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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir izveidojusi programmu 
“Apvārsnis 2020”, jo uzskata, ka tā Eiropas Savienībai (ES) palīdzēs pārvarēt parādu krīzi un 
atjaunot izaugsmi, uzlabojot tās konkurētspēju.

Programma “Apvārsnis 2020” ES pētniecības un inovācijas finansējumu pirmo reizi apvieno 
vienā programmā. Programma “Apvārsnis 2020” ir vērsta uz zinātnes sasniegumu 
izmantošanu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radīs uzņēmējdarbības iespējas un 
uzlabos cilvēku dzīvi. Tās mērķis ir samazināt birokrātiju, vienkāršojot noteikumus un
pieteikšanās procedūras, lai tādējādi piesaistītu vairāk zinātnieku un inovatīvu uzņēmumu.

Programma “Apvārsnis 2020” sāks darboties 2014. gada janvārī, un tās budžets laikposmam 
līdz 2020. gadam būs EUR 87,74 miljardi. Tā ir iedalīta trīs plašās daļās: 1) zinātnes izcilība; 
2) vadošā loma rūpniecībā; 3) sabiedrības problēmu risināšana. Atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka AGRI komitejai galvenokārt vajadzētu koncentrēties uz trešo daļu, kura īpaši 
attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecību. Trešā daļa ir iedalīta 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 6,53 miljardi);

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

e) klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas (EUR 4,31 miljardi);

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

Attiecībā uz pārtikas nodrošinājuma un ilgtspējīgas lauksaimniecības jomu atzinuma 
sagatavotāja uzsver, ka zinātniekiem ir aktīvi jāsadarbojas ar lauksaimniekiem, īpaši 
apspriežot pētniecības prioritātes, lai jaunos atklājumus izmantotu reālajā dzīvē. Ir svarīgi 
šādās diskusijās iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka, salīdzinājumā ar Septīto pamatprogrammu (FP7), 
budžeta līdzekļu apjoms, kas piešķirts ar lauksaimniecību saistītiem pētījumiem, ir ievērojami 
palielināts. 

Tā kā pieprasījums pēc pārtikas Eiropā un visā pasaulē pieaug, atzinuma sagatavotāja īpaši 
vēlas vērst uzmanību uz nepieciešamību veicināt pētījumus par pārtikas atkritumu apjoma 
samazināšanu. Ir svarīgi dabas resursus izmantot daudz efektīvāk.

AGRI komitejas viedokļu apmaiņas par programmu “Apvārsnis 2020” laikā tika norādīts, ka 
nav vajadzības samazināt birokrātiju, kas saistīta ar tās procedūrām. Atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka šajā priekšlikumā Komisija ir ievērojami samazinājusi birokrātiju un padarījusi 
vieglāku pieteikšanās procesu.
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Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka priekšlikums kopumā ir pārdomāts un ļoti labi sagatavots. 
Atzinuma sagatavotāja aicina kolēģus šī priekšlikuma pārskatīšanu veikt rūpīgi un cer, ka 
programma sāks darboties 2014. gada 1. janvārī, lai līdz ar jaunā gada iestāšanos palīdzētu 
zinātniekiem izdarīt jaunus atklājumus, kas uzlabos Eiropas vispārējo konkurētspēju.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas, kā arī to rezultātu 
izmantojuma kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
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veidošanu un “kāpnes” uz izcilību. veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

Grozījums Nr. 2

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 
atbilstoši Euratom līgumam.

