskata, ka priekšlikums ir proporcionāls un labi izstrādāts.
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Atzinuma sagatavotāja aicina savus kolēģus šo priekšlikumu izskatīt rūpīgi un cer, ka 
programma stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī, lai, iestājoties nākamajam gadam, zinātnieki 
tiktu stimulēti izdarīt jaunus atklājumus, kas paaugstinās Eiropas kopējo konkurētspēju.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus.

Grozījums 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
galvenā uzmanība tiek pievērsta trim 
mērķiem, proti, nodrošināt zinātnes izcilību
(“Zinātnes izcilība”), izveidot vadošo lomu 
rūpniecībā (“Vadošā loma rūpniecībā”) un 
atrisināt sabiedrības problēmas
(“Sabiedrības problēmu risināšana”). Šīs 
prioritātes jāievēro, īstenojot īpašu 
programmu, kas sastāv no trim netiešo 
darbību daļām un vienas Kopīgā 
pētniecības centra (JRC) tiešo darbību 
daļas.

(2) Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
galvenā uzmanība tiek pievērsta trim 
mērķiem, proti, nodrošināt zinātnes izcilību
(“Zinātnes izcilība”), izveidot vadošo lomu 
rūpniecībā un lauksaimniecībā (“Vadošā 
loma rūpniecībā un lauksaimniecībā”) un 
atrisināt sabiedrības problēmas
(“Sabiedrības problēmu risināšana”). Šīs 
prioritātes jāievēro, īstenojot īpašu 
programmu, kas sastāv no trim netiešo 
darbību daļām un vienas Kopīgā 
pētniecības centra (JRC) tiešo darbību 
daļas.

Pamatojums

Lai gan programmas budžetā pētniecībai un inovācijām lauksaimniecības jomā ir paredzēti 
vairāk nekā EUR 4,5 miljardi, nosakot mērķi, nav minēta lauksaimniecība — ir noteikts tikai 
mērķis izveidot vadošo lomu rūpniecībā.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir būtiski stiprināt un paplašināt Eiropas 
Savienības zinātniskās bāzes izcilību un 
nodrošināt pirmklasīgus pētījumus un 
talantus, tādējādi nodrošinot Eiropas 

(5) Ir būtiski stiprināt un paplašināt Eiropas 
Savienības zinātniskās bāzes izcilību un 
nodrošināt pirmklasīgus pētījumus un 
talantus, tādējādi nodrošinot Eiropas 
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konkurētspēju un labklājību ilgtermiņā.
Īstenojot I daļu “Zinātnes izcilība”, ir 
jāatbalsta Eiropas Pētniecības padomes 
darbības progresīvo pētījumu jomā, 
nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā, 
Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību jomā, 
kā arī Eiropas pētījumu infrastruktūru 
jomā. Īstenojot šīs darbības, ir jātiecas 
veidot kompetenci ilgtermiņā, uzsvaru 
liekot uz nākamo zinātnes, sistēmu un 
pētnieku paaudzi, kā arī sniedzot atbalstu 
jauniem talantiem no visas 
Eiropas Savienības un asociētajām valstīm.
Darbībām, ko Eiropas Savienība īsteno 
nolūkā atbalstīt zinātnes izcilību, ir jāpalīdz 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu un 
jāpadara Eiropas Savienības zinātnes 
sistēma konkurētspējīgāka un pievilcīgāka 
pasaules mērogā.

konkurētspēju un labklājību ilgtermiņā.
Īstenojot I daļu “Zinātnes izcilība”, ir 
jāatbalsta Eiropas Pētniecības padomes 
darbības progresīvo pētījumu jomā, 
nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā, 
Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību jomā, 
kā arī dalībvalstu pētījumu 
infrastruktūras, kas veido Eiropas
zinātniskās infrastruktūras tīklu. Īstenojot 
šīs darbības, ir jātiecas veidot kompetenci 
ilgtermiņā, uzsvaru liekot uz nākamo 
zinātnes, sistēmu un pētnieku paaudzi, kā 
arī sniedzot atbalstu jauniem talantiem no 
visas Eiropas Savienības un asociētajām 
valstīm. Darbībām, ko Eiropas Savienība 
īsteno nolūkā atbalstīt zinātnes izcilību, ir 
jāpalīdz konsolidēt Eiropas Pētniecības 
telpu un jāpadara Eiropas Savienības 
zinātnes sistēma konkurētspējīgāka un 
pievilcīgāka pasaules mērogā.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kopīgā pētniecības centra tiešās 
darbības jāveic elastīgi, efektīvi un 
pārskatāmi, ņemot vērā atbilstīgās Kopīgā 
pētniecības centra lietotāju vajadzības un 
Eiropas Savienības politiku, kā arī 
ievērojot mērķi aizsargāt Eiropas 
Savienības finanšu intereses. Minētās 
pētniecības darbības vajadzības gadījumā 
jāpielāgo šīm vajadzībām un tendencēm 
zinātnes un tehnoloģijas jomā, un šajās 
darbībās jācenšas sasniegt zinātnisku 
izcilību.

