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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” mērķis saskaņā ar Komisijas paziņojumu, kas pievienots 
programmai, ir īstenot pamatiniciatīvas „Inovāciju savienība” mērķus, uzmanību vēršot uz 
pašreizējiem sabiedrības uzdevumiem un uzsverot saikni starp augšupēju un lejupēju pieeju 
pētniecībai un komercializācijai. Tāpat viens no mērķiem ir arī turpmāka vienkāršošana un 
MVU līdzdalības palielināšana. Daudzas sabiedrības problēmas ir saistītas ar ENVI komitejas 
darbu — klimats, resursu efektīva izmantošana, tīra enerģija un transports, veselība un 
pārtikas nekaitīgums. Atzinuma sagatavotājs ļoti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus, taču 
pauž vēlmi, lai lielāks uzsvars tiktu likts uz dažiem no minētajiem aspektiem.

Sagatavotājs šajā atzinumā izmanto holistisku pieeju kā vispiemērotāko tam, lai vēl vairāk 
nostiprinātu ENVI komitejas prioritātes. Pirmais ziņojums būtu arī jāuztver kā debašu sākšana 
par šo daudzšķautņaino programmu, kura ir izšķiroši svarīga ilgtspējīgas un zaļas ekonomikas 
izaugsmes palielināšanai Eiropas Savienībā, vienlaikus veicinot sabiedrības veselību.

Atzinumā galvenais uzsvars ir likts uz sabiedrības problēmām un tiek ierosināts pastiprināt 
dažus aspektus saistībā ar veselību, pārtikas nekaitīgumu, klimatu un vidi.

Veselība
Ņemot vērā augsto pievienoto vērtību, ko nodrošina novatoriska ārstēšana, piemēram, 
reģeneratīvajā medicīnā, būtu jāturpina atbalsts cilmes šūnu pētniecībai, izpētot pašreizējās 
alternatīvas embrija cilmes šūnām un vienlaikus apzinoties ētiskos apsvērumus. Īpaša 
uzmanība jāpievērš arī pētniecībai un jauninājumiem slimību ārstēšanā. Jāpalielina publiskais 
atbalsts pētniecībai un izstrādei infekciju un reto slimību jomā un jāveicina apmaiņa ar 
zināšanām. Pacienta vajadzībām jābūt dzinējspēkam veselības jomas jauninājumu, kā arī 
pētniecības un izstrādes finansējuma jomā. Turklāt pienācīgi jāfinansē arī vides veselības 
pētniecība un izstrāde, kā arī jauninājumi.

Pārtikas nekaitīgums
Tiek ierosināts sabiedrības uzdevumus, kas saistīti ar nodrošinātību ar pārtiku, paplašināt 
attiecībā uz visiem pārtikas nekaitīguma aspektiem.

Klimats un vide
Regulāri un efektīvi jāuzrauga līdzsvars starp pētniecības un izstrādes ekonomiskajiem, 
sociālajiem un vides aspektiem. Jāpastiprina atbalsts atjaunojamai enerģijai. Atjaunojamās 
enerģijas efektivitātes veicināšana var to padarīt ekonomiski pievilcīgāku, vienlaikus cīnoties 
pret klimata pārmaiņām, samazinot atkarību no fosilā kurināmā un sekmējot ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” ir galvenā programma, kas varētu palīdzēt ES turpmāk 
samazināt videi un veselībai kaitīgo gāžu un daļiņu emisijas, neradot slogu rūpniecībai vai 
dalībvalstīm.

Horizontālie aspekti
Jāturpina veidot saikni starp pamatiniciatīvu „Inovāciju savienība” un „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” mērķiem, tādēļ šāds jautājums iekļauts 
atzinumā. Lai panāktu maksimālo ieguvumu no pētniecības un izstrādes un jauninājumu 
projektiem visā ES, stingri jāuzrauga pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” papildināmība ar 
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citiem ES un dalībvalstu fondiem. Turklāt tiek arī ierosināts vairāk veicināt MVU līdzdalību, 
jo tas varētu būt zaļas un ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks. Ziņojumā 
pievērsta uzmanība arī jautājumam par darbības rādītājiem pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020” mērķu īstenošanas uzraudzībai.

Turpmākie grozījumi saistībā ar pētniecības budžetu dalījumu un mērķiem inovāciju ķēdē, kā 
arī vienkāršošanu tiek atstāti uz vēlāku laiku pēc nākamajām ENVI komitejas debatēm par 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
izklāstīts pamatprogrammas vispārīgais 
mērķis, izvirzītās prioritātes un konkrēto 
mērķu un veicamo darbību virzieni, 
savukārt īpašajā programmā jānosaka 
katrai daļai raksturīgie konkrētie mērķi un 
darbību virzieni. Pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” izklāstītie īstenošanas 
nosacījumi pilnībā attiecas uz šo īpašo 
programmu, tostarp tie, kas saistīti ar ētikas 
principiem.

(3) Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
izklāstīts pamatprogrammas vispārīgais 
mērķis, izvirzītās prioritātes un konkrēto 
mērķu un veicamo darbību virzieni, 
savukārt īpašajā programmā jānosaka 
katrai daļai raksturīgie konkrētie mērķi un 
darbību virzieni. Pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” izklāstītie īstenošanas 
nosacījumi pilnībā attiecas uz šo īpašo 
programmu, tostarp tie, kas saistīti ar ētikas 
principiem. Ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas 
un paziņošanas darbības, tostarp 
paziņošana par atbalstītajiem projektiem 
un rezultātiem, ir jāveic visiem pieejamos 
formātos. Pieejamie formāti citstarp ietver 
lielu druku, Braila rakstu, viegli lasāmu 
tekstu, audio, video un elektronisku 
formātu.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai uzturētu un palielinātu Eiropas 
Savienības vadošo lomu rūpniecībā, ir 
steidzami jāveicina pētniecība un attīstība 
privātajā sektorā, kā arī ieguldījumi 
inovācijās, un ir jāveicina pētniecības un 
inovācijas darbības uzņēmējdarbības 
programmās, kā arī jāpaātrina jauno 
tehnoloģiju attīstība, ar ko tiks likts pamats 
uzņēmējdarbībai nākotnē un ekonomikas 
izaugsmei. Īstenojot II daļu “Vadošā loma 
rūpniecībā”, ir jāatbalsta ieguldījumi, izcili
pētījumi un inovācijas galvenajās 
pamattehnoloģijās un citās rūpnieciskās 
tehnoloģijās, jāveicina piekļuve riska 
finansējumam novatoriskiem uzņēmumiem 
un projektiem, kā arī jānodrošina Eiropas 
Savienības mēroga atbalsts inovācijām 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

(8) Lai uzturētu un palielinātu Eiropas 
Savienības vadošo lomu rūpniecībā, jo 
īpaši videi nekaitīgā rūpniecībā, ir 
steidzami jāveicina pētniecība un attīstība 
privātajā sektorā, kā arī ieguldījumi 
inovācijās, un ir jāveicina pētniecības un 
inovācijas darbības uzņēmējdarbības 
programmās, kā arī jāpaātrina jauno 
tehnoloģiju attīstība, ar ko tiks likts pamats 
uzņēmējdarbībai nākotnē un ekonomikas 
izaugsmei. Īstenojot II daļu “Vadošā loma 
rūpniecībā”, ir jāatbalsta ieguldījumi,
augstas kvalitātes pētījumi un inovācijas 
galvenajās pamattehnoloģijās un citās 
rūpnieciskās tehnoloģijās, jo īpaši videi 
nekaitīgās tehnoloģijās, jāveicina piekļuve 
riska finansējumam novatoriskiem 
uzņēmumiem un projektiem, kā arī 
jānodrošina Eiropas Savienības mēroga 
atbalsts inovācijām maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Visu šo 
problēmu risināšanā būtiska nozīme ir 
sociālajām un humanitārajām zinātnēm.
Darbībām jāattiecas uz visu pētniecības un 
inovāciju spektru, uzsvaru liekot uz 
darbībām, kas saistītas ar inovācijām, 
piemēram, uz izmēģinājumiem, 

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Visu šo 
problēmu risināšanā būtiska nozīme ir 
sociālajām un humanitārajām zinātnēm.
Darbībām jāattiecas uz visu pētniecības un 
inovāciju spektru, uzsvaru liekot uz 
darbībām, kas saistītas ar inovācijām, 
piemēram, uz izmēģinājumiem, 
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demonstrējumiem un testgultnēm, kā arī uz 
atbalstu valsts iepirkumam, 
pirmsnormatīviem pētījumiem un standartu 
izstrādei un inovāciju izmantojumam tirgū.
Īstenojot darbības, jāsniedz tiešs atbalsts 
attiecīgās nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — sasniegšana.

demonstrējumiem un testgultnēm, kā arī uz 
atbalstu valsts iepirkumam, 
pirmsnormatīviem pētījumiem un standartu 
izstrādei un inovāciju izmantojumam tirgū.
Īstenojot darbības, jāsniedz tiešs atbalsts 
attiecīgās nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — un drošu un 
inovatīvu sabiedrību attīstības
sasniegšana.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar šo īpašo programmu jāpapildina 
dalībvalstīs veiktās darbības, kā arī citas 
Eiropas Savienības darbības, kuras 
nepieciešamas vispārējiem stratēģiskiem 
centieniem stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanai, īpaši attiecībā uz kohēzijas 
politikas jomā veiktajām darbībām, 
lauksaimniecību un lauku attīstību, 
izglītību un profesionālo apmācību, 
rūpniecību, sabiedrības veselību, patērētāju 
aizsardzību, nodarbinātību un sociālo 
politiku, enerģētiku, transportu, vidi, 
darbībām klimata jomā, drošību, darbībām 
jūras un zivsaimniecības jomā, attīstības 
sadarbību un paplašināšanos, kā arī 
kaimiņattiecību politiku.

(15) Ar šo īpašo programmu jāpapildina 
dalībvalstīs veiktās darbības, kā arī citas 
Eiropas Savienības darbības, kuras 
nepieciešamas vispārējiem stratēģiskiem 
centieniem stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanai, īpaši attiecībā uz kohēzijas 
politikas jomā veiktajām darbībām, 
lauksaimniecību un lauku attīstību, 
izglītību un profesionālo apmācību, 
rūpniecību, sabiedrības veselību, patērētāju 
aizsardzību, nodarbinātību un sociālo 
politiku, enerģētiku, transportu, vidi, 
darbībām klimata jomā, drošību, darbībām 
jūras un zivsaimniecības jomā, attīstības 
sadarbību un paplašināšanos, kā arī 
kaimiņattiecību politiku. Komisijai 
jāpieliek visas pūles, lai nepieļautu 
pārklāšanos starp darbībām, ko finansē 
Savienības programmas un 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020”, un , 
cik vien iespējams, starp valsts līmeņa 
darbībām un tām, kas saņem atbalstu no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”. 
Veicinot inovāciju un pētniecību, 
jāmudina radīt sinerģijas starp šīm 
politikas jomām, jo pieredze liecina, ka 
dažos gadījumos sociālās problēmas ir 
iespējams novērst tikai ar sarežģītu un 
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integrētu risinājumu palīdzību.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) zināšanas, zinātne un tehnoloģijas. 
Dabaszinātnes, veselība, zeme, vide, dabas 
resursi un pārtikas nodrošinātība;

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) sociālās zinātnes, ekonomika un 
humanitārās zinātnes. Demogrāfiskās 
problēmas, izglītība, teritoriālie jautājumi, 
pārvaldība, kultūra, digitālais saturs, 
humanitārā, kultūras mantojuma un 
nemateriālo zināšanu joma;

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) zināšanu pārneses stiprināšana no 
pētniecības un inovācijas uz visiem 
izglītības līmeņiem;

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana”, mērķis ir palīdzēt īstenot 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[“Apvārsnis 2020”] 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minēto prioritāti
“Sabiedrības problēmu risināšana”; tas 
darāms, īstenojot pētniecības, tehnoloģijas 
attīstības, demonstrējumu un inovācijas 
darbības, šādu konkrētu mērķu 
sasniegšanai:

