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ĪSS PAMATOJUMS

Ar tiesību aktu kopumu attiecībā uz pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” izveido vienu 
pamatprogrammu Eiropas Savienības atbalsta pētniecībai un inovācijai pārvaldībai laikposmā 
no 2014. līdz 2020. gadam.

Vispārīgie mērķi ir palīdzēt īstenot stratēģiju „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, stiprināt saikni starp fundamentālajiem pētījumiem un tirgus 
inovācijām, vienkāršot dalības noteikumus un sekmēt MVU līdzdalību.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Attīstības komitejai lielākās bažas rada trešā prioritāte, kas 
attiecas uz sabiedrības problēmu risināšanu. Šī prioritāte aptver tādas jomas kā veselība, 
nodrošinātība ar pārtiku, bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas, resursu efektivitāte un 
energoefektivitāte un tajā ir paredzēti īpaši transversāli pasākumi starptautiskās sadarbības 
veicināšanai, vienlaikus skaidri atzīstot visu sabiedrības problēmu globālo raksturu. No trijām 
noteiktajām prioritātēm šai prioritātei vajadzīgi lielākie budžeta piešķīrumi.

Komisijas priekšlikumā iekļauti daudzi atzinīgi vērtējami aspekti, it īpaši uzsvars uz atbalstu 
visam pētniecības ciklam, sākot no fundamentāliem pētījumiem līdz inovācijām un 
pētniecības rezultātu komercializācijai. Atzinīgi vērtējams ir arī uzsvars uz sabiedrības 
problēmu globālo raksturu, taču tas vēl ir būtiski jāprecizē un jāstiprina.

Atzinuma sagatavotājs, izdarot grozījumus, vēlas likt uzsvaru uz šādām prioritātēm:

 nodrošināt, ka pamatprogramma „Apvārsnis 2020” ir atvērta dalībniekiem 
jaunattīstības valstīs, lai tie varētu piedalīties projektos un darbībās un piekļūt projektu 
rezultātiem, un izvairīties no šajā regulā dominējošās Eiropas kā cietokšņa 
pozicionēšanas;

 stiprināt to darbību potenciālu, kas paredzētas sabiedrības problēmu risināšanai 
atbilstīgi mērķim „Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība”, lai sekmētu 
globālo mērķu sasniegšanu veselības jomā, it īpaši lai cīnītos ar infekcijas slimībām, 
kas saistītas ar nabadzību un atstātas novārtā; Atzinuma sagatavotājs vēlas panākt, lai 
noteikta daļa no veselības aprūpei paredzētā budžeta tiktu atvēlēta darbībām ar mērķi 
cīnīties ar infekcijas slimībām, kas saistības ar nabadzību un atstātas novārtā;

 nodrošināt, ka Eiropas Savienības ārpolitikas un attīstības politikas prioritātes un 
saistības īpaši tiek ņemtas vērā tādās jomās kā klimata pārmaiņas, bioloģiskā 
daudzveidība, resursu efektivitāte un energoefektivitāte, un atgādināt kosmosa izpētes 
nozīmi šo problēmu risināšanas veicināšanā.

Minētās prioritātes nodrošinās ieguvumu gan Eiropas Savienībai, gan arī tās partneriem 
trešām valstīm, un tās atbilst attīstības politikas saskaņošanas principam. Turklāt sadarbība 
pētniecības jomā ir viena no sadarbības formām, kas var būt ļoti noderīga vairākām valstīm, 
galvenokārt valstīm ar vidējiem ienākumiem, kuras vairs nesaņem Eiropas Savienības 
divpusējo palīdzību no Finanšu instrumenta sadarbībai attīstības jomā 2014.–2020. gadam.

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

Grozījums Nr. 1

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 gan Savienības, gan 
asociēto valstu un trešo valstu 
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.

Grozījums Nr. 2

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 

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un
sabiedrību, pamatprogrammai “Apvārsnis 
2020” būtu: jāveicina pilsoņu un 
pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
procesā pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” darbībā; jāsekmē 
zinātniskā izglītība; jāgarantē ētikas 
tiesību aktu ievērošana un jāveicina 
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inovācijas programmas, kurās ņemtas vērā 
pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības bažas un 
cerības, un veicinot to iesaistīšanos
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumos.