(11) Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
pētniecībai un inovācijai Eiropas 
Savienībā (turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, sasniegt zinātniskās 
bāzes izcilību, lai nostiprinātu Savienības 
izcilību zinātnē un lauksaimniecībā 
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 
atbilstoši Euratom līgumam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lielākā daļa lauku saimniecību 
Savienībā ir arī MVU, un šobrīd starp 
pētniecību, tehnoloģiju inovāciju un 
Savienības tiesību aktiem attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem trūkst 
saskaņotības, kā dēļ Eiropas MVU ir 
aizvien grūtāk aktīvi izmantot jaunos 
tehnoloģijas sasniegumus. Lai pilnībā 
izmantotu Savienības lauksaimniecības 
pētniecības rezultātus, tiesību akti būtu 
jāpielāgo tā, lai Eiropas lauku 
saimniecības varētu ātrāk pārņemt un 
efektīvāk izmantot jaunās tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Viens no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem ir 
vienkāršošana, kas būtu tieši jāatspoguļo 
tās saturā, noteikumos, finanšu pārvaldībā 
un īstenošanā. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu universitātes, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus un jo 
īpaši MVU, un jābūt atvērtai jauniem 
dalībniekiem, jo tā apvieno pilnu 
pētniecības un inovācijas atbalsta klāstu 
vienā stratēģiskā satvarā, tostarp atbalsta 
veidu integrētu kopumu, un izmanto 
dalības noteikumus un principus, kas 
piemērojami visām programmas darbībām. 
Finansēšanas noteikumu vienkāršošanai 
būtu jāmazina dalības administratīvās 
izmaksas un jāveicina finansiālo kļūdu 
skaita samazināšanās. 

(15) Viens no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem ir 
vienkāršošana, kas būtu tieši jāatspoguļo 
tās saturā, noteikumos, finanšu pārvaldībā 
un īstenošanā. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu universitātes, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus un jo 
īpaši MVU, kā arī pilsonisko sabiedrību, 
un jābūt atvērtai jauniem dalībniekiem, jo 
tā apvieno pilnu pētniecības un inovācijas 
atbalsta klāstu vienā stratēģiskā satvarā, 
tostarp atbalsta veidu integrētu kopumu, un 
izmanto dalības noteikumus un principus, 
kas piemērojami visām programmas 
darbībām. Finansēšanas noteikumu 
vienkāršošanai būtu jāmazina dalības 
administratīvās izmaksas un jāveicina 
finansiālo kļūdu skaita samazināšanās. 

Pamatojums

Pētniecības pasākumi ir saistīti ne tikai ar pētniekiem, valsts iestādēm un uzņēmumiem, bet 



AD\908035LV.doc 7/26 PE489.455v02-00

LV

arī ar pilsonisko sabiedrību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē.

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē, lai gan 
jādod iespēja tajās piedalīties arī citām 
dalībvalstīm un jāparedz procedūras, lai 
veicinātu jaunu valstu līdzdalību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina pilsoņu 
un pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 
zinātnē, padarot pieejamāku zinātnisko 
pieredzi, attīstot atbildīgas pētniecības un 
inovācijas programmas, kurās ņemtas vērā 
pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības bažas un 
cerības, un veicinot to iesaistīšanos 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumos.

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un atjaunotu un pastiprinātu
sabiedrības uzticēšanos zinātnei, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” būtu 
jāveicina pilsoņu un pilsoniskās
sabiedrības aktīva līdzdalība pētniecības 
un inovācijas jautājumu risināšanā, 
veicinot līdzdalīgu pētniecību, izglītību 
zinātnē, padarot pieejamāku zinātnisko 
pieredzi, attīstot atbildīgas pētniecības un 
inovācijas, kā arī to rezultātu 
izmantojuma programmas, kurās ņemtas 
vērā pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 
bažas un cerības, un veicinot to 
iesaistīšanos pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” pasākumos.
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Grozījums Nr. 7

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, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, un kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku), kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

Grozījums Nr. 8

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, 
jo īpaši Eiropas kaimiņattiecību politikas 
partnervalstīm, 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.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas 
attiecībā uz kontroli un riska pārvaldību 
Savienības pētniecības finansēšanā atzina 
2011. gada 4. februāra Eiropadome, prasot 
radīt jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Eiropas 
pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 
lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
dalībniekiem. Septītās pētniecības 
pamatprogrammas (2007.–2013. gadam) 
starpposma novērtējuma ziņojumā ir 
secināts, ka, lai panāktu būtisku progresu 
vienkāršošanā, ir nepieciešama radikālāka 
pieeja un ka ir atkārtoti jāizvērtē līdzsvars 
starp risku un uzticēšanos.