Īstenojot III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana”, mērķis ir palīdzēt īstenot 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[“Apvārsnis 2020”] 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minēto prioritāti
“Sabiedrības problēmu risināšana”; tas 
darāms, īstenojot pētniecības, tehnoloģijas 
attīstības, demonstrējumu un inovācijas 
darbības un ar tām saistītos 
sociālekonomiskos jautājumus, šādu 
konkrētu mērķu sasniegšanai:

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot veselību un labklājību dzīves 
garumā;

(a) uzlabot veselību un labklājību dzīves 
garumā un uzlabot risinājumus 
neatkarības saglabāšanai cilvēkiem 
vecumdienās;

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pāriet uz uzticamu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, 
ņemot vērā pieaugošo resursu deficītu, 
aizvien lielākās vajadzības enerģētikas 
jomā, kā arī klimata pārmaiņas;

(c) jo īpaši izmantojot jauninājumus 
atjaunojamo enerģiju jomā, pāriet uz 
uzticamu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
enerģētikas sistēmu, ņemot vērā pieaugošo 
resursu deficītu, aizvien lielākās vajadzības 
enerģētikas jomā, kā arī klimata pārmaiņas;

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izveidot resursefektīvu un pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku un 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
populācijas vajadzības, ņemot vērā 
planētas dabas resursu ilgtspējīgos 
ierobežojumus;

(e) izveidot resursefektīvu un pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku, panākt 
atbilstošu klimata pārmaiņu iedarbību 
mainīgās ekosistēmu struktūras apstākļos,
un ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
populācijas vajadzības, ņemot vērā 
planētas dabas resursu ilgtspējīgos 
ierobežojumus;

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pārvarēt klimata pārmaiņu radīto 
problēmu nelabvēlīgo ietekmi uz 
hidroloģisko ciklu, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un dabas resursu 
pārvaldību;

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) veicinot saskanīgu pilsētas un lauku 
teritoriju saistību, lai uzlabotu ekoloģisko 
ilgtspēju;

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) apzināt sociāli nozīmīgas pētniecības 
vajadzības un prioritātes, izveidojot 
platformas dialogam starp pilsonisko 
sabiedrību un zinātniekiem un nodrošinot 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalību tādu 
pētniecības programmu definēšanā, 
īstenošanā un novērtēšanā, kas tiek 
veiktas attiecībā uz sabiedrībai būtiskām 
problēmām;

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fc) izmantot zināšanu daudzveidību 
sabiedrībā un veicināt sociālo inovāciju, 
izmantojot līdzdalīgās pētniecības 
metodes;

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmās, kas paredzētas 2. panta 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās 
I, II un III daļas īstenošanai, norāda 
sasniedzamos mērķus, gaidāmos rezultātus, 
īstenošanas metodi, kā arī to kopējo 
apjomu, attiecīgā gadījumā ieskaitot 
orientējošu informāciju par izmaksām, kas 
saistītas ar klimatu. Tāpat programmās 
apraksta finansējamās darbības, norāda 
katrai darbībai piešķirto summu, sniedz 
indikatīvu īstenošanas grafiku, kā arī 
apraksta daudzgadu pieeju un stratēģisko 
orientāciju turpmākajiem īstenošanas 
gadiem. Tāpat programmās attiecībā uz 

Darba programmās, kas paredzētas 2. panta 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās 
I, II un III daļas īstenošanai, norāda 
sasniedzamos mērķus, gaidāmos rezultātus, 
īstenošanas metodi, kā arī to kopējo 
apjomu, attiecīgā gadījumā ieskaitot 
orientējošu informāciju par izmaksām, kas 
saistītas ar klimatu. Tāpat programmās 
apraksta finansējamās darbības, norāda 
katrai darbībai piešķirto summu, sniedz 
indikatīvu īstenošanas grafiku, kā arī 
apraksta daudzgadu pieeju un stratēģisko 
orientāciju turpmākajiem īstenošanas 
gadiem. Tāpat programmās attiecībā uz 
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dotācijām iekļauj prioritātes, būtiskus 
novērtējuma kritērijus un maksimālo 
līdzfinansējuma līmeni. Darba 
programmām jābūt tādām, kas pieļauj 
augšupējas pieejas īstenošanu, tādējādi 
dodot iespēju inovatīvi sasniegt mērķus.

dotācijām iekļauj prioritātes, būtiskus 
novērtējuma kritērijus un maksimālo 
līdzfinansējuma līmeni. Darba 
programmām jābūt tādām, kas pieļauj
stratēģiskas lejupējas, kā arī attiecīgi
augšupējas pieejas īstenošanu, tādējādi 
dodot iespēju inovatīvi sasniegt mērķus.

Pamatojums

Lai gan vāji koordinētas augšupējas pieejas izmantošana dažās pētniecības jomās ir diezgan 
atbilstoša, citās ir nepieciešama plašāka perspektīva, stratēģiskā domāšana un stingra 
lejupēja darbības koordinācija. Tā kā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” aizvien lielāks 
uzsvars tiek likts uz sistēmu bioloģiju un tamlīdzīgām pētniecības metodēm, tajā jāparedz 
lejupējas struktūras izmantošana.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Jāievieš instrumenti, kas nodrošina 
saikni starp pētniecību, inovāciju un 
struktūrfondiem, īstenojot “Zināšanu 
reģionu programmu” un “Pārdomātas 
specializācijas programmu”; abi šie 
instrumenti jāiekļauj Eiropas Pētniecības 
telpā (ERA), lai izveidotu objektīvus 
izcilības pakāpienu rādītājus.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētāju ieceļ Komisija pēc darbā 
pieņemšanas procesa, kurā iesaistīta 
specializēta atlases komiteja, uz četru gadu 
amata pilnvaru laiku, ko vienreiz var 
pagarināt. Darbā pieņemšanas procesam un 
izraudzītajam kandidātam vajadzīga 
Zinātniskās padomes piekrišana.

Priekšsēdētāju ieceļ Komisija pēc darbā 
pieņemšanas procesa, kurā iesaistīta 
specializēta atlases komiteja, uz četru gadu 
amata pilnvaru laiku, ko vienreiz var 
pagarināt. Darbā pieņemšanas procedūrai
un izraudzītajam kandidātam vajadzīga 
Zinātniskās padomes piekrišana. Līdz šīs 
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procedūras beigām Komisija nosūta 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kura drīkst sniegt savu 
atzinumu par izraudzīto kandidātu.

Pamatojums

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras priekšsēdētāja iecelšanas procedūrai ir jābūt 
pārredzamākai. 

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētājs prezidē Zinātniskās 
padomes sēdēs un nodrošina tās vadību un 
sakarus ar īpaši izveidoto īstenošanas 
struktūru, un reprezentē to zinātnes 
pasaulē.

Priekšsēdētājs prezidē Zinātniskās 
padomes sēdēs, nodrošina tās vadību un 
sakarus ar īpaši izveidoto īstenošanas 
struktūru, atskaitās Komisijai par savu 
darbību un reprezentē to zinātnes pasaulē.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
netiešās darbības tiks īstenotas, izmantojot 
Finanšu regulā minētās finansējuma 
formas, īpaši dotācijas, apbalvojumus, 
iepirkumus un finanšu instrumentus. Visas 
finansējuma formas tiks izmantotas elastīgi 
visiem pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
minētajiem vispārējiem un konkrētiem 
mērķiem, un finansējuma izmantojumu 
nosaka, pamatojoties uz attiecīgā konkrētā 
mērķa vajadzībām un specifiskumu.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
netiešās darbības tiks īstenotas, izmantojot 
Finanšu regulā minētās finansējuma 
formas, īpaši dotācijas, apbalvojumus, 
iepirkumus un finanšu instrumentus. Visas 
finansējuma formas tiks izmantotas elastīgi 
visiem pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
minētajiem vispārējiem un konkrētiem 
mērķiem, un finansējuma izmantojumu 
nosaka, pamatojoties uz attiecīgā konkrētā 
mērķa vajadzībām un specifiskumu.
Finansējot mazos un vidējos uzņēmumus, 
īpašu uzmanību velta ar finansējuma 
saņemšanu un ziņošanas pienākumu 
saistīto procedūru vienkāršošanai.
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās. Vienīgi holistiska 
pieeja inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares. Pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” struktūrai jābūt 
elastīgai, lai pieļautu kopējus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un 
kopējas darbības, ko organizētu un
finansētu, izmantojot pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” dažādas jomas un 
daļas.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās inovācijas un pieprasījuma 
puses pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās inovācijas un pieprasījuma 
puses pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 
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pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot iespēju 
īstenot sevis izvēlētus izrāviena 
risinājumus.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze 
un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā.

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze 
un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, resursu efektīvu 
izmantošanu, ilgtspējīgumu, klimata 
pārmaiņas vai zinātni un tehnoloģijas jūras 
vides jomā.
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu,
atjaunojamās enerģijas popularizēšanu,
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. nodaļa – 1.2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiskākie izaicinājumi sabiedrībai nav 
abstraktas problēmas — tām piemīt 
teritoriāla dimensija. Turklāt, tā kā 
pilsētvides problemātika ir svarīga 
radošuma, inovācijas un sociālās un 
ekonomikas ietekmes ziņā, pilsētvides un 
teritoriālajai dimensijai jāvelta īpaša 
uzmanība.
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Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 20 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. nodaļa – 1.5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
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pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Lai vienkāršotu piekļuvi 
informācijai un izstrādātu instrumentu, 
kurā būtu visa pētnieku pieprasītā 
informācija, un ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt pārredzamību, 
ir jāpārskata Kopienas Pētniecības un 
attīstības informācijas dienesta kā digitāla 
instrumenta darbība, un tā jāpadara 
skaidrāka un elastīgāka.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. nodaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiks veikta virkne mērķtiecīgu 
darbību, īstenojot stratēģisku pieeju 
starptautiskai sadarbībai, pamatojoties uz 
kopīgām interesēm un abpusēju labumu, un 
veicinot koordināciju un sinerģiju ar 
dalībvalstu veiktajām darbībām. Tas ietvers 
atbalsta mehānismu kopējiem 
aicinājumiem un iespēju līdzfinansējuma 
programmām ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Turklāt tiks veikta virkne mērķtiecīgu 
darbību, īstenojot stratēģisku lejupēju
pieeju starptautiskai sadarbībai, 
pamatojoties uz kopīgām interesēm un 
abpusēju labumu, un veicinot koordināciju 
un sinerģiju ar dalībvalstu veiktajām 
darbībām. Tas ietvers atbalsta mehānismu 
kopējiem aicinājumiem un iespēju 
līdzfinansējuma programmām ar trešām 
valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Pamatojums

Lai gan vāji koordinētas augšupējas pieejas izmantošana dažās pētniecības jomās ir diezgan 
atbilstoša, citās ir nepieciešama plašāka perspektīva, stratēģiskā domāšana un stingra 
lejupēja darbības koordinācija. Tā kā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” aizvien lielāks 
uzsvars tiek likts uz sistēmu bioloģiju un tamlīdzīgām pētniecības metodēm, tajā jāparedz 
lejupējas struktūras izmantošana.