visaugstāko ētikas standartu izstrāde un 
ievērošana visā pasaulē; jāpalielina 
publiski finansētās pētniecības rezultātu, 
jo īpaši zinātnisko publikāciju un datu, 
pieejamība un atkārtota izmantošana; 
jāattīsta atbildīgas pētniecības un 
inovācijas programmas un pārvaldības 
sistēmas, kurās ņemtas vērā pilsoņu un 
pilsoniskās sabiedrības bažas un cerības, 
un jāpastiprina to līdzdalība 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”
pētniecības prioritāšu noteikšanā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Visa pētniecība un inovācija balstās 
uz pasaules zinātnieku, pētniecības 
iestāžu, uzņēmumu un pilsoņu spēju brīvi 
piekļūt zinātniskajai informācijai, 
apmainīties ar to un izmantot to. Tas ir 
īpaši būtiski dalībniekiem jaunattīstības 
valstīs, kurās jāuzlabo vietējās pētniecības 
spējas un kuru sadarbība ar partneriem 
Savienībā var palīdzēt risināt globālās 
problēmas un stiprināt Savienības izcilību 
pētniecībā. Lai palielinātu zināšanu apriti 
un izmantošanu, zinātnisko publikāciju 
brīvai un atklātai pieejamībai, kas jau 
ietverta Septītajā pamatprogrammā, jābūt 
to zinātnisko publikāciju vispārējam 
principam, kuras saņem publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”. Turklāt 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” būtu 
jāveicina atklāta piekļuve citiem 
zinātniskajiem datiem, kas iegūti vai 
apkopoti publiski finansētā pētniecībā, un 
atklātai piekļuvei šādiem datiem līdz 
2020. gadam jākļūst par vispārēju 
noteikumu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic 
tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

(24) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic 
tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu. Ētikas principi, piemēram, 
Helsinku deklarācija, paredz, ka 
zinātniski dati par cilvēkiem, kuri izveidoti 
vai apkopoti ar publiski finansētu 
pētniecību, ir jāpadara publiski pieejami 
neatkarīgi no tā, vai tas notiek Eiropā vai 
citur pasaulē. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā veselība, izglītība, kosmoss, 
vide, ilgtspējīga enerģija, 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. Arī 



AD\911727LV.doc 7/31 PE489.624v02-00

LV

sinerģijas radīšana ar Savienības 
ārpolitikas un attīstības programmām 
palīdzēs sasniegt pēc iespējas lielāku 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietekmi, vienlaikus nodrošinot atbilstību 
LESD 208. pantā noteiktajam attīstības 
politikas saskaņotības principam.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 7

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 

(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. Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” būtu jāveicina 
Savienības starptautisko saistību izpilde 
ilgtspējīgas attīstības jomā, it īpaši
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sasniegšanā. Tūkstošgades attīstības mērķu un to 
turpmāko starptautiski saskaņoto 
pielāgojumu sasniegšana.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniski dati par cilvēkiem, kuri 
izveidoti vai apkopoti ar publiski finansētu 
pētniecību, piemēram, saistībā ar 
klīniskajiem izmēģinājumiem, ir jāpadara 
publiski un pieejami.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Pilsoniskās sabiedrības organizācijas

(1) Īpašu uzmanību pievērš tam, lai 
nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju (tostarp to, kuras darbojas 
attīstības sadarbības jomā) pienācīgu 
līdzdalību pamatprogrammā “Apvārsnis 
2020” un tās inovāciju ietekmi uz MVU. 
Izvērtēšanas un uzraudzības pasākumu 
ietvaros veic pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju (tostarp to, kuras darbojas 
attīstības sadarbības jomā) dalības 
kvantitatīvus un kvalitatīvus 
novērtējumus.
(2) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
iniciatīvām ar mērķi palielināt 
informētību un atvieglot piekļuvi 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
finansējumam pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp tām, kuras 
darbojas attīstības sadarbības jomā. 
Pamatprogramma "Apvārsnis 2020" un 
citas Savienības finansēšanas 
programmas, tostarp struktūrfondi, tiek 
izmantoti šim nolūkam.
(3) Ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām (tostarp tām, kuras 
darbojas attīstības sadarbības jomā) 
notiek apspriešanās pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" īstenošanas, 
plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas 
laikā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos —, jaunās 
publiskā-privātā sektora partnerībās, kas 
izveidotas, pamatojoties uz LESD 
187. pantu, un citās finansēšanas 
struktūrās, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [jaunā Finanšu regula] 
[55. panta 1. punkta b) apakšpunkta v) vai 
vii) punktā]. Šos partnerības veidus īsteno 
tikai tad, ja to pamato izvirzīto mērķu 
darbības joma un vajadzīgo resursu 
apjoms;

(a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
uz LESD 187. pantu un ievērojot 
grozījumus to pamataktos; jaunās publiskā-
privātā sektora partnerībās, kas izveidotas, 
pamatojoties uz LESD 187. pantu; citās 
pašreizējās inovatīvās pētniecības un 
inovatīvās partnerībās, piemēram, 
produktu izstrādes partnerībās, un citās 
finansēšanas struktūrās, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 [jaunā Finanšu 
regula] [55. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
v) vai vii) punktā]. Šos partnerības veidus 
īsteno tikai tad, ja to pamato izvirzīto 
mērķu darbības joma un vajadzīgo resursu 
apjoms;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – b. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem;