(13) Kopīgā pētniecības centra tiešās 
darbības jāveic elastīgi, efektīvi un 
pārskatāmi, ņemot vērā atbilstīgās
Savienības lietotāju un Kopīgā pētniecības 
centra politikas vajadzības, kā arī ievērojot 
mērķi aizsargāt Eiropas Savienības finanšu 
intereses. Minētās pētniecības darbības 
vajadzības gadījumā jāpielāgo šīm 
vajadzībām un tendencēm zinātnes un 
tehnoloģijas jomā, un šajās darbībās 
jācenšas sasniegt zinātnisku izcilību.

Pamatojums

Nepareiza vārdu secība. Ierosinātajā tekstā JRC politika ir pirms Savienības politiskajiem 
pienākumiem.
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Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kopīgajam pētniecības centram 
jāturpina rast papildu resursi, īstenojot 
konkurējošas darbības, tostarp dalību 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
netiešajās darbībās, trešo personu darbu 
un mazāka mērā — izmantojot intelektuālo 
īpašumu.

(14) Kopīgajam pētniecības centram 
jāturpina rast papildu resursi, īstenojot 
konkurējošas darbības, tostarp trešo 
personu darbu un mazāka mērā —
izmantojot intelektuālo īpašumu.

Pamatojums

Priekšlikumā JRC ir piešķirts priviliģēts stāvoklis attiecībā pret citiem ES zinātniskajiem 
centriem. Būtu jānodrošina, lai JRC paredzēto budžetu saņemtu, neizmantojot iespēju iesniegt 
pieteikumus pētījumu finansējuma saņemšanai no citām pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” pozīcijām.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) stiprināt Eiropas Pētniecības 
infrastruktūras, tostarp e-infrastruktūras.

d) stiprināt dalībvalstu pētniecības 
infrastruktūras, veidojot Eiropas 
zinātniskās infrastruktūras tīklu, tajā 
iekļaujot e-infrastruktūru.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot II daļu “Vadošā loma 
rūpniecībā”, mērķis ir stiprināt vadošo 
lomu rūpniecībā un veicināt konkurētspēju 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[“Apvārsnis 2020”] 5. panta 2. punkta 

Īstenojot II daļu “Vadošā loma rūpniecībā
un lauksaimniecībā”, mērķis ir stiprināt 
vadošo lomu rūpniecībā un veicināt 
konkurētspēju saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [“Apvārsnis 2020”] 5. panta 
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b) apakšpunktā minēto prioritāti “Vadošā 
loma rūpniecībā”; tas darāms, īstenojot 
šādus konkrētos mērķus:

2. punkta b) apakšpunktā minēto prioritāti
“Vadošā loma rūpniecībā un 
lauksaimniecībā”; tas darāms, īstenojot 
šādus konkrētos mērķus:

Pamatojums

Saskaņā ar 1. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un 
bioproduktiem, attīstot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot attiecīgus ekosistēmu 
pakalpojumus, kā arī konkurētspējīgas 
piegādes ķēdes ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni;

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un 
bioproduktiem, attīstot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas (tostarp uzturvielu, enerģijas, 
oglekļa, ūdens un augsnes efektīvu 
izmantošanu) un pilnībā izmantojot 
lauksaimniecības bioatkritumu vērtīgo 
potenciālu, samazinot pārtikas atkritumu 
daudzumu visā pārtikas piegādes ķēdē —
no primārās ražošanas līdz 
galapatērētājam, veicinot attiecīgus 
ekosistēmu pakalpojumus, kā arī 
konkurētspējīgas piegādes ķēdes ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni;

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašā programma tiks izvērtēta, samērojot 
rezultātus un ietekmi ar rezultātu 
rādītājiem, attiecīgos gadījumos ieskaitot 
publikācijas ietekmīgos žurnālos, pētnieku 
apriti, pētniecības infrastruktūru 
piekļūstamību, ieguldījumus, kurus 