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. nodaļa – 6. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā
(EDCTP2), lai turpinātu klīniskos 
pētījumus medicīniskai iejaukšanās HIV, 
malārijas un tuberkulozes ārstēšanā;

(a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā
(EDCTP2), lai turpinātu I–IV posma
klīniskos pētījumus, nodrošinātu 
pienācīgu finansējumu un ģeogrāfisko 
paplašināšanu uz citiem jaunattīstības 
reģioniem attiecībā uz medicīniskiem 
risinājumiem HIV, malārijas un 
tuberkulozes, kā arī novārtā atstāto 
slimību ārstēšanā;

Pamatojums

Ar nabadzību saistītās un novārtā atstātās slimības, kā arī līdzinfekcijas ir sastopamas arī 
jaunattīstības valstīs ārpus Āfrikas (piemēram, Čagasa slimība Latīņamerikā un leišmanioze 
Āzijā), tāpēc vēlams paplašināt ģeogrāfisko darbības jomu. Tas arī nodrošinātu, ka varētu 
izmantot pētniecības sinerģijas citos reģionos, lai zāles būtu pieejamas pēc iespējas ātrāk. 
EDCTP būtu arī atbilstoši jāfinansē, lai saglabātu tās efektivitāti.

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. nodaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt daudzos gadījumos, lai efektīvi 
īstenotu stratēģijas “Eiropa 2020” un
Eiropas Savienības Inovācijas mērķus, ir 
jārod starpdisciplināri risinājumi, kas 
tādējādi ir attiecināmi uz vairākiem 
konkrētiem “Apvārsnis 2020” mērķiem.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta atbildīgai 
pētniecības un inovācijas jomai. Dzimums 
tiks skatīts kā transversāls jautājums, 
tādējādi labojot sieviešu un vīriešu 
līdzsvara trūkumu un integrējot dzimuma 
dimensiju pētījumu un inovācijas 
plānošanā un saturā. Pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” minēti īpaši noteikumi 
šādu transversālu darbību iniciēšanai, 
tostarp efektīvi sasaistot budžetus. Tas 
nozīmē arī to, ka sabiedrības problēmu 
risināšanā, kā arī attiecībā uz 

Turklāt daudzos gadījumos, lai efektīvi 
īstenotu stratēģijas “Eiropa 2020”
pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība” un
„Resursu ziņā efektīva Eiropa” mērķus, ir 
jārod starpdisciplināri risinājumi, kas 
tādējādi ir attiecināmi uz vairākiem 
konkrētiem “Apvārsnis 2020” mērķiem.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta atbildīgai 
pētniecības un inovācijas jomai. Dzimums 
tiks skatīts kā transversāls jautājums, 
tādējādi labojot sieviešu un vīriešu 
līdzsvara trūkumu un integrējot dzimuma 
dimensiju pētījumu un inovācijas 
plānošanā un saturā. Pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” minēti īpaši noteikumi 
šādu transversālu darbību iniciēšanai, 
tostarp efektīvi sasaistot budžetus. Tas 
nozīmē arī to, ka sabiedrības problēmu 
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pamattehnoloģijām un rūpnieciskām 
tehnoloģijām var piemērot noteikumus par 
finanšu instrumentiem un īpaši izveidoto 
MVU instrumentu.

risināšanā, kā arī attiecībā uz 
pamattehnoloģijām un rūpnieciskām 
tehnoloģijām var piemērot noteikumus par 
finanšu instrumentiem un īpaši izveidoto 
MVU instrumentu.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. nodaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, paredzamākiem un 
cilvēkam atbilstīgiem drošuma pārbaudes, 
riska novērtēšanas un veselības 
pētniecības rīkiem, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Grozījums Nr. 32
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. nodaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, augu gēnu inženieriju,
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. nodaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
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savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem,
enerģijas uzglabāšanu, inteliģentām 
transporta sistēmām, klimata jomā veikto 
darbību integrēšanu, nanomedicīnu, 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 1 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi 
Eiropā, ir jāoptimizē valsts un privāto 
tirgus dalībnieku ieguldījumi. Tas ir 
svarīgi, lai varētu konsolidēt Eiropas 
Pētniecības telpu un izstrādāt tādas 
iniciatīvas kā Inovācijas savienība, 
Digitalizācijas programma un citas 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas.
Turklāt, lai pētniecības un inovācijas joma 
varētu būt atbildīga, ir nepieciešami 
labākie risinājumi, kas iegūstami partneru 
savstarpējā iedarbībā, kuriem ir dažādas 
perspektīvas, tomēr kopīgas intereses.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi 
Eiropā, ir jāoptimizē valsts un privāto 
tirgus dalībnieku ieguldījumi. Tas ir 
svarīgi, lai varētu konsolidēt Eiropas 
Pētniecības telpu un izstrādāt tādas 
iniciatīvas kā „Inovācijas savienība”,
„Resursu ziņā efektīva Eiropa”,
Digitalizācijas programma un citas 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas.
Turklāt, lai pētniecības un inovācijas joma 
varētu būt atbildīga, ir nepieciešami 
labākie risinājumi, kas iegūstami partneru 
savstarpējā iedarbībā, kuriem ir dažādas 
perspektīvas, tomēr kopīgas intereses.
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Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. nodaļa – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros var veidot arī citas publiskā un 
publiskā sektora, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerības, ja tās atbilst 
noteiktajiem kritērijiem. Tostarp tās var būt 
partnerības Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā fotonikas un robotikas 
nozarē, partnerības ilgtspējīga procesa 
rūpniecības nozarē, partnerības bioloģiskās 
rūpniecības nozarē, kā arī partnerības 
drošības tehnoloģiju jomā jūras robežu 
uzraudzībai.

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros var veidot arī citas publiskā un 
publiskā sektora, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerības, tostarp produktu 
izstrādes partnerības, ja tās atbilst 
noteiktajiem kritērijiem. Tostarp tās var būt 
partnerības Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā fotonikas un robotikas 
nozarē, partnerības ilgtspējīga procesa 
rūpniecības nozarē, partnerības bioloģiskās 
rūpniecības nozarē, farmācijā, 
telemedicīnas un ārstniecībai mājās 
paredzēto ierīču nozarē, farmācijas 
nozarē, kā arī partnerības drošības 
tehnoloģiju jomā jūras robežu uzraudzībai.

Pamatojums

Produktu izstrādes partnerības var būt ļoti noderīgas, jo īpaši attiecībā uz slimībām, kas 
saistītas ar nabadzību un novārtā atstātajām slimībām, kuras galvenokārt skar nabadzīgāku 
valstu iedzīvotājus, tādējādi novatoriskiem farmācijas uzņēmumiem trūkst stimulu izstrādāt 
novatoriskus produktus pacientiem, kas sirgst ar šādām slimībām. Pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020" varētu sniegt noderīgu ieguldījumu, lai atrisinātu šo tirgus radīto problēmu.

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP priekšsēdētājs un Zinātniskā 
padomes locekļi savus pienākumus veic 
tikai kā pilna laika darbinieki. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu EPP pārredzamību un neatkarību, ir precīzi jānosaka statuss, saskaņā ar 
kādu tā veic savus profesionālos pienākumus.
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Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
I pielikums –I daļa – 1.3. punkts – 1. daļa – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– regulāri informēs programmas komiteju 
par EPP darbību īstenošanu.

– regulāri informēs programmas komiteju, 
Eiropas Parlamentu un Padomi par EPP 
darbību īstenošanu.

Pamatojums

EPP darbībai jākļūst pārredzamākai, kā arī jānodrošina ciešāka tās uzraudzība.

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs pētniecības iniciatīvas ir zinātnes 
virzītas, plaša mēroga, daudzdisciplīnu un 
sagrupētas ap vienojošu nākotnes prasībām 
atbilstošu mērķi. Tās palīdz risināt lielus 
zinātnes un tehnoloģiskos tehniskus 
uzdevumus, kam vajadzīga dažādu 
disciplīnu, kopienu un programmu 
sadarbība. Zinātniskai virzībai jānodrošina 
spēcīga un plaša bāze nākotnes 
tehnoloģiskajai inovācijai un izmantošanai 
ekonomikā, kā arī jauna veida labumi 
sabiedrībai. Visaptverošā būtība un vēriens 
nosaka, ka šīs iniciatīvas var realizēt tikai 
ar apvienotiem un pastāvīgiem centieniem
(10 gadus pēc kārtas).

Šīs pētniecības iniciatīvas ir zinātnes 
virzītas, plaša mēroga, daudzdisciplīnu un 
sagrupētas ap vienojošu nākotnes prasībām 
atbilstošu mērķi. Tās palīdz risināt lielus 
zinātnes un tehnoloģiskos tehniskus 
uzdevumus, kam vajadzīga dažādu 
disciplīnu, kopienu un programmu 
sadarbība, un nereti arī pētniecības 
metožu paradigmas maiņa. Zinātniskai 
virzībai jānodrošina spēcīga un plaša bāze 
nākotnes tehnoloģiskajai inovācijai un 
izmantošanai ekonomikā, kā arī jauna 
veida labumi sabiedrībai. Visaptverošā 
būtība un vēriens nosaka, ka šīs iniciatīvas 
var realizēt tikai ar apvienotiem un 
pastāvīgiem centieniem (10 gadus pēc 
kārtas).

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiska daļas “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” sastāvdaļa ir 
galvenās pamattehnoloģijas (KET), kas 
pazīstamas kā mikro- un nanoelektronika, 
fotonika, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, progresīvie materiāli un
progresīvās ražošanas sistēmas. Daudzi 
inovatīvi produkti vienlaikus ietver 
vairākas no šīm tehnoloģijām kā atsevišķas 
vai integrētas daļas. Lai gan katra 
tehnoloģija piedāvā tehnoloģiskās 
inovācijas, kopējais labums no vairāku 
pamattehnoloģiju apkopošanas var radīt arī 
tehnoloģiskus šķēršļus. Transversālu 
svarīgu pamattehnoloģiju izmantošana 
veicinās produktu konkurētspēju un 
ietekmi. Tāpēc tiks izmantota šo 
tehnoloģiju mijiedarbība. Atbalsts tiks 
paredzēts apjomīgām izmēģinājumu 
līnijām un demonstrētāju produktiem.

Būtiska daļas “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” sastāvdaļa ir 
galvenās pamattehnoloģijas (KET), kas 
pazīstamas kā mikro- un nanoelektronika, 
fotonika, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, progresīvie materiāli,
progresīvās ražošanas sistēmas un 
ekoinovācija. Daudzi inovatīvi produkti 
vienlaikus ietver vairākas no šīm 
tehnoloģijām kā atsevišķas vai integrētas 
daļas. Lai gan katra tehnoloģija piedāvā 
tehnoloģiskās inovācijas, kopējais labums 
no vairāku pamattehnoloģiju apkopošanas 
var radīt arī tehnoloģiskus šķēršļus.
Transversālu svarīgu pamattehnoloģiju 
izmantošana veicinās produktu 
konkurētspēju un ietekmi. Tāpēc tiks 
izmantota šo tehnoloģiju mijiedarbība.
Atbalsts tiks paredzēts apjomīgām 
izmēģinājumu līnijām un demonstrētāju 
produktiem.

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 9. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- paredzamāku un cilvēkam atbilstīgu 
drošuma pārbaudes, riska novērtēšanas 
un veselības pētniecības rīku turpmākai 
izstrādei un piemērošanai;

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzturēt un nostiprināt Eiropas 
vadošo lomu tehnoloģiju jomā saistībā ar 

Mērķis ir uzturēt un nostiprināt Eiropas 
vadošo lomu tehnoloģiju jomā saistībā ar 
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viedām iegultām komponentēm un 
sistēmām. Tas attiecas arī uz mikro-nano-
biosistēmām, organisko elektroniku, lielu 
teritoriju integrāciju, pamata tehnoloģijām 
lietiskajam internetam (IoT), tostarp 
platformām, ar ko atbalsta progresīvo 
pakalpojumu nodrošināšanu, viedām 
integrētām sistēmām, sistēmu sistēmām, kā 
arī komplekso sistēmu inženieriju.

viedām iegultām komponentēm un 
sistēmām. Tas attiecas arī uz mikro-nano-
biosistēmām, augstas caurlaidības in-vitro 
instrumentiem, cilvēku mikroshēmu 
implantiem, virtuālajiem orgāniem un 
citiem datorizēto sistēmu bioloģijas 
pielietojumiem, organisko elektroniku, 
lielu teritoriju integrāciju, pamata 
tehnoloģijām lietiskajam internetam (IoT), 
tostarp platformām, ar ko atbalsta 
progresīvo pakalpojumu nodrošināšanu, 
viedām integrētām sistēmām, sistēmu 
sistēmām, kā arī komplekso sistēmu 
inženieriju.