(32) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas, lai 
Savienības pētniecības finansēšanas 
stratēģijas ietvaros izstrādātu uz
pierādījumiem balstītu riska pārvaldības 
stratēģiju, atzina 2011. gada 4. februāra 
Eiropadome. Padome tad prasīja radīt 
jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Eiropas 
pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 
lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
pētniekiem. Septītās pētniecības 
pamatprogrammas (2007.–2013. gadam) 
starpposma novērtējuma ziņojumā ir 
secināts, ka nepieciešama radikālāka 
pieeja, lai panāktu būtisku progresu tādu 
procedūru vienkāršošanā, kas pierāda 
Savienības uzticēšanos pētniekiem un 
mudina tos uzņemties risku, kas 
nepieciešams, lai paātrinātu progresu 
zinātnē un tehnoloģijā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 

Ar šo regulu izveido pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 
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atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem un veicina inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
politikas rūpnieciskā potenciāla labāku 
izmantošanu.

atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem un to rezultātu 
izmantojumam un veicina inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
politikas rūpnieciskā potenciāla labāku 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vadošā loma rūpniecībā; b) vadošā loma rūpniecībā un 
lauksaimniecībā;

Grozījums Nr. 12

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, 
tostarp ar nevalstiskajām organizācijām
un citām pilsoniskās sabiedrības grupām,
un pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

Pamatojums

Pētniecības pasākumi ir saistīti ne tikai ar pētniekiem, valsts iestādēm un uzņēmumiem, bet 
arī ar pilsonisko sabiedrību.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
I pielikums – 14. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika;

b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras 
zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJT programma aptver visu zinātniskās 
inovācijas klāstu — tikko izstrādātu un 
“trauslu” ideju augšupēju, neliela mēroga 
izpēti agrīnā posmā, jaunu pētniecības un 
inovācijas kopienu veidošanu jaunās, 
mainīgās pētniecības jomās un plašas un 
apvienotas pētniecības ierosmes, ko 
strukturē atbilstoši pētniecības 
programmai, kuras mērķis ir sasniegt 
vērienīgus un augstus mērķus. Katram no 
šiem trim iesaistīšanās līmeņiem ir tam 
raksturīga īpaša vērtība, un tajā pašā laikā 
tie ir savstarpēji papildinoši un sinerģiski. 
Piemēram, neliela mēroga izpētē var 
atklāties nepieciešamība attīstīt jaunus 
virzienus, pamatojoties uz kuriem galu galā 
var tikt ieviesta plaša mēroga un pēc plāna 
īstenota intervence. Tie piesaista ļoti 
daudzus un dažādus pētniecības 
dalībniekus, tostarp jaunus pētniekus un 
MVU, kuros ir augsta pētniecības 
intensitāte, kā arī ieinteresēto personu 
kopienas (pilsonisko sabiedrību, politikas 
veidotājus, rūpniecību un sabiedriskos 
pētniekus), kuras, tām strukturējoties, 