Īpašā programma tiks izvērtēta, samērojot 
rezultātus un ietekmi ar rezultātu 
rādītājiem, attiecīgos gadījumos ieskaitot 
publikācijas ietekmīgos žurnālos, pētnieku 
apriti, pētniecības infrastruktūru 
piekļūstamību, ieguldījumus, kurus 
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mobilizē caur parāda un riska kapitāla 
finansēšanu, MVU, kuri ievieš 
jauninājumus, kas ir jauni uzņēmumam vai 
tirgum, atsauces uz attiecīgām pētniecības 
darbībām politiskajos dokumentos, kā arī 
gadījumus, kad ir īpaša ietekme uz 
politiku.

mobilizē caur parāda un riska kapitāla 
finansēšanu, MVU, kuri ievieš 
jauninājumus, kas ir jauni uzņēmumam vai 
tirgum, atsauces uz attiecīgām pētniecības 
darbībām politiskajos dokumentos, kā arī 
gadījumus, kad ir īpaša ietekme uz politiku
un pētījumu rezultātu praktisku ieviešanu.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās. Vienīgi holistiska 
pieeja inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās un praktiskā 
īstenošanā. Vienīgi holistiska pieeja 
inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi, kā arī palīdzētu rast risinājumus 
ar līdzdalīgāku pētījumu starpniecību. Tas 



AD\908034LV.doc 9/22 PE489.458v02-00

LV

efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

ietver veselības determinantu izprašanu un 
veselības aprūpes sistēmu efektivitātes 
optimizēšanu, atbalstu politikai, ar ko tiek 
dotas iespējas lauku teritorijām un 
veicināta patērētāju apzināta izvēle, 
robustu lēmumu pieņemšanas procesu 
enerģētikas politikas jomā un patērētājiem 
draudzīga Eiropas elektroenerģijas tīkla 
nodrošināšanu, atbalstu uz pierādījumiem 
balstītai transporta politikai, atbalstu 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes un resursu 
pietiekamības iniciatīvām un pasākumiem, 
kas vērsti uz videi nekaitīgu un ilgtspējīgu 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākuma stadijā esošu, riskantu, nākotnes 
prasībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu 
zinātnes un tehnoloģijas pētniecības 
projektu kopums ir jāatbalsta, lai veiksmīgi 
izpētītu jaunu pamatojumu radikāli jaunām 
nākotnes tehnoloģijām. Tā kā šajā darbībā 
netiek skaidri paredzēti temati un tā nav 
preskriptīva, tā dod iespēju attīstīties 
jaunām idejām tur, kur tās rodas, vai tad, 
kad tās rodas, visplašākajā tematu un 
disciplīnu spektrā. Šādu sākotnējo ideju 
atbalstīšana prasa tūlītēju, uz risku vērstu 
un starpdisciplināru pētniecības pieeju, kas 
neietilpst stingri noteiktās tehnoloģiskās 
jomās. Lai atbalstītu nākamos zinātnes un 
ražošanas līderus, ir ļoti svarīgi piesaistīt 
un stimulēt jaunus pētniecības un 
inovācijas jomas dalībniekus ar augstu 
potenciālu, piemēram, jaunus pētniekus un 
augsto tehnoloģiju MVU.

Sākuma stadijā esošu, riskantu, nākotnes 
prasībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu 
zinātnes un tehnoloģijas pētniecības 
projektu kopums ir jāatbalsta, lai veiksmīgi 
izpētītu jaunu pamatojumu radikāli jaunām 
nākotnes tehnoloģijām. Tā kā šajā darbībā 
netiek skaidri paredzēti temati un tā nav 
preskriptīva, tā dod iespēju attīstīties 
jaunām idejām tur, kur tās rodas, vai tad, 
kad tās rodas, visplašākajā tematu un 
disciplīnu spektrā. Šādu sākotnējo ideju 
atbalstīšana prasa tūlītēju, uz risku vērstu 
un starpdisciplināru pētniecības pieeju, kas 
neietilpst stingri noteiktās tehnoloģiskās 
jomās. Lai atbalstītu nākamos zinātnes un 
ražošanas līderus, ir ļoti svarīgi piesaistīt 
un stimulēt jaunus pētniecības un 
inovācijas jomas dalībniekus ar augstu 
potenciālu, piemēram, jaunus pētniekus un
pētnieces un augsto tehnoloģiju MVU.
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Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika). Šīs un citas transversālās 
jomas ir atbilstoši jāmēra, īstenojot 
pētniecības un attīstības darbības, lai 
tādējādi veicinātu efektīvu pārvietošanu un 
īstenošanu jaunos pielietojumos
(medikamentu padeves sistēmās, 
biosensoros, bioshēmas, utt.).