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.3. punkts – 1.3.5. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Materiāli, kas paredzēti atjaunojamo 
enerģiju efektivitātes palielināšanai. Tādu 
jaunu produktu un lietojumu izstrāde, kas 
palielina atjaunojamo enerģiju 
efektivitāti, piemēram, fotoelementi, 
saules siltuma un vēja ģeneratori.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 

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

bionanotehnoloģijas), IKT (piem., 
bioelektronika) un augu un 
lauksaimniecības biotehnoloģijām. Šīs un 
citas transversālās jomas ir atbilstoši 
jāmēra, īstenojot pētniecības un attīstības 
darbības, lai tādējādi veicinātu efektīvu 
pārvietošanu un īstenošanu jaunos 
pielietojumos (medikamentu padeves 
sistēmās, biosensoros, biočipos, ģenētiskās 
tehnoloģijās uz augu bāzes utt.) un 
instrumentos, piemēram, uz cilvēka 
bioloģiju balstītās eksperimentālās un 
datorizētās metodēs, kas paredzētas mazāk 
kaitīgu patēriņa produktu 
nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir divkāršs, proti, no vienas puses,
Eiropas rūpniecības nozarei (piem.,
ķīmiskā, veselības, ieguves, enerģētikas, 
papīra masas un papīra, tekstiliju, cietes, 
pārtikas apstrādes rūpniecības nozarei) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un attīstīt procesus, kas atbilst 
rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai, un no otras puses, ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un 
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 
tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu.

Mērķis ir divkāršs, proti, attiecībā uz
Eiropas rūpniecības nozari (piem.,
ķīmisko, veselības, kalnrūpniecības, 
enerģētikas, papīra masas un papīra, 
tekstiliju, cietes, kultūraugu audzēšanas 
un pārtikas apstrādes rūpniecības nozari) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un attīstīt procesus, kas atbilst
lauksaimniecības, zivsaimniecības
rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai un papildus tam ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un 
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 
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tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu.

Pamatojums

Ir svarīgi attiecībā uz kultūraugu audzēšanu, lauksaimniecību un akvakultūru pievienot 
biotehnoloģiju.

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.4. punkts – 1.4.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki), ar ko sekmēt 
vadošo lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli;
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos
(piem., diagnostikā, bioloģijā, bioloģiski 
medicīniskajās ierīcēs).

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas
(piem., sistēmas bioloģija, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika,
molekulārie rīki), ar ko sekmēt vadošo 
lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli;
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos
(piem., farmācijas diagnostikā, bioloģijā, 
bioloģiski medicīniskajās ierīcēs, 
veselīgāku uzturu nodrošinoši veselīgāki 
augi un dzīvnieki). Prioritāru atbalstu 
piešķirs jaunām diagnostikas metodēm, 
attiecībā uz kurām profilakse vai diagnoze 
vai nu jau pastāv vai var tikt izstrādāta.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāuzlabo procesu rūpniecības nozaru, 
piemēram, ķīmiskās, papīra masas un 
papīra, stikla, krāsaino metālu un tērauda 

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

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

Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5 a. Ekoinovācija
1.5.1 Konkrēts mērķis ekoinovācijas jomā
Ekoinovācijas specifiskais mērķis ir 
atbalstīt novatorisku Eiropas rūpniecību 
un inovāciju kopienu, kas mērķtiecīgi 
rada tādus jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kuri nodrošina videi 
nekaitīgu izaugsmi un ieguvumus vides 
aizsardzības jomā, un kas ir atzīta par 
vienu no vadošajām pasaulē. Mērķis ir 
palielināt resursu izmantošanas 
efektivitāti, mazināt ietekmi uz vidi, 
novērst (ūdens) piesārņojumu un/vai 
panākt dabas resursu efektīvāku, 
lietderīgāku un atbildīgāku izmantošanu.
1.5.2 Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Vadošā rūpnieciskā loma ekoinovācijas 
jomā palīdzēs uzlabot darbības rezultātus 
vides aizsardzības jomā un vides izturību 
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visās ekonomikas nozarēs, jo tā būs 
rentabla un tajā pašā laikā labvēlīga 
uzņēmējdarbībai un sabiedrībai 
kopumā — gan lauku, gan pilsētu 
iedzīvotājiem. Ekonozaru pasaules tirgus 
(2020. g.) strauji paplašinās, un šī ES 
uzņēmējdarbības nozare jau strauji 
attīstās: ES ekonozaru pārstāvji bieži ir 
vadošie tirgus dalībnieki. Tas ir jāņem 
vērā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”. 
Ekoinovācijas ir jāizmanto visās 
ekonomikas nozarēs un sabiedrības
sektoros, nodrošinot pamatu būtiskai 
Eiropas priekšrocībai konkurences jomā, 
lai tā varētu risināt ar ilgtspēju saistītos 
problēmjautājumus. Tādēļ ekoinovācija ir 
viena no svarīgākajām 
pamattehnoloģijām.
Ekonozarēm ir raksturīgs liels mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) skaits. Šajos 
uzņēmumos strādā apmēram puse no 
kopējā ekonozarēs nodarbināto skaita. 
Tādēļ MVU sadarbībā ar lielākiem 
partneriem, kas darbojas šajā nozarē, ir 
jāieņem aizvien svarīgāka loma jaunu 
tehnoloģiju un risinājumu rašanā un 
ieviešanā.
Galvenais inovāciju avots ir ekoinovāciju 
un citu pamattehnoloģiju mijiedarbība, 
tostarp IKT (pārraudzība un sensori) un 
nanotehnoloģijas.
1.5.3 Būtiskākie pasākumu virzieni
Ekoinovācija ir jebkāds inovācijas veids, 
kura rezultāts vai mērķis ir būtisks un 
demonstrējams progress ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanā, mazinot ietekmi 
uz vidi, palielinot noturību pret vides 
faktoru radīto spiedienu vai panākot 
dabas resursus efektīvāku un atbildīgāku 
izmantošanu.
Ekoinovācijas darbības ir vērstas uz 
ilgtspējīgām inovācijām šādās jomās:
a) videi nekaitīga energoapgāde;
b) energoefektivitāte;
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c) materiālu izmantošanas efektivitāte;
d) videi nekaitīga mobilitāte;
e) ūdens;
f) atkritumi.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Efektīva veselības veicināšana, ko atbalsta 
robusta pierādījumu bāze, novērš slimības, 
uzlabo labklājību, un turklāt ir rentabla.
Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
veselības determinantiem, no efektīvu 
preventīvo līdzekļu, piemēram, vakcīnu 
pieejamības, kā arī no efektīvas veselības 
un slimību uzraudzības un gatavības 
rīkoties, un no efektīvām skrīninga 
programmām.

Efektīva veselības veicināšana, ko atbalsta 
robusta pierādījumu bāze, novērš slimības, 
uzlabo labklājību, mazina sociālo 
atstumtību un turklāt ir rentabla. Veselības 
veicināšana un slimību novēršana ir 
atkarīga arī no izpratnes par veselības 
determinantiem molekulārā līmenī, no 
efektīvu preventīvo līdzekļu, kuri 
pamatojas uz primārās un sekundārās 
profilakses pētījumiem, piemēram, 
vakcīnu pieejamības un uzvedības maiņu 
veicinošiem pasākumiem, kas mazina 
riska faktorus, tostarp aptaukošanās 
problēmu, kā arī no efektīvas veselības un 
slimību uzraudzības un gatavības rīkoties, 
un no efektīvām skrīninga programmām.

Grozījums Nr. 49

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sekmīgus centienus novērst, pārvaldīt un 
ārstēt slimības, invaliditāti un ierobežotu 
funkcionalitāti nosaka tas, vai valda 
būtiska izpratne par minēto problēmu 
cēloņiem, attīstību un ietekmi, kā arī 
faktoriem, kas ir labas veselības un 
labklājības pamatā. Tāpat būtiska ir 
efektīva datu apmaiņa un to saistība ar 

Sekmīgus centienus novērst, diagnosticēt,
pārvaldīt un ārstēt slimības, invaliditāti un 
ierobežotu funkcionalitāti nosaka tas, vai 
valda būtiska izpratne par minēto problēmu 
cēloņiem, attīstību (piemēram, 
molekulārajiem kājceļiem) un ietekmi, kā 
arī faktoriem, kas ir labas veselības un 
labklājības pamatā. Tāpat būtiska ir 
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reāliem plaša mēroga kohorta pētījumiem, 
gluži tāpat kā pētījumos konstatēto 
atklājumu pārvēršana klīniskos 
risinājumos, īpaši klīniskajā izpētē.

efektīva datu vākšana un apmaiņa, 
standartizēta datu apstrāde un to saistība 
ar reāliem plaša mēroga kohorta 
pētījumiem, gluži tāpat kā pētījumos 
konstatēto atklājumu savlaicīga pārvēršana 
klīniskos risinājumos, īpaši klīniskajā 
izpētē, un atbalsts medicīniskiem 
pētījumiem, galveno uzmanību pievēršot 
slimības posmam pēc diagnostikas, un 
praktiskiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 50

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar pētniecības un jauninājumu darbībām, 
kurās ņemtas vērā pacientu vajadzības, ir 
jānovērš pētniecības nepilnības infekcijas, 
ar nabadzību saistīto un novārtā atstāto 
slimību jomā. Savienība var izpildīt savas 
globālās saistības un veicināt zinātnes 
izcilību, atbalstot inovatīvas globālas 
partnerības profilakses, diagnostikas, 
ārstēšanas un telemedicīnas līdzekļu 
izstrādē.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāpaātrina lēmumu 
pieņemšana un jāveicina izpratne attiecībā 
uz slimību profilakses un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 



PE487.909v02-00 32/73 AD\913295LV.doc

LV

arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību.
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību.
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību.
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību.
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā, ekonomiskā un garīgā 
labsajūta.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu nodrošināt pierādījumus 
efektīvai veselības veicināšanai un slimību 
novēršanai, ir labāk jāizprot veselības 
determinanti, turklāt tas palīdzēs izstrādāt 
visaptverošus veselības un labklājības 
rādītājus Eiropas Savienībā. Tiks pētīti 

Lai varētu nodrošināt pierādījumus 
efektīvai veselības veicināšanai un slimību 
novēršanai, ir labāk jāizprot veselības 
determinanti, turklāt tas palīdzēs izstrādāt 
visaptverošus veselības un labklājības 
rādītājus Eiropas Savienībā un pasaulē.
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vides, uzvedības (ieskaitot dzīvesveidu), 
sociālekonomiskie un ģenētiskie faktori to 
plašākajā nozīmē. Viena no īstenotajām 
pieejām būs ilgtermiņa kohortu pētījumi un 
to sasaistīšana ar datiem, kas iegūti no "-
omiku" pētījuma, kā arī citas metodes.

Tiks pētīti vides, ar klimata pārmaiņām 
saistītie, uzvedības (ieskaitot dzīvesveidu), 
sociālekonomiskie (tostarp profesionālie)
un ģenētiskie riska faktori to plašākajā 
nozīmē, kā arī saistīto pasākumu 
sabiedrības veselības jomā īstermiņa un 
ilgtermiņa ietekme. Viena no īstenotajām 
pieejām būs ilgtermiņa kohortu pētījumi un 
to sasaistīšana ar datiem, kas iegūti no "-
omiku" pētījuma, kā arī citas metodes.