(b) tas, cik liela ir to ietekme uz 
rūpniecisko konkurētspēju, ilgtspējīgu 
izaugsmi un sociālekonomiskajiem 
jautājumiem, kā arī globāla rakstura 
sabiedrības uzdevumi;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līdzdalības un izplatīšanas noteikumi 
attiecībā uz publiskā–privātā sektora 
partnerībām, kas izveidotas vai finansētas 
ar pamatprogrammu "Apvārsnis 2020", 
pilnībā atbilst Regulā (ES) Nr. XX/XX 
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[Finanšu regula] paredzētajiem 
noteikumiem, kā arī Regulā (ES) 
Nr. XX/XX [pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” noteikumi attiecībā uz 
dalību un izplatīšanu] paredzētajiem 
noteikumiem un jebkurām tajā 
paredzētajām atrunām.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesību subjekti, kas reģistrēti trešās 
valstīs, un starptautiskas organizācijas var 
piedalīties pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” netiešajās darbībās ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (ES) 
Nr. XX/XX [Dalības noteikumi]. Starp 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātēm un to ietvaros veicina 
starptautisku sadarbību ar trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, jo īpaši 
lai:

1. Tiesību subjekti, kas reģistrēti trešās 
valstīs, un starptautiskas organizācijas var 
piedalīties pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” netiešajās darbībās ar nosacījumiem, 
kas izklāstīti Regulā (ES) Nr. XX/XX 
[Dalības noteikumi]. Pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” veicina un iekļauj
starptautisku sadarbību ar trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, jo īpaši 
lai:

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un
attīstības politikas mērķus, kas noteikti 
Eiropas konsensā par attīstību un 
pārmaiņu programmā, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas un 
veicinot starptautisko saistību izpildi 
ilgtspējīgas attīstības jomā, it īpaši 
Tūkstošgades attīstības mērķu un to 
turpmāko starptautiski saskaņoto 
pielāgojumu īstenošanu.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

2. Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, to attīstības vajadzības, kā 
arī paredzamo ietekmi. Tas ietver 
darbības, kuras paredzētas pētniecības 
spēju nostiprināšanai attīstības valstīs un 
sadarbības pasākumiem, kas vērsti uz to 
īpašajām vajadzībām tādās jomās kā 
veselība, tostarp pētniecība attiecībā uz 
ielaistām slimībām un epidēmijām, 
lauksaimniecība, zivsaimniecība un vide.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā un 
iespējas sadarboties ar trešām valstīm, kā 
arī trešo valstu intelektuālā īpašuma 
sistēmu iespējamos trūkumus.

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā, 
tostarp ārējā un attīstības politikā, un 
iespējas sadarboties ar trešām valstīm, kā 
arī trešo valstu intelektuālā īpašuma 
sistēmu iespējamos trūkumus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt koordinācijas politikas virzieni 
darbosies saskaņoti ar migrācijas, 
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patvēruma un attīstības politikas 
virzieniem, lai nepieļautu intelektuālā 
darbaspēka aizplūšanu no jaunattīstības 
valstīm.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Komisija veic ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas un 
paziņošanas darbības, tostarp paziņo par 
atbalstītajiem projektiem un rezultātiem. 
Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
komunikācijas pasākumiem piešķirtais 
budžets paredzēts arī tam, lai finansētu 
Savienības politisko prioritāšu paziņošanu, 
ja tie ir saistīti ar šīs regulas vispārīgo 
mērķi.

Eiropas Komisija veic ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas un 
paziņošanas darbības, tostarp paziņo par 
atbalstītajiem projektiem un rezultātiem. 
Lai palielinātu zināšanu apriti un 
izmantošanu un uzlabotu pētniecības 
darbību efektivitāti, zinātnisko publikāciju 
brīva un atklāta tiešsaistes pieejamība, 
kas jau ietverta Septītajā 
pamatprogrammā, ir to zinātnisko 
publikāciju vispārējs princips, kuras 
saņem publisko finansējumu no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. 
Tiek veicināta un pārbaudīta brīva un 
atklāta piekļuve zinātniskajiem datiem, 
kas sagatavoti vai apkopoti pētījumu 
procesā, kuru finansē pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”. Pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” komunikācijas 
pasākumiem piešķirtais budžets paredzēts 
arī tam, lai finansētu Savienības politisko 
prioritāšu paziņošanu, ja tie ir saistīti ar šīs 
regulas vispārīgo mērķi.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo

(a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, jo 
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īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami;

īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami, piemēram, 
pētniekiem no jaunattīstības vai citām 
trešām valstīm;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta. 
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas. 
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta. 
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas. 
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū. Tiek likts 
lielāks uzsvars uz inovatīvu pētniecības 
līdzekļu izmantošanu, piemēram, balvām 
par inovācijām, lai finansētu šīs darbības.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
I pielikums – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā uzdevumu globālo raksturu 
un to ciešo saikni ar Savienības ārējās 
politikas virzieniem un starptautiskajām 
saistībām, stratēģiskā sadarbība ar trešām 
valstīm ir katra uzdevuma neatņemama 
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sastāvdaļa. Turklāt konkrētā mērķa 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros sniedz transversālu 
atbalstu starptautiskai sadarbībai.

(Komisijas priekšlikuma I pielikuma pēdējā daļa, proti, 16. daļa, ir grozīta, un tā kļūst par 
jaunu 15.a daļu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
I pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes, 
tostarp jautājumi par izglītības pieejamību 
un sociālajām un kultūras tiesībām. 
Turklāt šo disciplīnu pamatattīstību 
atbalsta arī konkrētā mērķa “Visiem 
atvērta, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietvaros. Atbalsts tiks arī novirzīts 
pārliecinošu datu bāzes radīšanai politikas 
veidošanas nolūkā starptautiskā, 
Savienības, valsts un reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I. pielikums – I daļa – 1.3. punkts – piektā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
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kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus.

kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas, sniedzot 
atbalstu jaunajiem pētniekiem no 
jaunattīstības valstīm, un ieviest konkrētus 
uzlabojumus institucionālajā praksē un 
valstu politikā, lai atbalstītu vislabākos 
pētniekus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3.3. punkts - b apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās. Atbalsta arī iespējas atsākt 
pētnieka karjeru pēc pārtraukuma.

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās, piedāvājot pētniekiem iespēju 
tikt apmācītiem un uzlabot savas 
zināšanas augsta līmeņa pētniecības 
organizācijā trešā valstī. Atbalsta arī 
iespējas atsākt pētnieka karjeru pēc 
pārtraukuma.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3.3. punkts - c apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir atbalstīt pētniecības 
un inovācijas jomā strādājošā personāla 
īstermiņa apmaiņu starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm, uzņēmumiem, MVU 
un citām sociālekonomiskajām grupām gan 
Eiropā, gan pasaulē. Šie pasākumi ietvers 
arī sadarbības veicināšanu ar trešām 
valstīm.

Galvenie uzdevumi ir atbalstīt pētniecības 
un inovācijas jomā strādājošā personāla 
īstermiņa apmaiņu starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm, uzņēmumiem, MVU 
un citām sociālekonomiskajām grupām gan 
Eiropā, gan pasaulē. Šie pasākumi ietvers 
arī sadarbības veicināšanu ar trešām 
valstīm un jo īpaši zinātniskās partnerības 
veicināšanu starp Savienību un valstīm ar 
vidējiem ienākumiem un jaunattīstības 
valstīm.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4.3. punkts - c apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir atbalstīt partnerības starp 
attiecīgajiem politikas veidotājiem un 
finansēšanas struktūrām, saplānot un 
uzraudzīt lēmumu pieņemšanai paredzētos 
instrumentus un arī starptautisko sadarbību.

Mērķis ir atbalstīt partnerības starp 
attiecīgajiem politikas veidotājiem un 
finansēšanas struktūrām, saplānot un 
uzraudzīt lēmumu pieņemšanai paredzētos
instrumentus un arī starptautisko sadarbību.
Eiropas pētniecības infrastruktūras tiks 
atbalstītas to starptautisko attiecību 
pasākumos un ņemtas vērā Eiropas 
stratēģijas izveides procesā attiecībā uz 
starptautisko sadarbību pētniecības jomā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4.3. punkts – c apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek skatītas arī pētniecības 
infrastruktūras partnerības ar 
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jaunattīstības valstīm, piemēram, saistībā 
ar apvienoto Āfrikas un ES stratēģiju.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šie pasākumi veicinās mērķu sasniegšanu 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās 
“Inovācijas savienība”, “Resursu ziņā 
efektīva Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Tas arī 
veicinās Savienības politikas mērķu 
īstenošanu un starptautisko saistību 
izpildi kosmosa, veselības, vides enerģijas 
un nodrošinātības ar pārtiku jomā. 