NJT programma aptver visu zinātniskās 
inovācijas klāstu — tikko izstrādātu un 
“trauslu” ideju augšupēju, neliela mēroga 
izpēti agrīnā posmā, jaunu pētniecības un 
inovācijas kopienu veidošanu jaunās, 
mainīgās pētniecības jomās un plašas un 
apvienotas pētniecības ierosmes, ko 
strukturē atbilstoši pētniecības 
programmai, kuras mērķis ir sasniegt 
vērienīgus un augstus mērķus. Katram no 
šiem trim iesaistīšanās līmeņiem ir tam 
raksturīga īpaša vērtība, un tajā pašā laikā 
tie ir savstarpēji papildinoši un sinerģiski. 
Piemēram, neliela mēroga izpētē var 
atklāties nepieciešamība attīstīt jaunus 
virzienus, pamatojoties uz kuriem galu galā 
var tikt ieviesta plaša mēroga un pēc plāna 
īstenota intervence. Tie piesaista ļoti 
daudzus un dažādus pētniecības 
dalībniekus, tostarp jaunus pētniekus, 
pētnieces un MVU, kuros ir augsta 
pētniecības intensitāte, kā arī ieinteresēto 
personu kopienas (pilsonisko sabiedrību, 
politikas veidotājus, rūpniecību un 
sabiedriskos pētniekus), kuras, tām 
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attīstoties un iemantojot sev raksturīgās 
iezīmes, koncentrē uz noteiktām 
pētniecības programmām.

strukturējoties, attīstoties un iemantojot sev 
raksturīgās iezīmes, koncentrē uz 
noteiktām pētniecības programmām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan Eiropa uzņem plašu un 
daudzveidīgu prasmīgu cilvēkresursu 
kopumu pētniecībā un inovācijā, tas ir 
pastāvīgi jāpapildina, jāuzlabo un jāpielāgo 
strauji mainīgajām darba tirgus 
vajadzībām. Pašlaik tikai 46 % no šā 
cilvēkresursu kopuma darbojas 
uzņēmējdarbības nozarē — tas ir daudz 
mazāk nekā Eiropas galvenajās 
konkurentvalstīs, piemēram, 69 % Ķīnā, 
73 % Japānā un 80 % Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Turklāt 
demogrāfiskie faktori liecina, ka 
nākamajos dažos gados nesamērīgs skaits 
pētnieku sasniegs pensionēšanās vecumu. 
Šis apstāklis apvienojumā ar 
nepieciešamību pēc daudz lielāka augsti 
kvalificētu pētnieku skaita, ņemot vērā, ka 
pētniecības intensitāte Eiropas ekonomikā 
palielinās, būs viena no galvenajām 
problēmām, kas būs jārisina Eiropas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
sistēmām nākamajos gados.

Lai gan Eiropa uzņem plašu un 
daudzveidīgu prasmīgu cilvēkresursu 
kopumu pētniecībā un inovācijā, tas ir 
pastāvīgi jāpapildina, jāuzlabo un jāpielāgo 
strauji mainīgajām darba tirgus 
vajadzībām. Pašlaik tikai 46 % no šā 
cilvēkresursu kopuma darbojas 
uzņēmējdarbības nozarē — tas ir daudz 
mazāk nekā Eiropas galvenajās 
konkurentvalstīs, piemēram, 69 % Ķīnā, 
73 % Japānā un 80 % Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Turklāt 
demogrāfiskie faktori liecina, ka 
nākamajos dažos gados nesamērīgs skaits 
pētnieku sasniegs pensionēšanās vecumu. 
Šis apstāklis apvienojumā ar 
nepieciešamību pēc daudz lielāka augsti 
kvalificētu pētnieku skaita, ņemot vērā, ka 
pētniecības intensitāte Eiropas ekonomikā 
palielinās, būs viena no galvenajām 
problēmām, kas būs jārisina Eiropas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
sistēmām nākamajos gados. Turklāt, tā kā 
viens no pamatprogrammas mērķiem ir 
nodrošināt dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu līdztiesības 
aspekta iekļaušanu pētniecības un 
inovācijas jomā, vairāk sieviešu jāmudina 
iesaistīties un pilnībā izmantot savu 
potenciālu pētniecības nozarē.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības, 
lauksaimniecības nozarē u. c.). Tāpēc kā 
nozīmīgs inovācijas avots tiks elastīgi 
izmantotas daudzās SPT un 
pamattehnoloģiju mijiedarbības. Tādējādi 
tiks papildināts atbalsts SPT pētniecībai un 
inovācijai, kuru var sniegt valsts vai 
reģionālas iestādes atbilstīgi kohēzijas 
politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2.3. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncentrēšanās uz nanotehnoloģijas Koncentrēšanās uz nanotehnoloģijas 
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pārvaldību sabiedrības labā. pārvaldību sabiedrības labā, ievērojot 
piesardzības principu. Dažādu konkrētu 
nanotehnoloģijas lietojumu sociālās 
pieņemamības novērtēšana papildus riska 
novērtēšanai.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.4.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēcīga zinātniskā, tehnoloģiskā un 
inovācijas bāze biotehnoloģijā atbalstīs 
Eiropas ražošanas nozares to vadošās 
lomas saglabāšanā šīs svarīgās 
pamattehnoloģijas jomā. Šis stāvoklis tiks 
vēl vairāk nostiprināts, integrējot 
biotehnoloģijas izmantošanā riska 
novērtēšanas un vispārējo risku pārvaldības 
aspektus.