Grozījums Nr. 54

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas molekulārās bioloģiskās, 
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības, tostarp būs jāveic pētījumi par 
ķīmisko vielu iedarbību un kopīgo 
piesārņojuma un citu vides un klimata 
stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic integrēta 
toksikoloģiskā testēšana un jāmeklē citas 
alternatīvas dzīvnieku testēšanai. Ir jāīsteno 
arī inovatīvas pieejas attiecībā uz 
iedarbības novērtējumu; tam jāizmanto 
jaunās paaudzes biomarķieri, kuru pamatā 
ir "-omikas" un epiģenētika, cilvēku 
bioloģiskā uzraudzība, novērtējums par 
iedarbību uz personu, kā arī modelēšana, 
tādējādi gūstot izpratni par apvienoto, 
kumulatīvo un jauno iedarbību, integrējot 
sociāli ekonomiskos un uzvedības faktorus.
Tiks atbalstītas arī uzlabota saikne ar vides 
datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas.

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu dzīves gaitā no 
grūtniecības un bērnības līdz vecumam, 
būs jāīsteno integrētas molekulārās 
bioloģiskās, riska iedarbības novērtējuma
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības un izprast cilvēka slimību un 
toksiskuma mehānismus. Tas ietver 
pētījumus par ķīmisko vielu iedarbību, 
īpaši uzsverot endokrīnos disruptorus, ko 
izmanto pārtikas produktos un citās 
patēriņa precēs, un kopīgo piesārņojuma 
un citu vides un klimata stresoru
(piemēram, gaisa, ūdens un augsnes 
piesārņojuma, trokšņa, temperatūras un 
piesārņojuma ar gaismu) ietekmi, kā arī 
būs jāveic integrēta toksikoloģiskā 
testēšana un jāmeklē citas alternatīvas 
dzīvnieku testēšanai. Ir jāīsteno arī 
inovatīvas pieejas attiecībā uz iedarbības 
novērtējumu; tam jāizmanto jaunās 
paaudzes biomarķieri, kuru pamatā ir "-
omikas" un epiģenētika, cilvēku bioloģiskā 
uzraudzība, novērtējums par iedarbību uz 
personu, kā arī modelēšana, tādējādi gūstot 
izpratni par apvienoto, kumulatīvo un 
jauno iedarbību, integrējot sociāli 
ekonomiskos un uzvedības faktorus. Tiks 
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atbalstītas arī uzlabota saikne ar vides 
datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas. Būtu jāizstrādā 
vides veselības rādītāji, kas papildinātu 
citus veselības rādītājus.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā veidā var novērtēt pašreizējās un 
plānotās politiskās nostādnes un 
programmas, kā arī sniegt atbalstu 
politikai. Līdzīgi iepriekš minētajam šādā 
veidā var izstrādāt labākas uzvedības 
intervences, preventīvās un izglītības 
programmas, tostarp tās, kas attiecas uz 
izglītotību par veselības jautājumiem 
saistībā ar uzturvērtībām, vakcināciju un 
citiem primārās veselības aprūpes 
pasākumiem.

Šādā veidā var novērtēt pašreizējās un 
plānotās politiskās nostādnes un 
programmas, kā arī sniegt atbalstu 
politikai. Līdzīgi iepriekš minētajam šādā 
veidā var izstrādāt labākas uzvedības 
intervences, preventīvās un izglītības 
programmas, tostarp tās, kas attiecas uz 
izglītotību, jo īpaši par veselības 
jautājumiem saistībā ar uzturvērtībām, 
vakcināciju un citiem primārās veselības 
aprūpes pasākumiem. Turklāt pieeju par 
veselības aizsardzības jautājumiem visās 
politikas jomās (piemēram, saistībā ar vidi 
un darbavietu) var pilnveidot, lai 
samazinātu riska faktorus.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Skrīninga programmu izstrāde ir atkarīga 
no risku un slimību sākuma agrīno 
biomarķieru konstatēšanas, un to 
izmantošana ir atkarīga no skrīninga 
metožu un programmu testēšanas un 
validācijas. Identificējot lielam slimību 
riskam pakļautos indivīdus un iedzīvotājus, 
varēs izstrādāt personalizētas, nodalītas un 
kopīgas stratēģijas efektīvai un rentablai 

Skrīninga programmu izstrāde ir atkarīga
ne tikai no risku agrīno biomarķieru, bet 
arī no galveno ceļu un slimību sākuma 
konstatēšanas, un to izmantošana ir 
atkarīga no skrīninga metožu un 
programmu testēšanas un validācijas.
Identificējot lielam slimību riskam 
pakļautos indivīdus un iedzīvotājus, varēs 
izstrādāt personalizētas, nodalītas un 
kopīgas stratēģijas efektīvai un rentablai 
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slimību novēršanai. slimību novēršanai. Šajā sakarā prioritāte 
tiks piešķirta skrīninga programmām, 
kurās attiecīgajam pacientam ir pieejama 
profilakse vai terapija vai arī kurās to 
iespējams iekļaut.

Pamatojums

Skrīninga programmas, kuras nepiedāvā terapijas vai profilakses priekšrocības, nav 
uzskatāmas par risinājumu un rada papildu problēmas, piemēram, datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 57

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 
un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā.

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, tostarp rezistences 
pret medikamentiem uzraudzība gan 
medicīnā, gan veterinārijā, agrīnās 
brīdināšanas tīkli, veselības pakalpojumu 
organizācija un gatavības kampaņas, lai 
modelētu epidēmijas, efektīvi reaģētu 
pandēmijas gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā.

Grozījums Nr. 58

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Veselības un slimības aspekti ir jāizprot 
labāk, turklāt visu vecumu cilvēkiem, jo tas 
dos iespēju izstrādāt jaunus un labākus 
preventīvos pasākumus, noteikt diagnozes 
un ārstēšanās kursus. Ir jāveic 
starpdisciplināra, praktiska izpēte attiecībā 
uz slimību patofizioloģijas aspektiem,
pielietojot uz cilvēku bioloģiju balstītus 
rīkus un pieejas, lai tādējādi varētu gūt 
labāku izpratni par visiem slimību 
procesiem, tostarp par normālas variācijas 
pārklasificēšanu un slimību, kas balstīta uz 
molekulāriem datiem, kā arī varētu validēt 
un izmantot pētījumu rezultātus klīniskos 
pielietojumos. Jo īpaši jāatbalsta praktisko 
pētījumu projekti, kuru mērķis ir pēc 
iespējas ātrāk un efektīvāk piemērot 
laboratorijā gūtos atklājumus 
medicīniskajā praksē, jo īpaši tajās jomās, 
kurās to visvairāk pietrūkst, piemēram, 
hematoloģijā/onkoloģijā, reto slimību 
ārstēšanā un antimikrobajā rezistencē.

Grozījums Nr. 59

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nostiprinoši pētījumi ietvers un veicinās 
attīstību un jauno instrumentu un pieeju 
izmantojumu biomedicīnisko datu 
radīšanai un ietvers "-omikas", lielu 
caurlaidspēju un sistēmas medicīnas 
pieejas. Lai īstenotu šīs darbības, būs 
nepieciešama cieša saikne ar 
fundamentāliem un klīniskiem pētījumiem, 
kā arī iepriekš minētiem ilgtermiņa kohorta 
pētījumiem (un atbilstošām pētniecības 
sfērām). Būs nepieciešama arī cieša saikne 
ar pētniecības un medicīniskajām 
infrastruktūrām (datubāzes, bioloģisko datu 
bankas utt.); tas nepieciešams 

Nostiprinoši pētījumi ietvers un veicinās 
attīstību un jauno instrumentu un pieeju 
izmantojumu biomedicīnisko datu 
radīšanai un ietvers uz cilvēku bioloģiju 
balstītas "-omikas", lielu caurlaidspēju un 
sistēmas medicīnas pieejas. Lai īstenotu šīs 
darbības, būs nepieciešama cieša saikne ar 
fundamentāliem un klīniskiem pētījumiem, 
kā arī iepriekš minētiem ilgtermiņa kohorta 
pētījumiem (un atbilstošām pētniecības 
sfērām). Būs nepieciešama arī cieša saikne 
ar pētniecības un medicīniskajām 
infrastruktūrām (datubāzes, bioloģisko datu 
bankas utt.); tas nepieciešams 
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standartizācijai, uzglabāšanai, datu 
apmaiņai un piekļuvei, kas ir ļoti būtiski 
lielākam datu izmantojumam un 
novatoriskāku un efektīvāku veidu rašanai, 
lai veiktu analīzes un apkopotu datu kopas.

standartizācijai, uzglabāšanai, brīvai 
neapstrādātu datu apmaiņai un piekļuvei, 
kas ir ļoti būtiski lielākam datu 
izmantojumam un novatoriskāku un 
efektīvāku veidu rašanai, lai veiktu 
analīzes un apkopotu datu kopas.

Grozījums Nr. 60

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5. Labāku profilaktisko vakcīnu izstrāde 1.5. Labāku profilaktisko līdzekļu izstrāde

Ir nepieciešamas efektīvākas 
profilaktiskās vakcīnas (vai citi 
profilakses pasākumi), turklāt 
nepieciešama uz pierādījumiem balstīta
vakcinēšanās programma lielākam slimību 
lokam. Tam vajadzīga labāka izpratne par 
slimībām un to procesiem, kā arī secīgajām 
epidēmijām, turklāt jāveic klīniskie 
pētījumi un saistītā izpēte.

Ir jāatbalsta efektīvāku profilaktisko 
vakcīnu un uz pierādījumiem balstītu
vakcinēšanās programmu lielākam slimību 
lokam izstrāde, tostarp ar nabadzību 
saistītajām slimībām, piemēram, 
HIV/AIDS, tuberkulozei, malārijai un 
novārtā atstātajām slimībām. Tāpat var 
izmantot zināšanas par galvenajiem 
slimības riska faktoriem, kā arī var 
izmantot uzvedības zinātnes atziņas, lai 
izstrādātu efektīvas profilakses stratēģijas, 
kas palīdz mazināt riska faktorus un 
veicināt veselīgu dzīvesveidu. Tam ir 
milzīgs potenciāls hronisko slimību sloga 
samazināšanā. Tam vajadzīga labāka 
izpratne par slimībām un to procesiem, kā 
arī secīgajām epidēmijām un klīniskie 
pētījumi, kā arī saistītā izpēte.

Pamatojums

Izmaksu ziņā vislietderīgākā metode ar nabadzību saistīto slimību, tostarp HIV/AIDS, 
apkarošanai ir efektīvu profilaktisko vakcīnu izstrāde, jo veselības aprūpes sistēmai vakcīnas 
izmaksās mazāk nekā ārstēšana. Pētījumi šajā jomā sniegs milzīgu labumu gan ES, gan visas 
pasaules iedzīvotājiem, kurus skar šādas slimības, un šie pētījumi ir jāatbalsta.

Grozījums Nr. 61

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar 
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu.

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar 
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu. Šajā nolūkā citstarp tiks sniegts 
atbalsts in vitro un attēldiagnostikas 
tālākai izstrādei. Tiks risināts arī 
jautājums par pacientu aizsardzību pret 
radiāciju.

Grozījums Nr. 62

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.8. Slimību ārstēšana 1.8. Slimību ārstēšanas uzlabošana
Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu
stratificētu un personalizētu medicīnu 
nolūkā padarīt ārstēšanu efektīvāku un 
ekonomiskāku, kā arī nodrošinātu zāļu 
un terapijas pieejamību pēc iespējas 
vairāku slimību ārstēšanai; lai uzlabotu 
reproduktīvo veselību, risinot neauglības 
cēloņus un izstrādājot vīriešu 
kontracepcijas līdzekļus, lai izstrādātu
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
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no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

sistēmas; lai uzlabotu paleatīvās terapijas 
veidus; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, ar 
nabadzību saistītām, novārtā atstātām,
bīstamām un hroniskām slimībām, kā arī 
veikt medicīnisku iejaukšanos, kas ir 
atkarīga no efektīvu pretmikrobu 
medikamentu pieejamības; kā arī lai 
izstrādātu visaptverošas pieejas visu 
vecuma cilvēku līdzsaslimšanas ārstēšanai 
un lai izvairītos no polifarmācijas. Šie 
uzlabojumi palīdzēs izstrādāt jaunu, 
efektīvāku, efektīgāku un ilgtspējīgāku 
slimību ārstēšanu, kā arī invaliditātes 
pārvaldību. Papildus ir jānosaka faktori, 
kas ietekmē lēmumu pieņemšanu 
terapijas jomā, un tie ir jāprecizē un 
jāpilnveido ar pētījumu starpniecību.