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas), IKT (piem., 
bioelektronika) un augu un 
lauksaimniecības biotehnoloģijām. Šīs un 
citas transversālās jomas ir atbilstoši 
jāmēra, īstenojot pētniecības un attīstības 
darbības, lai tādējādi veicinātu efektīvu 
pārvietošanu un īstenošanu jaunos 
pielietojumos (medikamentu padeves 
sistēmās, biosensoros, bioshēmās, augu 
gēnu inženierijā utt.).

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.2. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.2. Uz biotehnoloģiju balstīti
rūpnieciskie procesi

1.4.2. Uz biotehnoloģiju balstīti produkti 
un procesi

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.5. punkts – 1.5.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāuzlabo procesu rūpniecības nozaru, Ir jāuzlabo procesu rūpniecības nozaru, 
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piemēram, ķīmiskās, papīra masas un 
papīra, stikla, krāsaino metālu un tērauda 
rūpniecības nozaru konkurētspēja, strauji 
vairojot resursefektivitāti un 
energoefektivitāti, kā arī samazinot šādu 
darbību ietekmi uz vidi. Galvenā uzmanība 
tiks pievērsta attīstības darbībām un tādu 
pamattehnoloģiju validācijai, kas 
paredzētas inovatīvām vielām, materiāliem 
un tehnoloģiskiem risinājumiem, kurus 
izmanto produktiem ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un mazāk 
energointensīviem procesiem un 
pakalpojumiem vērtības ķēdē, kā arī tādu 
tehnoloģiju un metožu izstrādei, kas rada 
īpaši zemu oglekļa emisiju līmeni, nolūkā 
sasniegt īpašu SEG emisiju intensitātes 
samazinājumu.

piemēram, ķīmiskās, papīra masas un 
papīra, stikla, būvniecības, krāsaino metālu 
un tērauda rūpniecības nozaru 
konkurētspēja, strauji vairojot 
resursefektivitāti un energoefektivitāti, kā 
arī samazinot šādu darbību ietekmi uz vidi.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta attīstības 
darbībām un tādu pamattehnoloģiju 
validācijai, kas paredzētas inovatīvām 
vielām, materiāliem un tehnoloģiskiem 
risinājumiem, kurus izmanto produktiem ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un 
mazāk energointensīviem procesiem un 
pakalpojumiem vērtības ķēdē, kā arī tādu 
tehnoloģiju un metožu izstrādei, kas rada 
īpaši zemu oglekļa emisiju līmeni, nolūkā 
sasniegt īpašu SEG emisiju intensitātes 
samazinājumu.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot augšupēju pieeju attiecībā uz 
kādu konkrētu sabiedrības problēmu vai 
pamattehnoloģiju, MVU instruments 
attieksies uz visām zinātnes, tehnoloģijas 
un inovācijas jomām tā, lai tiktu atstāta 
brīva telpa visa veida daudzsološām 
idejām, īpaši finansējamiem starpnozaru un 
starpnozaru projektiem.

Īstenojot augšupēju pieeju attiecībā uz 
kādu konkrētu sabiedrības problēmu vai 
pamattehnoloģiju, MVU instruments 
attieksies uz visām zinātnes, tehnoloģijas 
un inovācijas jomām, tostarp 
lauksaimniecību, tā, lai tiktu atstāta brīva 
telpa visa veida daudzsološām idejām, 
īpaši finansējamiem starpnozaru un 
starpnozaru projektiem.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāatbalsta uz tirgu orientētas inovācijas 
darbības, veicinot uzņēmumu inovācijas 

Jāatbalsta uz tirgu orientētas inovācijas 
darbības, veicinot uzņēmumu inovācijas 
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spējas, uzlabojot inovācijas noteikumu 
ietvaru, kā arī novēršot konkrētos šķēršļus, 
kas kavē novatorisku uzņēmumu, īpaši 
MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
potenciālu, izaugsmi. Tiks sniegts atbalsts 
specializētam atbalstam inovācijas 
darbībām (piem., saistībā ar IP 
izmantošanu, savedēju tīkliem, atbalstu 
tehnoloģiju nodošanas birojiem, saistībā ar 
stratēģisko izstrādi), kā arī valsts politiku 
pārbaudei attiecībā uz inovāciju.