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā, bet pašlaik tā 
ir sadrumstalota valstu programmās, ko 
īsteno dažas Savienības dalībvalstis. Lai 
saglabātu konkurences priekšrocības, 
aizsargātu Savienības kosmosa 
infrastruktūru, piemēram, Galileo, un 
nodrošinātu Savienībai svarīgu lomu 
kosmosā arī nākotnē, ir vajadzīga 
koordinācija Savienības līmenī un 
ieguldījumi kosmosa izpētē (sal. LESD 

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
globālas problēmas, piemēram, klimata 
pārmaiņas, un kalpo tam, lai saglabātu 
Savienības kā galvenā dalībnieka pozīciju 
starptautiskā mērogā. Kosmosa izpēte ir 
pamatā visām darbībām, ko veic kosmosā, 
bet pašlaik tā ir sadrumstalota valstu 
programmās, ko īsteno dažas Savienības 
dalībvalstis. Lai saglabātu konkurences 
priekšrocības, aizsargātu Savienības 
kosmosa infrastruktūru, piemēram, Galileo, 
un nodrošinātu Savienībai svarīgu lomu 
kosmosā arī nākotnē, ir vajadzīga 
koordinācija Savienības līmenī un 
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189. pantu). Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots.

ieguldījumi kosmosa izpētē (sal. LESD 
189. pantu). Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots, tajā pašā laikā 
veicinot Savienības ārējo mērķu 
īstenošanu un starptautisko saistību 
izpildi, piemēram, reaģēšanas 
humanitārās krīzes gadījumā un vides 
jomā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.6.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir svarīgs, bet bieži vien 
nepamanāms faktors, kas veicina 
pakalpojumus un produktus, kuri ir ļoti 
svarīgi mūsdienu sabiedrībai, piemēram, 
navigācijas tehnoloģijas, komunikāciju, 
laikapstākļu prognozes un ģeogrāfisko 
informāciju. Politikas definēšana un 
īstenošana Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī arvien vairāk ir atkarīga no kosmosā 
iegūtas informācijas. Pasaules kosmosa 
nozare strauji attīstās un izvēršas jaunos 
reģionos (piemēram, Ķīnā un 
Dienvidamerikā). Eiropas rūpniecības 
nozare pašlaik ir ievērojama komerciāliem 
un zinātniskiem mērķiem izmantojamu 
pirmās klases satelītu eksportētāja. 
Globālās konkurences palielināšanās 
apdraud Eiropas stāvokli šajā jomā. Eiropa 
ir ieinteresēta nodrošināt, lai tās 
rūpniecības nozare turpina attīstīties šajā 
īpaši spēcīgas konkurences tirgū. Turklāt 
dati, kas iegūti no Eiropas zinātnes 
satelītiem, ir ļāvuši gūt dažus no 
visnozīmīgākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem pēdējās desmitgadēs Zemes 
zinātņu un astronomijas jomā. Izmantojot 
šo unikālo spēju, Eiropas zinātnes nozarei 
ir jāuzņemas īpaši svarīga loma stratēģijā 

Kosmoss ir svarīgs, bet bieži vien 
nepamanāms faktors, kas veicina 
pakalpojumus un produktus, kuri ir ļoti 
svarīgi mūsdienu sabiedrībai, piemēram, 
navigācijas tehnoloģijas, komunikāciju, 
laikapstākļu prognozes un ģeogrāfisko 
informāciju. Politikas definēšana un 
īstenošana Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī arvien vairāk ir atkarīga no kosmosā 
iegūtas informācijas. Pasaules kosmosa 
nozare strauji attīstās un izvēršas jaunos 
reģionos (piemēram, Āfrikā, Ķīnā un 
Dienvidamerikā). Eiropas rūpniecības 
nozare pašlaik ir ievērojama komerciāliem 
un zinātniskiem mērķiem izmantojamu 
pirmās klases satelītu eksportētāja. 
Globālās konkurences palielināšanās 
apdraud Eiropas stāvokli šajā jomā. Eiropa 
ir ieinteresēta nodrošināt, lai tās 
rūpniecības nozare turpina attīstīties šajā 
īpaši spēcīgas konkurences tirgū. Turklāt 
dati, kas iegūti no Eiropas zinātnes 
satelītiem, ir ļāvuši gūt dažus no 
visnozīmīgākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem pēdējās desmitgadēs Zemes 
zinātņu un astronomijas jomā. Izmantojot 
šo unikālo spēju, Eiropas zinātnes nozarei 
ir jāuzņemas īpaši svarīga loma stratēģijā 
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“Eiropa 2020” identificēto problēmu 
risināšanā.

“Eiropa 2020” identificēto problēmu 
risināšanā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3.3. punkts – a apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem, un tas attiecībā uz ārējo 
tirgu atvēršanu īsteno politikas virzienus, 
kuri koncentrējas uz uzņēmumu sociālo 
atbildību, jo īpaši, ja tie darbojas 
jaunattīstības valstīs. To nodrošina visu 
veidu inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, neiroloģiski 
un garīgās veselības traucējumi, liekais 
svars, aptaukošanās un dažādi funkcionāli 

Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, neiroloģiski 
un garīgās veselības traucējumi, liekais 
svars, aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
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ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.

ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.
Inovatīvi modeļi pētniecības darba 
rezultātu izplatīšanai, piemēram, balvas 
par inovācijām ir ārkārtīgi svarīgi šo 
sabiedrības problēmu risināšanā un 
Eiropas un pārējās pasaules pētnieku 
mudināšanā šajā procesā rīkoties aktīvi 
un efektīvi.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – sestā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasaules mēroga problēma ir infekcijas 
slimības (piemēram, HIV/AIDS, 
tuberkuloze un malārija), kas veido 41 % 
no 1,5 miljardiem invaliditātes koriģēto 
dzīves gadu visā pasaulē, no kuriem 8 % 
saistāmi ar Eiropu. Sabiedrībai jābūt 
sagatavotai arī epidēmiju uzliesmojumiem 
un apdraudējumiem, ko rada pieaugošā 
mikrobu rezistence pret zālēm.

Infekcijas slimības (piemēram, HIV/AIDS, 
tuberkuloze, malārija un ielaistās 
slimības), kas veido 41 % no 
1,5 miljardiem invaliditātes koriģēto dzīves 
gadu visā pasaulē, no kuriem 8 % saistāmi 
ar Eiropu. Sabiedrībai jābūt sagatavotai arī 
atkārtotiem epidēmiju uzliesmojumiem un 
apdraudējumiem, ko rada pieaugošā 
mikrobu rezistence pret zālēm. Šajā 
gadījumā uzmanība ir jāpievērš īpašajam 
zoonozes jautājumam saskaņoti ar citām 
atbalstītajām darbībām, kas ir vērstas uz 
dzīvnieku veselību.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – septītā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā, un jānodrošina efektīvu un 
kompetentu veselības aprūpes sistēmu 
pieejamība visiem eiropiešiem.

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā, un jānodrošina efektīvu un 
kompetentu veselības aprūpes sistēmu 
vispārēja pieejamība visiem eiropiešiem, 
lai viņiem nodrošinātu vislabāko 
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iespējamo veselību.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat arī problēmas sarežģītības un tās 
komponentu savstarpējās atkarības dēļ ir 
vajadzīga ES līmeņa atbildes rīcība. 
Daudzas pieejas, instrumenti un 
tehnoloģijas ir piemērojamas daudzās šīs 
problēmas pētniecības un inovācijas jomās 
un ir vislabāk atbalstāmas Savienības 
līmenī. Dažas no tām ir ilgtermiņa kohortu 
izveide un klīniskās izpētes veikšana, “-
omikas” klīniska izmantošana vai IKT 
izstrāde un to lietošana veselības aprūpes 
praksē, jo īpaši e-veselības jomā. Arī 
konkrētu sabiedrības grupu prasības 
vislabāk var apmierināt integrēti, 
piemēram, izstrādājot stratificētus un/vai 
personalizētus medikamentus, ārstējot reti 
sastopamas slimības un nodrošinot 
automatizētas un neatkarīgas dzīves vides 
risinājumus.

Tāpat arī problēmas sarežģītības un tās 
komponentu savstarpējās atkarības dēļ ir 
vajadzīga ES līmeņa atbildes rīcība. 
Daudzas pieejas, instrumenti un 
tehnoloģijas ir piemērojamas daudzās šīs 
problēmas pētniecības un inovācijas jomās 
un ir vislabāk atbalstāmas Savienības 
līmenī. Dažas no tām ir pārrobežu 
sadarbība starp pētniekiem, lai sasniegtu 
nepieciešamo kritisko masu un zināšanu 
līmeni, ilgtermiņa kohortu izveide un 
klīniskās izpētes veikšana, „-omikas” 
klīniska izmantošana vai IKT izstrāde un to 
lietošana veselības aprūpes praksē, jo īpaši 
e-veselības jomā. Arī konkrētu sabiedrības 
grupu prasības vislabāk var apmierināt 
integrēti, piemēram, izstrādājot stratificētus 
un/vai personalizētus medikamentus, 
diagnosticējot, veicot profilakses 
pasākumus un ārstējot ar nabadzību 
saistītas, ielaistas, reti sastopamas un 
neinfekcijas slimības, un nodrošinot 
automatizētas un neatkarīgas dzīves vides 
risinājumus.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar nabadzību saistītas un ielaistas 
slimības ir pasaules mēroga problēma, un 
trūkumi pētniecības jomā ir jārisina, 
radot pacientu vajadzībām atbilstošu 
inovāciju. Šādu jaunu un atkārtoti 
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parādošos slimību aizvien lielāka 
dominēšana Eiropas reģionā, bieži vien 
klimata pārmaiņu un cilvēku 
pārvietošanās pasaulē dēļ, kā arī 
pieaugošā problēma saistībā ar mikrobu 
rezistenci pret zālēm uzsver 
nepieciešamību veidot vispusīgu pieeju un 
palielināt publisko atbalstu pētniecībai un 
izstrādei saistībā ar tām slimībām, kas ik 
gadu nogalina miljoniem cilvēku.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai maksimāli palielinātu Savienības 
līmeņa rīcības ietekmi, tiks nodrošināts 
atbalsts visam pētniecības un inovācijas 
pasākumu klāstam, no fundamentālajiem 
pētījumiem zināšanu pārneses posmā līdz 
plašām izmēģinājuma un demonstrējumu 
darbībām, piesaistot privātus ieguldījumus, 
tādu jaunu produktu, pakalpojumu, 
mērogojamu risinājumu publiskajam 
iepirkumam un iepirkumam 
pirmskomercializācijas posmā, kas 
vajadzības gadījumā ir savietojami un tiek 
atbalstīti ar noteiktiem standartiem un/vai 
kopējām pamatnostādnēm. Šie koordinētie 
Eiropas centieni veicinās ERA pastāvīgu 
attīstību. Tie arī attiecīgā gadījumā 
mijiedarbosies ar pasākumiem, ko izstrādā 
saistībā ar programmu “Veselība 
izaugsmei” un Eiropas inovāciju 
partnerību aktīvas un veselīgas 
novecošanas jomā.