Grozījums Nr. 63

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no blakus slimībām 
un/vai jau tiek ārstēti; ārstēšanās un 
risinājumu salīdzinošās efektivitātes 
noteikšana; kā arī labāks datu bāzu un 
elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē.

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no blakus slimībām 
un/vai jau tiek ārstēti; ārstēšanās un 
risinājumu salīdzinošās efektivitātes 
noteikšana; kā arī labāks datu bāzu un 
elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē. Īpaša nozīme 
tiks piešķirta klīniskajiem testiem reto 
slimību un bērnu slimību, tostarp ar 
priekšlaicīgu piedzimšanu saistītu 
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slimību, jomā.

Pamatojums

Eiropas sadarbībai ir īpaši liela nozīme reto slimību un bērnu slimību jomā, jo atsevišķās 
dalībvalstīs nav novērojams nepieciešamais gadījumu skaits, tāpēc tām nav pietiekami daudz 
izejmateriālu, lai darbotos šajā jomā.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 65

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.11. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāatbalsta zinātnisko instrumentu un 
metožu, kā arī statistikas izstrāde ātrai, 
precīzai un paredzamai drošības, 
efektivitātes un veselības tehnoloģiju 
kvalitātes novērtēšanai, tostarp jaunu 
medikamentu, bioloģikas, progresīvo 
terapiju un medicīnisko ierīču 
novērtēšanai. Tas jo īpaši attiecas uz 
jaunākajām attīstības tendencēm sfērās, 
tostarp tajās, kas saistītas ar tādiem 

Ir jāatbalsta zinātnisko instrumentu un 
metožu, kā arī statistikas izstrāde ātrai, 
precīzai un paredzamai drošības, 
efektivitātes un veselības tehnoloģiju 
kvalitātes novērtēšanai, tostarp jaunu 
medikamentu, bioloģikas, progresīvo 
terapiju un medicīnisko ierīču 
novērtēšanai. Tas jo īpaši attiecas uz 
jaunākajām attīstības tendencēm sfērās, 
tostarp tajās, kas saistītas ar tādiem 
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aspektiem kā vakcīnas, šūnu/audu un gēnu 
terapija, orgāni un transplantācija, 
specializētā ražošana, bioloģisko datu 
bankas, jaunas medicīniskās ierīces, 
diagnostikas/ārstēšanas procedūras, 
ģenētiskā testēšana, savstarpējā 
izmantojamība un e-veselība, tostarp 
privātums. Līdzīgi iepriekš minētajam, ir 
jāatbalsta arī labāku risku novērtējuma 
metožu izstrāde, testēšanas pieeju 
izmantošana un stratēģiju saistībā ar vidi 
un veselību īstenošana. Tāpat ir jāatbalsta 
attiecīgu metožu izstrāde, lai varētu sekmēt 
iepriekš minēto sfēru ētisko aspektu 
novērtējumu.

aspektiem kā vakcīnas, šūnu/audu un gēnu 
terapija, orgāni un transplantācija, 
specializētā ražošana, bioloģisko datu 
bankas, jaunas medicīniskās ierīces, 
diagnostikas/ārstēšanas procedūras, 
ģenētiskā testēšana, savstarpējā 
izmantojamība, telemedicīna un e-veselība, 
tostarp privātums. Līdzīgi iepriekš 
minētajam, ir jāatbalsta arī mūsdienīgu 
bīstamības un risku novērtējuma metožu 
izstrāde, testēšanas pieeju izmantošana un 
stratēģiju saistībā ar ķīmikāliju ietekmes 
novērtēšanu uz vidi un veselību 
īstenošana. Tāpat ir jāatbalsta attiecīgu 
metožu izstrāde, lai varētu sekmēt iepriekš 
minēto sfēru ētisko aspektu novērtējumu.

Pamatojums

ES pētniecībai būtu jāatbalsta paradigmas pāreja biomedicīniskajā pētniecībā un toksiskuma 
pārbaudēs no dzīvnieku izmantošanas pārbaudēs uz modernām 21. gadsimtam raksturīgām 
toksiskuma pārbaudēm. Progress molekulārajā bioloģijā, biotehnoloģijā un citās jomās rada 
priekšnosacījumus būtiskiem uzlabojumiem attiecībā uz to, kā zinātnieki var novērtēt 
potenciāli toksisku ķimikāliju radīto risku veselībai. Šo uzlabojumu rezultātā toksiskuma 
pārbaudes var kļūt ātrākas, ne tik dārgas un tiešāk saistītas ar ietekmi uz cilvēku organismu.

Grozījums Nr. 66

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.12. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešama daudzdisciplināra 
progresīva un lietišķa pētniecība un 
inovācijas, ņemot vērā uzvedības, 
gerontoloģijas, digitālos un citu zinātnes 
jomu aspektus, lai varētu rast rentablus un 
lietotājam draudzīgus risinājumus aktīvai, 
neatkarīgai un automatizētai dzīvesvidei 
ikdienā (mājās, darba vietā) sabiedrībai, 
kas noveco, un cilvēkiem ar invaliditāti.
Tas attiecas uz dažādām jomām un uz 
tehnoloģiskiem, sistēmu un pakalpojumu 
risinājumiem, kas uzlabo dzīves kvalitāti 
un cilvēku funkcionalitāti, tostarp veicina 
mobilitāti, nodrošina gudras personalizētas 

Ir nepieciešama daudzdisciplināra 
progresīva un lietišķa pētniecība un 
inovācijas, ņemot vērā uzvedības, 
gerontoloģijas, digitālos un citu zinātnes 
jomu aspektus, lai varētu rast rentablus un 
lietotājam draudzīgus risinājumus aktīvai, 
neatkarīgai un automatizētai dzīvesvidei 
ikdienā (mājās, darba vietā) sabiedrībai, 
kas noveco, un cilvēkiem ar invaliditāti.
Tas attiecas uz dažādām jomām un uz 
tehnoloģiskiem, sistēmu un pakalpojumu 
risinājumiem, kas uzlabo dzīves kvalitāti 
un cilvēku funkcionalitāti, tostarp veicina 
mobilitāti, nodrošina gudras personalizētas 
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palīgtehnoloģijas, pakalpojumus un 
sabiedrisko robotiku, kā arī aptverošu 
automatizētu vidi. Tiks sniegts atbalsts 
pētniecības un inovācijas izmēģinājumu 
darbībām nolūkā novērtēt risinājumu 
īstenošanu un plašu izmantošanu.

palīgtehnoloģijas, pakalpojumus un 
sabiedrisko robotiku, kā arī aptverošu 
automatizētu vidi, nenodarot kaitējumu 
pacientu un cilvēku, kas saņem palīdzību, 
attiecību veidošanas spējām un sociālās 
mijiedarbības kvalitātei. Tiks sniegts 
atbalsts pētniecības un inovācijas 
izmēģinājumu darbībām nolūkā novērtēt 
risinājumu īstenošanu un plašu 
izmantošanu, dodot priekšroku projektiem, 
kuros ir iesaistīti iedzīvotāji, ko ir skārusi 
šī situācija.

Grozījums Nr. 67

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.13. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dodot cilvēkiem iespēju uzlabot un uzturēt 
savu veselību visas dzīves laikā, tiks radīta 
rentabla veselības aprūpes sistēma, jo
hronisko slimību ārstēšana būs iespējama
ārpus institūcijām, turklāt tiks uzlabota 
veselība. Lai to izdarītu, ir jāizpēta 
uzvedības un sabiedriskie modeļi, 
sabiedrības attieksme un centieni attiecībā 
uz personalizētām veselības tehnoloģijām, 
mobiliem un/vai pārnēsājamiem rīkiem, 
jaunu diagnostisku un personalizētiem 
pakalpojumiem, kas veicina veselīgu 
dzīvesveidu, labklājību, rūpes par sevi, 
labāku iedzīvotāju/veselības aprūpes 
profesionāļu mijiedarbību, personalizētas 
programmas slimību un invaliditātes 
pārvaldībai, kā arī atbalstu zināšanu 
infrastruktūrām.

Dodot cilvēkiem iespēju saprast, uzlabot 
un uzturēt savu veselību visas dzīves laikā, 
tiks radīta rentabla veselības aprūpes 
sistēma, jo viņiem būs iespēja saglabāt 
labu veselību un novērst slimības, kā arī 
ārstēt hroniskās slimības ārpus 
institūcijām, turklāt tiks uzlabota veselība.
Lai to izdarītu, ir jāizpēta izglītotība 
veselības jomā, sabiedrības veselības 
intervences, uzvedības un sabiedriskie 
modeļi, sabiedrības attieksme un centieni 
attiecībā uz personalizētām veselības 
tehnoloģijām, mobiliem un/vai 
pārnēsājamiem rīkiem, jaunu diagnostisku, 
aprūpes risinājumiem, rehabilitāciju un 
personalizētiem pakalpojumiem, kas 
veicina veselīgu dzīvesveidu, labklājību, 
rūpes par sevi, labāku iedzīvotāju/veselības 
aprūpes profesionāļu mijiedarbību, 
personalizētas programmas slimību un 
invaliditātes pārvaldībai, kā arī atbalstu 
zināšanu infrastruktūrām.

Grozījums Nr. 68
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.14. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs veselības nodrošinātāju un sociālo, kā 
arī neformālo aprūpētāju sadarbība. Tiks 
sniegts atbalsts pētniecības un inovatīviem 
pielietojumiem lēmumu pieņemšanā, kā 
pamatā ir izplatīta informācija, kā arī tiks 
sniegts atbalsts pierādījumu nodrošināšanai 
liela mēroga izmantojumiem un jaunu 
risinājumu izmantošanai tirgū, tostarp 
savstarpēji izmantojamu televeselības un 
teleaprūpes pakalpojumu ieviešanai. Tāpat 
atbalsts tiks sniegts arī pētniecības un 
inovācijas darbībām nolūkā uzlabot 
ilgtermiņa veselības aprūpes organizācijas.

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai
institūcijās un ārpus institūcijām ir 
atkarīgs arī no tā, cik laba būs veselības 
nodrošinātāju un sociālo, kā arī neformālo 
aprūpētāju sadarbība. Tiks sniegts atbalsts 
pētniecības un inovatīviem pielietojumiem 
lēmumu pieņemšanā, kā pamatā ir izplatīta 
informācija, kā arī tiks sniegts atbalsts 
pierādījumu nodrošināšanai liela mēroga 
izmantojumiem un jaunu risinājumu 
izmantošanai tirgū, tostarp savstarpēji 
izmantojamu televeselības un teleaprūpes 
pakalpojumu ieviešanai. Tiks atbalstīta 
pētniecība veselības aprūpes pakalpojumu 
organizēšanas un sniegšanas jomā, lai 
veicinātu labāku integrāciju un 
koordinēšanu starp ārstniecības personām 
un pakalpojumiem, kas, cita starpā, 
sekmēs pacientu agrīnu nosūtīšanu no 
ģimenes ārsta pie speciālistiem 
sekmīgākai slimību pārvaldībai. Tāpat 
atbalsts tiks sniegts arī pētniecības un 
inovācijas darbībām nolūkā uzlabot 
ilgtermiņa veselības aprūpes organizācijas.