spējas, uzlabojot inovācijas
pamatnosacījumus, kā arī novēršot 
konkrētos šķēršļus, kas kavē novatorisku 
uzņēmumu izaugsmi, tostarp inovatīvu 
tehnoloģiju un ES tiesību aktu 
nesaskaņotību, jo īpaši lauksaimniecības 
jomā un attiecībā uz MVU un
uzņēmumiem ar vidēji lielu potenciālu.
Tiks sniegts atbalsts specializētam 
atbalstam inovācijas darbībām (piem., 
saistībā ar IP izmantošanu, starpnieku
tīkliem, atbalstu tehnoloģiju nodošanas 
birojiem, saistībā ar stratēģisko izstrādi), kā 
arī valsts politiku pārbaudei attiecībā uz 
inovāciju.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības un slimības aspekti ir jāizprot 
labāk, turklāt visu vecumu cilvēkiem, jo tas 
dos iespēju izstrādāt jaunus un labākus 
preventīvos pasākumus, noteikt diagnozes 
un ārstēšanās kursus. Ir jāveic 
starpdisciplināra, praktiska izpēte attiecībā 
uz slimību patofizioloģijas aspektiem, lai 
tādējādi varētu gūt labāku izpratni par 
visiem slimību procesiem, tostarp par 
normālas variācijas pārklasificēšanu un 
slimību, kas balstīta uz molekulāriem 
datiem, kā arī varētu validēt un izmantot 
pētījumu rezultātus klīniskos 
pielietojumos.

Veselības un slimības aspekti ir jāizprot 
labāk, turklāt visu vecumu cilvēkiem, jo tas 
dos iespēju izstrādāt jaunus un labākus 
preventīvos pasākumus, noteikt diagnozes 
un ārstēšanās kursus. Ņemot vērā cilvēku 
un dzīvnieku veselības savstarpējo saikni,
ir jāveic starpdisciplināra, praktiska izpēte 
attiecībā uz slimību patofizioloģijas 
aspektiem, lai tādējādi varētu gūt labāku 
izpratni par visiem slimību procesiem, 
tostarp par normālas variācijas 
pārklasificēšanu un slimību, kas balstīta uz 
molekulāriem datiem, kā arī varētu validēt 
un izmantot pētījumu rezultātus klīniskos 
pielietojumos.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.10. punkts



AD\908034LV.doc 13/22 PE489.458v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks sniegts atbalsts infrastruktūru un 
informācijas struktūru, kā arī avotu 
integrācijai (tostarp to, kas iegūti no 
kohorta pētījumiem, protokoliem, datu 
apkopojumiem, rādītājiem, utt.). Tāpat tiks 
sniegts atbalsts standartizācijas,
savstarpējas izmantojamības, 
uzglabāšanas, datu apmaiņas un 
piekļuves darbībām, tādējādi nodrošinot 
to, ka minētie dati tiek atbilstoši izmantoti.
Uzmanība jāpievērš datu apstrādei, 
zināšanu pārvaldībai, modelēšanai un 
vizualizēšanai.

Tiks sniegts atbalsts infrastruktūru un 
informācijas struktūru, kā arī avotu 
integrācijai (tostarp to, kas iegūti no 
kohorta pētījumiem, protokoliem, datu 
apkopojumiem, rādītājiem, utt.). Tāpat tiks 
sniegts atbalsts darbībām, kas saistītas ar 
cilvēku un dzīvnieku datu standartizāciju, 
savstarpēju izmantojamību, uzglabāšanu, 
apmaiņu un piekļuvi šiem datiem, tādējādi 
nodrošinot to, ka minētie dati tiek atbilstoši 
izmantoti. Uzmanība jāpievērš datu 
apstrādei, zināšanu pārvaldībai, 
modelēšanai un vizualizēšanai.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras 
zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Ilgtspējīga lauksaimniecība un 
mežsaimniecība

2.1. Ilgtspējīga un konkurētspējīga
lauksaimniecība un mežsaimniecība

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts



PE489.458v02-00 14/22 AD\908034LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību.
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām iegūta 
proteīnu importa Eiropā, kā arī palielinot 
bioloģiskās daudzveidības līmeni primārās 
ražošanas sistēmās.