Spēcīga zinātniskā, tehnoloģiskā un 
inovācijas bāze biotehnoloģijā atbalstīs 
Eiropas ražošanas nozares to vadošās 
lomas saglabāšanā šīs svarīgās 
pamattehnoloģijas jomā. Šis stāvoklis tiks 
vēl vairāk nostiprināts, integrējot 
biotehnoloģijas izmantošanā riska 
novērtēšanas un vispārējo risku pārvaldības 
aspektus, tādējādi garantējot drošu 
izmantošanas plānu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.4.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit “zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē, kā arī 
lauksaimnieciskie lietojumi, tostarp 
augkopība, kas ir pārtikas ražošanas 
vērtības ķēdes un visas bioekonomikas 
sākumpunkts. Biotehnoloģija ietver arī 
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ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta gadā 
līdz 2030. gadam. Eiropas biofarmācijas 
nozarē jau tagad apmēram 20 % pašlaik 
lietoto medikamentu tiek iegūti 
biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā uz 
jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras (“zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

vairākus tā saucamos divpadsmit “zaļās 
ķīmijas” noteikumus, ņemot vērā 
biosistēmu selektivitāti un efektivitāti. 
Iespējamo ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta gadā 
līdz 2030. gadam. Eiropas biofarmācijas 
nozarē jau tagad apmēram 20 % pašlaik 
lietoto medikamentu tiek iegūti 
biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā uz 
jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras (“zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.4.3. apakšpunkts – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Uz biotehnoloģijām balstīti rūpnieciskie
procesi

b) Uz biotehnoloģijām balstīti produkti un
procesi

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.4.3. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rūpnieciskās biotehnoloģijas attīstīšana 
konkurētspējīgiem rūpniecības produktiem 
un procesiem (piemēram, ķīmijas 
rūpniecība, veselība, ieguve, enerģētika, 
celuloze un papīrs, tekstilizstrādājumi, 
ciete, pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 

Biotehnoloģijas attīstīšana
konkurētspējīgiem produktiem un 
procesiem (piemēram, ķīmijas rūpniecība, 
celtniecība, veselība, ieguve, enerģētika, 
celuloze un papīrs, tekstilizstrādājumi, 
ciete, lauksaimnieciskā ražošana un
pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 
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dimensija. dimensija.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Atbalsts zinātņietilpīgiem MVU b) Atbalsts zinātņietilpīgiem MVU visās 
jomās, tostarp lauksaimniecībā

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) MVU inovatīvo spēju uzlabošana c) MVU inovatīvo spēju uzlabošana visās 
jomās, tostarp lauksaimniecībā

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai un 
likvidētu konkrētos šķēršļus, kas kavē jo 
īpašu novatorisku MVU izaugsmi.