Grozījums Nr. 69

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.15. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāatbalsta veselības tehnoloģiju 
novērtējuma un veselības ekonomikas 
attīstība, kā arī ir jāapkopo pierādījumi un 
jāizplata laba prakse, inovatīvas 
tehnoloģijas un pieejas veselības aprūpes 
nozarē, tostarp jāizplata IKT un e-veselības 
pielietojums. Tiks sniegts atbalsts analīzei, 
kas veikta, lai salīdzinātu sabiedriskās 
veselības aprūpes sistēmu reformas Eiropā 
un trešās valstīs, kā arī tiks sniegts atbalsts 

Ir jāatbalsta veselības tehnoloģiju 
novērtējuma un veselības ekonomikas 
attīstība. Vēl ir jāatbalsta pētniecība 
attiecībā uz jauniem efektīvākiem un 
lietderīgākiem veselības aprūpes 
nodrošināšanas veidiem, kas varētu veidot 
valsts sabiedrības veselības sistēmas 
reformu pamatu, kā arī ir jāapkopo 
pierādījumi un jāizplata laba prakse, 
inovatīvas tehnoloģijas un pieejas veselības 
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tam, lai novērtētu šo reformu ietekmi uz 
ekonomiku un sabiedrību vidējā termiņā un 
ilgtermiņā. Tiks atbalstīta arī analīzes 
veikšana par nākotnes darbaspēka 
veselības jomā vajadzībām gan skaita, gan 
prasmju ziņā saistībā ar jauniem aprūpes 
modeļiem. Atbalsts tiks sniegts arī tam, lai 
veiktu pētījumus par veselības 
nevienlīdzības attīstību, tās mijiedarbību ar 
citu ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, 
kā arī lai veiktu pētījumus par tās politikas 
efektivitāti, kuras mērķis ir samazināt 
nevienlīdzību Eiropā un ārpus tās.
Visbeidzot, ir jāatbalsta novērtējums par 
pacientiem drošiem risinājumiem un 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, 
ieskaitot pacientu lomu aprūpes drošībā un 
kvalitātē.

aprūpes nozarē, tostarp jāizplata IKT un e-
veselības pielietojums. Tiks sniegts atbalsts 
analīzei, kas veikta, lai salīdzinātu 
sabiedriskās veselības aprūpes sistēmu 
reformas Eiropā un trešās valstīs, kā arī 
tiks sniegts atbalsts tam, lai novērtētu šo 
reformu ietekmi uz ekonomiku un 
sabiedrību vidējā termiņā un ilgtermiņā, kā 
arī to rezultātus sabiedrības veselības 
sistēmas efektivitātes un lietderīguma 
ziņā. Tiks atbalstīta arī analīzes veikšana 
par nākotnes darbaspēka veselības jomā 
vajadzībām gan skaita, gan prasmju ziņā 
saistībā ar jauniem aprūpes modeļiem.
Atbalsts tiks sniegts arī tam, lai veiktu 
pētījumus par veselības nevienlīdzības 
attīstību, tās mijiedarbību ar citu 
ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, kā 
arī lai veiktu pētījumus par tās politikas 
efektivitāti, kuras mērķis ir samazināt 
nevienlīdzību Eiropā un ārpus tās.
Visbeidzot, ir jāatbalsta novērtējums par 
pacientiem drošiem risinājumiem un 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, 
ieskaitot pacientu lomu aprūpes drošībā un 
kvalitātē.

Grozījums Nr. 70

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.16. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtu jāpiešķir atbilstīgs finansējums 
pētniecības jomām, kas ir tieši saistītas ar 
posmu pēc diagnozes noteikšanas, jo īpaši 
vēža un sirds un asinsvadu un elpceļu 
slimību gadījumos, un dzīves kvalitātes 
uzlabošanai.

Grozījums Nr. 71

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. pārtikas nodrošinājums, kvalitāte un 
nekaitīgums, ilgtspējīga lauksaimniecība, 
jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika

Grozījums Nr. 72

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

"Tādējādi" ir aizvietots ar "piemēram", lai mazinātu ierobežojošo aspektu, pastiprinātu 
pozitīvo aspektu un paplašinātu nozīmi.
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Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs.
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 

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

augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi.
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi
komerclietotāju loģistikas un 
praktiskajām problēmām un arī ES 
iedzīvotāju sabiedrības problēmām.
Iepriekš minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Grozījums Nr. 75

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.1. punkts – 2.1.3. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.2. Ekosistēmu pakalpojumu un
sabiedrisko vērtību nodrošināšana

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

Pamatojums

Daudzfunkcionalitāte kā visaptveroša pieeja, lai kombinētu lauksaimniecības izmantošanu ar 
ekosistēmas pakalpojumiem; jānodrošina tās saskaņa ar KLP politiku un pētniecības 
programmām.

Grozījums Nr. 76

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.1. punkts – 2.1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 

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

pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību.
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Tiks veikti sociāli 
ekonomiski un salīdzinoši 
lauksaimniecības/mežsaimniecības 
sistēmu un to ilgtspējīguma rādītāju 
novērtējumi. Pārmaiņas lauksaimniecības 
sistēmu aktīvā pārvaldībā, tostarp 
tehnoloģiju izmantojumā un prakšu maiņā, 
uzlabos SEG seku mazināšanu un 
lauksaimniecības nozares spēju piemēroties 
klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei.
Piemēram, biotehnoloģija var uzlabot 
esošo Eiropas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības resursu efektīvu 
izmantošanu, uzlabojot izpratni par 
bioloģiskajām sistēmām un piedāvājot 
plašu rīku klāstu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ilgtspējības un 
produktivitātes uzlabošanai. Vēl tā 
nodrošina pietiekamu apgādi ar pārtiku 
un lopbarību, kam ir būtiska nozīme, 
ņemot vērā iepriekšējos un turpmākos 
satricinājumus pasaules tirgos. Būtu 
jāatbalsta dažādu lauksamniecības 
tehnoloģiju priekšrocību kombinēšana, lai 
cilvēku veselība un vide gūtu reālu 
labumu.

Grozījums Nr. 77

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 78

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc 
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barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī 
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Tiks konstatēti uztura 
risinājumi un inovācijas, kā rezultātā tiks 
uzlabota veselība un labklājība. Tiks 
novērtēta, uzraudzīta, kontrolēta un 
izsekota ķīmiskā un toksiskā saindēšanās ar 
pārtiku vai lopbarību, tās riski un iedarbība 
visā pārtikas un dzeramā ūdens piegādes 
ķēdē no ražošanas un uzglabāšanas līdz 
apstrādei, iepakošanai, izplatīšanai, 
dalīšanai un sagatavošanai mājas apstākļos.
Pārtikas nodrošinājuma inovācijas, labāki 
risku izziņošanas instrumenti un labāki 
pārtikas nodrošinājuma standarti palīdzēs 
vairot patērētāju uzticību un aizsardzību 
Eiropā. Turklāt augstāki pārtikas 
nodrošinājuma standarti pasaules mērogā 
palīdzēs stiprināt Eiropas pārtikas 
ražošanas nozares konkurētspēju.

barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Ir jāpalielina 
kvalitatīvs un veselīgs uzturs, pārbaudot 
un pētot veselīgus savienojumus augos 
(piemēram, sekundārie metabolīti) un 
kultūraugu veselības statusu. Tiks
atbalstītas darbības, ar kurām nodrošina 
nepieciešamās zināšanās pārtikas 
produktu recepšu pārskatīšanai, it īpaši 
attiecībā uz tiem produktiem, kuros ir 
daudz tauku, cukura un sāls, lai veicinātu 
veselīgas diētas. Tiks konstatēti uztura 
risinājumi un inovācijas, kā rezultātā tiks 
uzlabota veselība un labklājība. Tas 
nozīmē arī tādu diētu izstrādāšanu, kas 
piemērotas individuālām veselības un 
uztura vajadzībām. Tiks pētīti jautājumi 
par pirmsdzemdību un pēcdzemdību 
uzturu, kā arī zīdaiņu uzturu, lai izprastu 
uztura ietekmi uz zīdaiņu attīstību un 
veselību. Tiks novērtēta, uzraudzīta, 
kontrolēta un izsekota ķīmiskā un toksiskā 
saindēšanās ar pārtiku vai lopbarību, tās 
riski un iedarbība visā pārtikas un dzeramā 
ūdens piegādes ķēdē no ražošanas un 
uzglabāšanas līdz apstrādei, iepakošanai, 
izplatīšanai, dalīšanai un sagatavošanai 
mājas apstākļos. Pārtikas nodrošinājuma 
inovācijas, labāki risku izziņošanas 
instrumenti un labāki pārtikas 
nodrošinājuma standarti palīdzēs vairot 
patērētāju uzticību un aizsardzību Eiropā.
Turklāt augstāki pārtikas nodrošinājuma
un uztura standarti pasaules mērogā 
palīdzēs stiprināt Eiropas pārtikas 
ražošanas nozares konkurētspēju.

Grozījums Nr. 79

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2. punkts – 2.2.3. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 80

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – 2.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūrai piemīt milzīgs potenciāls gan 
attiecībā uz veselīgu, drošu un 
konkurētspējīgu produktu attīstību, kas 
pielāgoti patērētāju vajadzībām un izvēlei, 
gan arī attiecībā uz vides pakalpojumiem
(bioloģiskā attīrīšanās, zemes un ūdens 
pārvaldība, utt.) un enerģijas ražošanu, 

Akvakultūrai piemīt milzīgs potenciāls gan 
attiecībā uz veselīgu, drošu un 
konkurētspējīgu produktu attīstību, kas 
pielāgoti patērētāju vajadzībām un izvēlei, 
gan arī attiecībā uz vides pakalpojumiem
(bioloģiskā attīrīšanās, zemes un ūdens 
pārvaldība, utt.) un enerģijas ražošanu, 



PE487.909v02-00 52/73 AD\913295LV.doc

LV

tomēr tas Eiropai vēl jāsaprot pilnībā. Tiks 
vairotas zināšanas un tehnoloģijas visos 
zināmo sugu apgūšanas aspektos un jaunu 
sugu atšķiršanā, vienlaikus ņemot vērā 
akvakultūras un ūdens ekosistēmu 
mijiedarbību, klimata pārmaiņu radīto 
ietekmi un to, kādā veidā nozare spēj tām 
pielāgoties. Tiks veicinātas arī inovācijas 
ilgtspējīgā ražošanas sistēmā uz sauszemes, 
piekrastes zonās un ārzonās. Uzmanība tiks 
pievērsta arī izpratnei par sociālajiem un 
ekonomiskajiem nozares aspektiem, 
tādējādi liekot pamatu rentablai un 
energoefektīvai ražošanai, kas atbilst tirgus 
un patērētāju vajadzībām, vienlaikus 
nodrošinot konkurētspēju un pievilcīgas 
izredzes investoriem un ražotājiem.

tomēr tas Eiropai vēl jāsaprot pilnībā. Tiks 
vairotas zināšanas un tehnoloģijas visos 
zināmo sugu apgūšanas aspektos un jaunu 
sugu atšķiršanā, vienlaikus ņemot vērā 
akvakultūras un ūdens ekosistēmu 
mijiedarbību, klimata pārmaiņu radīto 
ietekmi un to, kādā veidā nozare spēj tām
vislabāk pielāgoties. Tiks veicinātas arī 
inovācijas ilgtspējīgā ražošanas sistēmā uz 
sauszemes, piekrastes zonās un ārzonās.
Uzmanība tiks pievērsta arī izpratnei par 
sociālajiem un ekonomiskajiem nozares 
aspektiem, tādējādi liekot pamatu rentablai 
un energoefektīvai ražošanai, kas atbilst 
tirgus un patērētāju vajadzībām, vienlaikus 
nodrošinot konkurētspēju un pievilcīgas 
izredzes investoriem un ražotājiem.