Lai maksimāli palielinātu Savienības 
līmeņa rīcības ietekmi un radītu 
ilgtermiņa ieguvumus tās mērķiem, tiks 
nodrošināts atbalsts visam pētniecības un 
inovācijas pasākumu klāstam, no 
fundamentālajiem pētījumiem zināšanu 
pārneses posmā līdz plašām izmēģinājuma 
un demonstrējumu darbībām, piesaistot 
privātus ieguldījumus, tādu jaunu 
produktu, pakalpojumu, mērogojamu 
risinājumu publiskajam iepirkumam un 
iepirkumam pirmskomercializācijas posmā, 
kas vajadzības gadījumā ir savietojami un 
tiek atbalstīti ar noteiktiem standartiem 
un/vai kopējām pamatnostādnēm. Šie 
koordinētie Eiropas centieni veicinās EPT 
pastāvīgu attīstību. Tie arī attiecīgā 
gadījumā būs papildinājums un radīs 
sinerģiju ar pasākumiem, ko izstrādā 
saistībā ar programmu „Veselība 
izaugsmei”, Eiropas inovāciju partnerību 
aktīvas un veselīgas novecošanas jomā, 
Padomes secinājumiem par ES lomu 
veselības jomā pasaules mērogā un 
Savienības ārējām programmām un 
starptautiskajām saistībām globālās 
veselības jomā.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – piektā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
sagatavot labākas profilaktiskās vakcīnas, 
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai, 
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus, 
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar 
vidi, klimatu un nabadzību saistītus 
faktorus), uzlabot veselības veicināšanu un 
slimību profilaksi, izprast slimības un 
uzlabot diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību; 
sagatavot jaunas un labākas profilaktiskās 
vakcīnas, terapijas un ārstēšanu, izmantot 
in-silico medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai; izstrādāt 
pielāgotas ārstēšanas metodes un ārstēt 
slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, tostarp psihosociālie aspekti, 
uzlabot regulatīvās procedūras un 
atbalstu ar piekļuvi saistītām darbībām,
labāk vākt un izmantot veselības datus, 
izmantot standartizētas datu analīzes 
metodes, veicināt veselīgas un aktīvas 
vecumdienas un automatizētu un 
neatkarīgu dzīvesvidi; radīt apstākļus tam, 
lai indivīdi paši varētu sekot līdzi savam 
veselības stāvoklim, veicināt integrētu 
aprūpi; uzlabot zinātniskos instrumentus un 
metodes, lai atbalstītu politikas veidošanu 
un regulējuma vajadzības; optimizēt 
veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un 
lietderību un mazināt atšķirības veselības 
jomā un nevienlīdzību, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas, 
jo īpaši attiecībā uz pētniecības 
finansēšanu un pētniecības rezultātu 
izplatīšanu, lai dalītos ar pieredzi, kas 
atvieglos un paātrinās inovācijas šajās 
jomās. Visās šajās darbībās tiek pienācīgi 
ņemta vērā dzimumu līdztiesības un 
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seksualitātes jautājumu analīze.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai risinātu Eiropas veselības aprūpes 
nākotnei svarīgus uzdevumus un 
sasniegtu iepriekš minētos mērķus, 
pienācīgs Savienības finansējums 
jāpiešķir pētniecības un inovāciju 
darbībām šajā jomā.  