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai un 
likvidētu konkrētos šķēršļus, kas kavē jo 
īpaši novatorisku MVU izaugsmi, tostarp 
saskaņotības trūkumu starp tehnoloģiju 
inovāciju un Savienības tiesību aktiem, jo 
īpaši lauksaimniecības jomā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības efektīva veicināšana, 
pamatojoties uz apjomīgu faktu bāzi, 
novērš slimības, uzlabo labklājību un ir 
efektīva izmaksu ziņā. Veselības 
veicināšana un slimību profilakse ir arī 
atkarīga no izpratnes par veselību 
noteicošajiem faktoriem, no iedarbīgiem 
profilakses instrumentiem, piemēram, 
vakcīnām, no veselības un slimību 
kvalitatīvas uzraudzības un sagatavotības 
tām un no efektīvām skrīninga 
programmām.

Veselības efektīva veicināšana, 
pamatojoties uz apjomīgu faktu bāzi, 
novērš slimības, uzlabo labklājību un ir 
efektīva izmaksu ziņā. Veselības 
veicināšana un slimību profilakse ir arī 
atkarīga no izpratnes par veselību 
noteicošajiem faktoriem, tostarp par saikni 
starp cilvēku un dzīvnieku veselību, no 
iedarbīgiem profilakses instrumentiem, 
piemēram, vakcīnām, no veselības un 
slimību kvalitatīvas uzraudzības un 
sagatavotības tām un no efektīvām 
skrīninga programmām, ietverot arī 
antibiotiku izmantošanu dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 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. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
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ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku.

ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas 
bioekonomiku.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 
nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem (īpaši 
ūdens, zemes un fosilajiem oglekļa 
resursiem), klimata pārmaiņu ietekmi, jo 
īpaši primārās ražošanas sistēmās 
(lauksaimniecība, mežsaimniecība, 
zivsaimniecība un akvakultūra), un 
vajadzību pēc ilgtspējīga, nekaitīga un 
droša pārtikas un dzeramā ūdens 
nodrošinājuma Eiropas sabiedrībai un 
pieaugošai pasaules sabiedrības daļai. 
Paredzams, ka, lai līdz 2050. gadam 
pabarotu 9 miljardus pasaules iedzīvotāju, 
pasaules pārtikas nodrošinājums būs 
jāpalielina par 70 %. Lauksaimniecība rada 
apmēram 10 % no Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, un tiek 
prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies, galvenokārt 
novatorisku ražošanas efektivitātes 
tehnoloģiju un dažos apgabalos 
samazinātu ganāmpulku dēļ. Turklāt 
Eiropai vajadzēs nodrošināt pietiekamu 
izejvielu, energoproduktu un rūpniecības 
ražojumu nodrošinājumu apstākļos, kad 
samazināsies fosilie oglekļa resursi 
(paredzams, ka līdz 2050. gadam naftas un 
sašķidrinātās gāzes ražošana samazināsies 
par apmēram 60 %), un vienlaikus saglabāt 
savu konkurētspēju. Lielas problēmas un 
izmaksas rada bioloģiskie atkritumi (tiek 
lēsts, ka to daudzums Savienībā ir līdz 
138 miljoniem tonnu gadā, no kuriem līdz 
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daudzumu Savienībā samazinātu par 
50 %. Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

40 % tiek apglabāti poligonos), neraugoties 
uz to augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Saskaņā ar Eurostat datiem izmestās 
pārtikas daudzums Eiropas Savienībā 
vien ir 89 miljoni tonnu gadā, kas ir 180 
kg uz vienu iedzīvotāju. Tāpēc jāveic 
pasākumi, lai samazinātu šo daudzumu 
(par 50 % līdz 2030. gadam), novērstu 
pārtikas izšķērdēšanu un atkārtoti 
izmantotu pārtiku, kas citādi tiktu izmesta, 
un ir nepieciešamas turpmākas 
iniciatīvas, lai lauksaimnieciskās 
ražošanas bioloģiskos atkritumus padarītu 
par vērtīgiem resursiem. Būtu jāattīsta arī 
pētniecības virzieni, lai, izmantojot 
atbilstošas metodes, analizētu pārtikas 
atkritumus un noteiktu to daudzumu.
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