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas,
zināšanu nodošana, instrumenti, 
pakalpojumi un inovācijas, lai atbalstītu 
produktīvākas, resursefektīvākas un 
izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību un 
inovatīvus lauku MVU. Īstenojot 
pētniecības un inovācijas darbības, tiks 
nodrošināta iespēja agroekonomikas un 
vides mērķus integrēt ilgtspējīgākā
ražošanā, piemēram, uzlabojot augu 
ģenētisko potenciālu nolūkā tos labāk 
pielāgot biotiskā un abiotiskā stresa 
apstākļiem, palielinot lauksaimniecības 
produktivitāti un resursefektivitāti, un 
resursefektivitāti, samazinot augsnes 
eroziju, lauksaimniecībā radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG),
palielinot barības vielu un ūdens
izmantošanas efektivitāti, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām iegūta 
proteīnu importa Eiropā, kā arī palielinot 
bioloģiskās daudzveidības līmeni primārās 
ražošanas sistēmās.

Pamatojums

Arī pētījumi lauksaimniecības jomā ir risinājuma daļa. Tā kā augiem ir liels ģenētiskais 
potenciāls un spēja uzlabot barības vielu un ūdens izmantošanas efektivitāti, tie pozitīvi 
ietekmēs ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību. Tādēļ tas būtu jānorāda un jāformulē 
precīzāk.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – virsraksts



AD\908034LV.doc 15/22 PE489.458v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.1. Ražošanas efektivitātes palielināšana
un pielāgošanās klimata pārmaiņām, 
vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgumu un 
izturību

2.1.1. Ražošanas efektivitātes, pārtikas 
kvalitātes un nekaitīguma, ilgtspējīguma 
un izturības palielināšana, pielāgošanās 
klimata pārmaiņām

Pamatojums

Pārtikas kvalitāte un drošība, piemēram, augu veselība, organoleptiskie un uztura 
raksturlielumi (vitamīni, mikroelementi).

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot darbības, tiks veicināta 
produktivitāte, kā arī augu, dzīvnieku un 
ražošanas sistēmu spēja pielāgoties strauji 
mainīgajiem vides/klimata apstākļiem un 
pieaugošajam dabas resursu iztrūkumam.
Radītās inovācijas palīdzēt virzīties uz 
zemu enerģijas izmantojumu, zemu emisiju 
līmeni un zemu atkritumu ekonomiku visā 
pārtikas un lopbarības piegādes ķēdē. Tiks 
veicināts ne tikai pārtikas nodrošinājums, 
bet radītas arī jaunas iespējas biomasas, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaimniecības 
blakusproduktu izmantojumam plašā ar 
pārtiku nesaistīto pielietojumu spektrā.

Īstenojot darbības, tiks veicināta 
produktivitāte, kā arī augu, dzīvnieku un 
ražošanas sistēmu spēja pielāgoties strauji 
mainīgajiem vides/klimata apstākļiem un 
pieaugošajam dabas resursu iztrūkumam.
Radītās inovācijas un to nodošana visiem 
iesaistītajiem ekonomikas dalībniekiem 
palīdzēs virzīties uz zemu enerģijas 
izmantojumu, zemu emisiju līmeni un 
zemu atkritumu ekonomiku visā pārtikas 
un lopbarības piegādes ķēdē. Tiks veicināts 
ne tikai pārtikas nodrošinājums, bet radītas 
arī jaunas iespējas biomasas, bioatkritumu 
un lauksaimniecības un mežsaimniecības 
radīto atkritumu, kā arī lauksaimniecības 
un mežsaimniecības blakusproduktu 
izmantojumam plašā ar pārtiku nesaistīto 
pielietojumu spektrā (jo īpaši enerģijas un 
ķīmijas nozarē).

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs.
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi.
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas
un starpnozaru sinerģijas, lai uzlabotu 
augu, dzīvnieku un mikroorganismu 
rādītājus, vienlaikus nodrošinot efektīvu 
resursu izmantojumu (ūdens, augsne,
barības vielas, enerģija) un lauku teritoriju 
ekoloģisko integritāti. Uzsvars tiks likts uz 
integrētām un dažādām ražošanas 
sistēmām un inovatīvām agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām visu
lauksaimniecības veidu interesēs. Augu un 
dzīvnieku ģenētiskās uzlabošanas nolūkā 
veicināt pielāgošanos, izturību un uzlabot 
produktivitātes īpašības, būs jāpārskata un 
jāizstrādā, ņemot vērā gan tradicionālas, 
gan modernas audzēšanas metodes, kā arī
būs nepieciešams labāks ģenētisko resursu 
izmantojums. Attiecīga uzmanība tiks 
pievērsta augšņu apsaimniekošanai fermās, 
kas veikta nolūkā uzlabot augšņu 
auglīgumu kultūras un dzīvnieku
audzēšanai, kā arī ilgtspējīgu 
produktivitātes palielināšanu. Tiks 
veicināta dzīvnieku un augu veselība, kā 
arī attīstīti integrēti slimību/kaitēkļu 
kontroles pasākumi. Vienlaikus ar 
pētījumiem par mikrobu rezistenci tiks 
meklētas arī stratēģijas dzīvnieku slimību, 
tostarp zoonozes izskaušanai. Pētot prakses 
ietekmi uz dzīvnieku labklājību, tiks rasti 
risinājumi komerclietotāju loģistikas un 
praktiskajām problēmām un arī ES 
iedzīvotāju sabiedrības problēmām.
Iepriekš minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Grozījums Nr. 25
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.2. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.2. Ekosistēmu pakalpojumu un 
sabiedrisko vērtību nodrošināšana