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.1. punkts – otrā 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 

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 ilgtspējīgu un 
pietiekamu izejvielu, energoproduktu un 
rūpniecības ražojumu nodrošinājumu 
apstākļos, kad samazināsies fosilā oglekļa 
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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 
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.

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 papildu vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
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. 

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
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stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. 
Pētniecības un inovācijas labāka 
integrācija saistītos Savienības politikas 
virzienos būtiski paaugstinās to Eiropai 
radīto pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, starptautiski apstiprinātām 
saistībām pasaules nodrošinātības ar 
pārtiku, bioloģiskās daudzveidības un 
ilgtspējīgas attīstības jomā, augu veselības 
stratēģijām, dzīvnieku veselības un 
labturības stratēģijām un tiesiskajiem 
regulējumiem, lai aizsargātu vidi, veselību 
un drošību, veicinātu resursefektivitāti un 
klimata politiku un mazinātu atkritumus. 
Visa cikla ― no fundamentālās 
pētniecības līdz inovācijai ― labāka 
integrācija saistītos Savienības politikas 
virzienos būtiski paaugstinās to radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai, 
nodrošinās veselīgus pārtikas produktus un 
palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu zemes, 
jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Grozījums Nr. 45

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

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 
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.

Mērķis ir nodrošināt pasaulē pietiekami 
daudz pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus gan Eiropas Savienībā, gan 
ārpus tās un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas un zemes sagrābšanu 
jaunattīstības valstīs. Pasākumus vērš uz 
pasaules līmenī ilgtspējīgākām un 
produktīvākām akvakultūras un 
mežsaimniecības 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. Būtu 
jāpievērš uzmanība mājlopu veselībai un 
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pārvaldībai, tostarp jānodrošina vakcīnas 
un ārstēšana saslimšanas gadījumos, 
piemēram, ar tropiskajām slimībām.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
I. pielikums – III daļa – 3.2. punkts – sestā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautiskā arēnā Savienības līmeņa 
rīcība nodrošina kritisko masu citu 
tehnoloģiju līderu intereses piesaistīšanai 
un veicina starptautiskās partnerības 
Savienības mērķu sasniegšanai. Tā 
atvieglos starptautisku partneru 
mijiedarbību ar Savienību, lai izstrādātu 
kopīgus pasākumus, kad tas ir savstarpēji 
izdevīgi un abpusējās interesēs.

Starptautiskā arēnā Savienības līmeņa 
rīcība nodrošina kritisko masu citu 
tehnoloģiju līderu intereses piesaistīšanai 
un veicina starptautiskās partnerības 
Savienības mērķu sasniegšanai. Tā 
atvieglos starptautisku partneru 
mijiedarbību ar Savienību, lai izstrādātu 
kopīgus pasākumus, kad tas ir savstarpēji 
izdevīgi un abpusējās interesēs. Šajā 
sakarībā īpaša uzmanība tiks pievērsta 
Savienības iniciatīvām un 
starptautiskajām saistībām attiecībā uz 
vispārēju piekļuvi enerģijai un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
seku mazināšanu.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un pieprasījuma 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises. 
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
solidaritātes, koordinācijas un radošuma 

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un vajadzību 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises. 
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
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veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas 
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šim nolūkam ir 
vajadzīga stratēģiskāka pieeja sadarbībai ar 
trešām valstīm. Visbeidzot, tā kā drošības 
politikai vajadzētu mijiedarboties ar 
dažādiem sociālās politikas virzieniem, 
svarīgs aspekts šīs problēmas atrisināšanā 
būs drošības pētniecības sociālās 
dimensijas uzlabošana.

veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas 
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šim nolūkam ir 
vajadzīga stratēģiskāka un atklātāka pieeja 
sadarbībai ar trešām valstīm ar 
mērķtiecīgiem pasākumiem, lai veicinātu 
un atbalstītu starptautisko sadarbību.
Visbeidzot, tā kā drošības politikai 
vajadzētu mijiedarboties ar dažādiem 
sociālās politikas virzieniem, svarīgs 
aspekts šīs problēmas atrisināšanā būs 
drošības pētniecības sociālās dimensijas 
uzlabošana.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku, kurā 
būtu iesaistītas trešās valstis. Īpašs atbalsts 
tiks sniegts EPT attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.2. punkts – otrā daļa - d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicinātu saskaņotu un efektīvu 
sadarbību ar trešām valstīm.

(d) veicinātu saskaņotu un efektīvu 
sadarbību ar trešām valstīm, tostarp 
attiecībā uz pētniecības rezultātu un 
informācijas pieejamību.
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