Pamatojums

Pārtikas izšķērdēšanai ir nopietnas sekas vides, sociālekonomiskajā, uztura un ētiskajā ziņā; 
tā notiek katrā pārtikas ķēdes posmā gan attīstītajās, gan arī jaunattīstības valstīs. Tāpēc 
pārtikas atkritumu daudzums ir jāsamazina, gan izmantojot informatīvās kampaņas, gan arī 
izstrādājot jaunas tehnoloģijas, piemēram, attiecībā uz iesaiņošanu vai pārtikas 
konservēšanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioloģisko resursu un ekosistēmu 
potenciālu varētu izmantot daudz 
ilgtspējīgāk, efektīvāk un integrētāk. 

Bioloģisko resursu un ekosistēmu 
potenciālu varētu izmantot daudz 
ilgtspējīgāk, efektīvāk un integrētāk. 
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Piemēram, varētu labāk izmantot 
potenciālu, ko rada biomasas ieguve no 
mežiem un lauksaimnieciskas, ūdens, 
rūpnieciskas un arī sadzīviskas izcelsmes 
atkritumu plūsmas.

Piemēram, varētu labāk izmantot 
potenciālu, ko rada biomasas ieguve no 
mežiem, lauksaimniecības un 
lauksaimnieciskas, ūdens, rūpnieciskas un 
arī sadzīviskas izcelsmes atkritumu 
plūsmas.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
I. pielikums – III daļa – 2.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku un lopbarību, 
bioloģiskiem ražojumiem un bioenerģiju, 
kā arī saistītu sabiedrisko labumu, radīs 
augstu Eiropas pievienoto vērtību. Ja to 
pārvalda ilgtspējīgi, tā var mazināt 
“ekoloģisko pēdu”, ko rada primārā 
ražošana un piegādes ķēde kopumā. Tā var 
palielināt minēto nozaru konkurētspēju un 
radīt uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Īpaši pasākumi būtu jāveic, lai 
nodrošinātu, ka lauksaimnieki un tos 
pārstāvošās organizācijas piedalās 
zināšanu apmaiņas pasākumos un palīdz 
noteikt pētniecības prioritātes. Pētniekiem 
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koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

būtu jāsaņem pamudinājumi piedalīties 
zināšanu apmaiņas pasākumos pat tad, ja 
tie ir saistīti ar jau esošiem pētījumiem.
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pamatojums

Zināšanu apmaiņas pasākumi ir īpaši jāpiemēro lauksaimnieku vai tos pārstāvošo 
organizāciju vajadzībām, jo tās atrodas mazāk labvēlīgā situācijā kā uzņēmēji attiecībā uz 
līdzdalību šādos pasākumos. Ir jāuzklausa lauksaimnieku viedoklis par pētniecības 
prioritātēm. Zinātnieki stimulus lielākoties saņem par jaunu pētījumu veikšanu, nevis par jau 
esošo pētījumu izskaidrošanu un apspriešanu ar nespeciālistiem, kas vēlas tos izmantot 
reālajā dzīvē.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ilgtspējīga lauksaimniecība un 
mežsaimniecība

a) Ilgtspējīga un konkurētspējīga 
lauksaimniecība un mežsaimniecība

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 



PE489.455v02-00 22/26 AD\908035LV.doc

LV

sistēmām, kas ir gan resursefektīvas
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

sistēmām, kas ir gan resursefektīvākas
(ietverot barības vielu izmantošanas 
efektivitāti un energoefektivitāti, kā arī
mērķi panākt zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni), gan noturīgākas, 
uzlabojot lauksaimniecības produktu 
kvalitāti un vērtību, vienlaikus attīstot 
pakalpojumus, koncepcijas un politikas 
virzienus labklājības vairošanai lauku 
reģionos un stiprinot inovatīvus lauku 
MVU. Zināšanu uzlabošanas spēju un 
inovāciju nodošanas mērķis 
lauksaimniecības jomā ir apturēt 
nepārtraukto ražas pieauguma potenciāla 
samazināšanos Eiropā un izveidot 
labvēlīgu attīstības ciklu, lai panāktu 
Savienības lauksaimnieciskās ražošanas 
ilgtspējīgu pastiprināšanu. Lai 
samazinātu lauksaimniecisko “oglekļa 
pēdu”, būtu jāuzsver īsu piegādes ķēžu 
nozīme. 