2.1.2. Daudzfunkcionālas 
lauksaimniecības stiprināšana, ietverot
ekosistēmu pakalpojumus un sabiedriskās 
vērtības

Pamatojums

Daudzfunkcionalitāte kā visaptveroša pieeja, lai kombinētu lauksaimniecības izmantošanu ar 
ekosistēmas pakalpojumiem; jānodrošina tās saskaņa ar KLP politiku un pētniecības 
programmām. Daudzfunkcionālas lauksaimniecības nozīme ir jāstiprina, sniedzot 
ekosistēmas pakalpojumus un nodrošinot sabiedriskās vērtības, kā arī veidojot vidi labākai 
izpratnei par lauksaimniecības/mežsaimniecības sistēmām.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību.
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Pārmaiņas
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības, kā arī ainavu estētisko nozīmi) 
un nozīmīgus ekoloģiskos pakalpojumus, 
piemēram, funkcionālu un in-situ 
bioloģisko daudzveidību, apputeksnēšanos, 
ūdens regulāciju, ainavu saglabāšanu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu un politikas atbalsta 
instrumenti, izstrādāti rādītāji, lai atbilstīgi 
izmērītu lauksaimnieku veikto klimata 
pārmaiņu ietekmes mazināšanas darbību 
rezultātus, un iespēja novērtēt 
nekomerciālu vērtību. Ir jāizstrādā arī 
īpašu sabiedrisko vērtību un 
lauksaimnieku sniegto pakalpojumu 



PE489.458v02-00 18/22 AD\908034LV.doc

LV

SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

finansiālās vērtības aprēķināšanas 
sistēma, jo turpmākajos gados aizvien 
vairāk palielināsies mērķtiecīgāku 
ekoloģisko pasākumu nozīme 
lauksaimniecības politikā. Uzmanība 
jāpievērš tādu lauksaimniecības, mežu un 
audzēšanas sistēmu un ainavu paraugu
noteikšanas un attīstības jautājumiem, kas 
var optimizēt sabiedrisko vērtību un 
pakalpojumu sniegšanu. Tiks veikts 
lauksaimniecības/mežsaimniecības 
sistēmu sociāli ekonomiskais un 
salīdzinošais novērtējums un tiks 
nodrošināta to darbības rezultātu 
ilgtspēja. Lauku vides attīstība ar 
pārmaiņu starpniecību lauksaimniecības 
sistēmu aktīvā pārvaldībā, tostarp 
tehnoloģiju izmantojumā un prakšu maiņā,
jo īpaši augsnes barības vielu 
izmantošanā, uzlabos SEG seku 
mazināšanu un lauksaimniecības nozares 
spēju piemēroties klimata pārmaiņu 
negatīvajai ietekmei.

Pamatojums

Lauksaimniecības un mežsaimniecības sistēmu un to ietekmes uz vidi sociāli ekonomiskais 
pētījums jāiekļauj pētījumos par lauksaimniecības daudzfunkcionālajiem aspektiem, un tas 
būtu jāveic, lai veicinātu pārmaiņas lauksaimniecības sistēmu aktīvas pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
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nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski,
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Īstenojot šādu pieeju tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
drošums visiem eiropiešiem un izskausts 
bads pasaulē, (b) samazināts ar pārtiku un 
uzturu saistīto slimību slogs, jo tiks 
veicināta pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu 
uzturu, izglītojot patērētājus un ieviešot 
inovācijas pārtikas ražošanas nozarē, (c) 
samazināts ūdens un enerģijas patēriņš 
pārtikas ražošanā, transportēšanā un 
izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi.

nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus attiecībā uz 
visiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem un produktiem, sākot ar primāro 
ražošanu līdz pat patēriņam. Īstenojot šādu 
pieeju tiks (a) garantēts pārtikas 
nodrošinājums un drošums visiem 
eiropiešiem un izskausts bads pasaulē, (b) 
samazināts ar pārtiku un uzturu saistīto 
slimību slogs, jo tiks veicināta pāreja uz 
veselīgu un ilgtspējīgu uzturu, izglītojot 
patērētājus un ieviešot inovācijas
lauksaimniecības un pārtikas ražošanas 
nozarē, (c) samazināts ūdens un enerģijas 
patēriņš pārtikas ražošanā, transportēšanā 
un izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam 
par 50 % samazināts pārtikas
izšķērdēšanas apjoms.

Pamatojums

Ir dažādi lauksaimniecisko darbību un produktu veidi — gan tradicionālā, gan bioloģiskā 
lauksaimniecība, gan intensīva, ilgtspējīga lauksaimniecība. Tā kā šo veidu izmantošana 
nodrošina nekaitīgus un veselīgus produktus, šie visi veidi ir jāiekļauj. Būtiska 
lauksaimniecības un pārtikas nozares un lauksaimnieciskās ražošanas līdzekļu inovāciju daļa
ir lauksaimniecība un primārā ražošana, un tā var dot lielu ieguldījumu veselīgu ilgtspējīgu 
uzturlīdzekļu ražošanā, piemēram, uzlabojot augu veselīgās sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz
lauksaimniecisko ražošanu, pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
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sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociāli ekonomiskos aspektus, pārtikas 
ķēdes noturīgumu pret vides un klimata 
riskiem, pārtikas ķēdē veikto darbību, kā 
arī uztura un ražošanas sistēmu izmaiņu 
radītās negatīvās ietekmes uz vidi 
ierobežošana.

ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 
sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociāli ekonomiskos aspektus, pārtikas 
ķēdes noturīgumu pret vides un klimata 
riskiem, pārtikas ķēdē veikto darbību, kā 
arī uztura un ražošanas sistēmu izmaiņu 
radītās negatīvās ietekmes uz vidi 
ierobežošana.

Pamatojums

Lauksaimnieciskā ražošana ir pārtikas un lopbarības ražošanas ķēdes sākuma posms, tādēļ 
tas jānorāda precīzi.

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošinot atbalstu standartu noteikšanas 
procesam, tiks paātrināta jaunu bioloģisko 
produktu un pakalpojumu ieviešana tirgū.

Nodrošinot atbalstu standartu noteikšanas 
procesam, tiks paātrināta jaunu bioloģisko 
produktu un pakalpojumu ieviešana
tirgū — sākot no lauksaimniecības un 
akvakultūras ražošanas sistēmām līdz 
galapatērētājam.

Pamatojums

Jāprecizē, ka standarti jānosaka visos vērtību ķēdes posmos — sākot ar primāro ražošanu 
(lauksaimniecība vai akvakultūra) līdz pat galapatērētājam. Tas ir vienīgais veids, kā visā 
vērtību ķēdē nodrošināt kopēju mērķu sasniegšanu.
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Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.5. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visās bioekonomikas nozarēs tiks īstenotas 
tālredzīgas darbības, tostarp tiks attīstītas 
datubāzes, rādītāji un modeļi, kas skar 
globālu, Eiropas, valstu un reģionāla 
mēroga dimensiju. Tiks izveidots Eiropas 
bioekonomikas novērošanas centrs, lai 
plānotu un uzraudzītu pētniecības un 
inovācijas darbības Eiropas Savienībā un 
pasaulē, izstrādātu galvenos rezultātu 
rādītājus, kā arī uzraudzītu inovācijas 
politiku bioekonomikā.

Visās bioekonomikas nozarēs tiks īstenotas 
tālredzīgas darbības, tostarp tiks attīstītas 
datubāzes, rādītāji un modeļi, kas skar 
globālu, Eiropas, valstu un reģionāla 
mēroga dimensiju. Tiks izveidots Eiropas 
bioekonomikas novērošanas centrs, kas 
apvienos visas ieinteresētās personas, 
kuras pārstāv zinātni, rūpniecību un 
pilsonisko sabiedrību, lai plānotu un 
uzraudzītu pētniecības un inovācijas 
darbības Eiropas Savienībā un pasaulē, 
izstrādātu galvenos rezultātu rādītājus, kā 
arī uzraudzītu inovācijas politiku 
bioekonomikā.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

3.2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras 
zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika
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