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas, kā arī 
pārtikas patēriņa ilgtspējību un pārtikas 
nozares konkurētspēju. Pasākumus vērš uz 
daudzveidīgu, veselīgu, autentisku, 
kvalitatīvu un nekaitīgu pārtiku visiem, 
apzinātu patērētāju izvēli un 
konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un 
piedevu un rada mazāk blakusproduktu,
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu.
Patērētājiem jāizdara apzināta izvēle un 
ne tikai jābūt informētiem par drošu 
pārtiku, bet arī jāapzinās ar pārtikas izvēli 
un izšķērdēšanu saistītās sekas vides, 
sociālekonomiskajā un uztura ziņā. Šo 
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inovāciju mērķis ir arī samazināt 
ražošanas, izplatīšanas ķēdes un 
patērētāju radīto pārtikas atkritumu 
daudzumu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus
ar standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Mērķis ir veicināt resursefektīvākas 
(ietverot barības vielu, enerģijas, oglekļa, 
ūdens un augsnes izmantošanas 
efektivitāti), ilgtspējīgākas un 
konkurētspējīgākas Eiropas bioloģiskās 
rūpniecības nozares, kas rada zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, vienlaikus 
padarot bioloģiskos atkritumus par 
vērtīgiem resursiem, kuru potenciālu 
izmanto pilnībā. Ļoti svarīgi, lai tiktu 
izveidota slēgta ķēde starp pilsētu un 
lauku teritorijām. Pasākumus vērš uz to, 
lai veicinātu bioekonomiku, pārveidojot 
tradicionālos rūpnieciskos procesus un 
produktus tā, lai tie kļūtu par bioloģiskiem, 
resursefektīviem un energoefektīviem, 
attīstot integrētas otrās un trešās paaudzes 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu un citus 
primārās lauksaimnieciskās un 
mežsaimnieciskās ražošanas
pārpalikumus, bioloģiskos atkritumus un 
bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un bioloģiskos atkritumus 
pilsētu teritorijās efektīvi pārveidojot 
lauksaimnieciskās ražošanas resursos. 
Tas veicinās jaunu tirgu izveidi un, 
iespējams, nodrošinās jaunus ienākumu 
avotus primārās produkcijas ražotājiem ar 
standartizācijas, sertifikācijas shēmu, 
reglamentācijas un demonstrējumu/lauka 
izmēģinājuma pasākumu un citu pasākumu 
starpniecību, vienlaikus ņemot vērā 
bioekonomikas ietekmi uz zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
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izmaiņām.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Inovācija šajās jomās 
nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību 
izejvielu jomā.

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Īpaši inovācijas centieni 
būtu jāvelta ūdens resursu izmantošanai 
lauksaimniecības vajadzībām, ņemot vērā 
šīs nozares pieaugošo pieprasījumu pēc 
ūdens un to, ka arvien biežāk atkārtojas 
nopietna sausuma periodi un sausums 
skar aizvien plašāku pasaules teritoriju, 
tostarp, piemēram, Vidusjūras reģiona 
Eiropas valstis. Inovācija šajās jomās 
nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību 
izejvielu jomā.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

b) Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras 
zinātniskā un tehniskā pētniecība un
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bioekonomika

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – e punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas

e) Klimata politika, resursefektivitāte, 
saglabāšana un ilgtspējīga izejvielu 
izmantošana
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