Grozījums Nr. 81

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – 2.3.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairāk nekā 90 % jūras bioloģiskās 
daudzveidības netiek izzināta, lai gan 
piedāvā milzīgu potenciālu jaunu sugu 
atklāšanai un pielietojumam jūras 
biotehnoloģiju jomā, kas pēc aplēsēm 
nozarei rada 10 % pieaugumu gadā. 
Atbalsts tiks sniegts tālākai izpētei un tā 
lielā potenciāla izmantošanai, ko piedāvā 
jūras bioloģiskā daudzveidība un ūdens 
biomasa un ar ko tirgū var ieviest jaunus 
inovatīvus procesus, produktus un 
pakalpojumus ar potenciālu pielietojumu 
nozarēs, tostarp ķīmiskajā un materiālu 
rūpniecībā, farmācijā, zivsaimniecībā un 
akvakultūrā, energoapgādē un kosmētikā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 82

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.4. punkts – 2.4.2. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības tiks atbalstītas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu bioproduktu, starpnieku un 
bioenerģijas/biodegvielas izmantojumu, 
uzmanību galvenokārt vēršot uz kaskādes 
pieeju, par prioritāti izvirzot tādu produktu 
ražošanu, kuriem ir augsta pievienotā 
vērtība. Tiks izstrādātas tehnoloģijas un 
stratēģijas, lai nodrošinātu izejmateriālu 
piegādi. Uzlabojot biomasas veidu spektru 
izmantošanai otrās un trešās paaudzes 
bioloģiskajā pārstrādē, tostarp 
mežsaimniecībā, bioloģiskajos atkritumos 
un rūpniecības blakusproduktos, tiks 
novērsti pārtikas/degvielas konflikti un 
atbalstīta Eiropas Savienības lauku un 
piekrastes teritoriju ekonomikas attīstība.

Darbības tiks atbalstītas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu bioproduktu, starpnieku un 
bioenerģijas/biodegvielas izmantojumu, 
uzmanību galvenokārt vēršot uz kaskādes 
pieeju, par prioritāti izvirzot tādu produktu 
ražošanu, kuriem ir augsta pievienotā 
vērtība. Tiks izstrādātas tehnoloģijas un 
stratēģijas, lai nodrošinātu izejmateriālu 
piegādi. Uzlabojot biomasas veidu
pieejamību, spektru un īpašības
izmantošanai otrās un trešās paaudzes 
bioloģiskajā pārstrādē, tostarp
lauksaimniecībā, dārzkopībā
mežsaimniecībā, bioloģiskajos atkritumos 
un rūpniecības blakusproduktos, tiks 
novērsti pārtikas/degvielas konflikti un 
atbalstīta Eiropas Savienības lauku un 
piekrastes teritoriju ekonomikas attīstība.

Grozījums Nr. 83

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte un atjaunojamā 
enerģija nodrošina vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
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ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju un vienlaikus nodrošinot 
ekonomisko izaugsmi.

Grozījums Nr. 84

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.2. Efektīvu un atjaunojamu dzesēšanas-
karsēšanas sistēmu potenciāla atraisīšana

3.1.2. Efektīvu un atjaunojamu dzesēšanas-
karsēšanas sistēmu potenciāla atraisīšana

Visā Eiropas Savienībā ievērojami daudz 
enerģijas tiek patērēts karsēšanas vai 
dzesēšanas sistēmu darbībai, un tāpēc 
enerģijas pieprasījumu varētu būtiski 
samazināt, ja tiktu attīstītas rentablas un 
efektīvas tehnoloģijas, sistēmu integrācijas 
tehnikas, piemēram, tīklu saistība ar 
standartizētu valodu un pakalpojumiem 
šajā jomā. Lai to izdarītu, ir nepieciešama 
jauno sistēmu un komponenšu izpēte un 
demonstrējumi gan rūpnieciskajiem, gan 
mājsaimniecību pielietojumiem, piemēram, 
decentralizētai un pa rajoniem sadalītai 
karstā ūdens piegādei, telpu apsildīšanai un 
dzesēšanai. Tam vajadzētu ietvert dažādas 
tehnoloģijas, proti, saules siltumenerģiju, 
ģeotermisko enerģiju, biomasu, karstuma 
sūkņus, apvienoto siltuma un enerģijas 
risinājumu, utt., kā arī tam vajadzētu atbilst 
gandrīz nulles enerģijas ēku un rajonu 
vajadzībām. Ir jāgūst arī tālāki sasniegumi 
un ir jāveicina efektīvu hibrīda karsēšanas 
un dzesēšanas sistēmu kombināciju 
izmantošana centralizētam un 
decentralizētam pielietojumam.

Visā Eiropas Savienībā ievērojami daudz 
enerģijas tiek patērēts karsēšanas vai 
dzesēšanas sistēmu darbībai, un tāpēc 
enerģijas pieprasījumu varētu būtiski 
samazināt, ja tiktu attīstītas rentablas un 
efektīvas tehnoloģijas, sistēmu integrācijas 
tehnikas, piemēram, tīklu saistība ar 
standartizētu valodu un pakalpojumiem 
šajā jomā. Lai to izdarītu, ir nepieciešama 
jauno sistēmu un komponenšu izpēte un 
demonstrējumi gan rūpnieciskajiem, gan
valsts sektora, gan mājsaimniecību 
pielietojumiem, piemēram, decentralizētai 
un pa rajoniem sadalītai karstā ūdens 
piegādei, telpu apsildīšanai un dzesēšanai.
Tam vajadzētu ietvert dažādas 
tehnoloģijas, proti, saules siltumenerģiju,
fotoelementus, ģeotermisko enerģiju, 
biomasu, karstuma sūkņus, apvienoto 
siltuma un enerģijas risinājumu, utt., kā arī 
tam vajadzētu atbilst gandrīz nulles 
enerģijas ēku un rajonu vajadzībām. Ir 
jāgūst arī tālāki sasniegumi, jo īpaši no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas 
siltumenerģijas un elektrības 
uzglabāšanas jomā, un ir jāveicina 
efektīvu hibrīda karsēšanas un dzesēšanas 
sistēmu kombināciju izmantošana 
centralizētam un decentralizētam 
pielietojumam. Nepieciešami padziļināti 
pētījumi par saules siltumenerģijas un 
fotoelementu enerģijas efektivitātes 
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uzlabošanas iespējām. 

Grozījums Nr. 85

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.1. punkts – 3.1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 
gāzes, vienlaikus radot ievērojami lielu 
gaisa piesārņojumu. Tajā pašā laikā 
pilsētās aizvien pasliktinās gaisa kvalitāte
un vairojas klimata pārmaiņas, tāpēc 
pilsētām ir jāattīsta savas ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas.
Lai notiktu pāreja uz sabiedrību ar zemāku 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir jārod 
inovatīvi enerģijas risinājumi
(energoefektivitāte, elektrība, kā arī 
karsēšanas un dzesēšanas piegādes 
sistēmas), kas ir integrēti ar transportu, 
atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā 
arī IKT risinājumiem pilsētu videi. Ir 
jāparedz mērķtiecīgas iniciatīvas, kas 
atbalstīs enerģētikas, transporta un IKT 
nozares industriālās vērtības ķēžu 
konverģenci viediem pilsētvides 
lietojumiem. Tajā pašā laikā ir jāizstrādā 
un pilnā apjomā jātestē jauni tehnoloģiju, 
organizatoriskie, plānošanas un 
uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši pilsētu 
un kopienu vajadzībām un līdzekļiem.
Tāpat ir nepieciešami pētījumi, kas 
palīdzētu izprast ar šo pārveidojumu 
saistītos sabiedrības, ekonomiskos un 
kultūras jautājumus.

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 
gāzes, vienlaikus radot ievērojami lielu 
gaisa piesārņojumu. Šajā saistībā ir 
jāveicina kompleksas sistēmiskas pilsētu 
attīstības stratēģijas, kurās ņemta vērā 
energoefektivitāte, enerģijas pieejamība, 
zaļās zonas, dzīvotņu pielāgošana un 
sociālā integrācija. Tajā pašā laikā pilsētās 
aizvien pasliktinās gaisa kvalitāte un 
vairojas klimata pārmaiņas, tāpēc pilsētām 
ir jāattīsta savas ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanās stratēģijas. Lai notiktu pāreja 
uz sabiedrību ar zemāku oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, ir jārod inovatīvi enerģijas 
risinājumi (energoefektivitāte, elektrība, kā 
arī karsēšanas un dzesēšanas piegādes 
sistēmas), kas ir integrēti ar transportu, 
atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā 
arī IKT risinājumiem pilsētu videi. Ir 
jāparedz mērķtiecīgas iniciatīvas, kas 
atbalstīs enerģētikas, transporta un IKT 
nozares industriālās vērtības ķēžu 
konverģenci viediem pilsētvides 
lietojumiem. Tajā pašā laikā ir jāizstrādā 
un pilnā apjomā jātestē jauni tehnoloģiju, 
organizatoriskie, plānošanas un 
uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši pilsētu 
un kopienu vajadzībām un līdzekļiem.
Tāpat ir nepieciešami pētījumi, kas 
palīdzētu izprast ar šo pārveidojumu 
saistītos sabiedrības, ekonomiskos un 
kultūras jautājumus.

Grozījums Nr. 86
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto.

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir steidzami jārod risinājumi 
izmaksu samazinājumam, padarot tās 
pieejamas un konkurētspējīgas, uzlabojot 
efektivitāti un ilgtspēju, lai paātrinātu 
tādas elektrības ieviešanu tirgū, kuras 
ražošanai ar zems oglekļa emisiju līmenis, 
kā arī izstrādātu izmaksu ziņā lietderīgas 
enerģijas uzkrāšanas metodes. Īpaši 
attiecībā uz turpmāk minēto.

Grozījums Nr. 87

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz PV tam būs nepieciešami
ilgtermiņa pētījumi par jauniem 
konceptiem un sistēmām, kā arī 
demonstrējumi un masu produkcijas testi, 
ņemot vērā liela mēroga izmantojumu.

Attiecībā uz fotoelementiem būs 
nepieciešami pētījumi par jaunām 
koncepcijām un sistēmām un masveida 
ražojumu demonstrēšana un pārbaude 
plaša mēroga izmantošanas nolūkā.

Pamatojums

Ja iepriekš minēto mērķi paredzēts sasniegt līdz 2020. gadam, nevar būt runa par 
“ilgtermiņa” izpēti.

Grozījums Nr. 88

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz CSP galvenā uzmanība tiks Attiecībā uz CSP galvenā uzmanība tiks 
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pievērsta tam, lai attīstītu veidus, kā 
palielināt efektivitāti, vienlaikus samazinot 
izmaksas un ietekmi uz vidi, bet nodrošinot 
demonstrēto tehnoloģiju rūpniecisko 
mērogošanu, būvējot pirmās tāda veida 
iekārtas. Tiks pārbaudīti arī risinājumi tam, 
kā efektīvi apvienot saules elektrības 
ražošanu un ūdens atsāļošanu.

pievērsta tam, lai attīstītu veidus, kā 
palielināt efektivitāti, vienlaikus samazinot 
izmaksas un ietekmi uz vidi, bet nodrošinot 
demonstrēto tehnoloģiju rūpniecisko 
mērogošanu, būvējot pirmās tāda veida 
iekārtas. Tiks pārbaudīti arī risinājumi tam, 
kā efektīvi apvienot saules elektrības 
ražošanu un ūdens atsāļošanu. Pārbaudīs 
arī risinājumus saules enerģijas efektīvai 
uzkrāšanai.

Grozījums Nr. 89

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašreizējā CO2 koncentrācija atmosfērā ir 
par gandrīz 40 % lielāka nekā rūpniecības 
revolūcijas sākumā, un tā ir augstākā 
pēdējos divos miljonos gadu. Arī ar CO2
nesaistītās siltumnīcefekta gāzes rada 
klimata pārmaiņas, un to nozīme aizvien
pieaug. Ja netiks īstenotas mērķtiecīgas 
darbības, klimata pārmaiņas pasaulei 
varētu izmaksāt vismaz 5 % no IKP katru 
gadu, līdz pat 20 % atbilstoši dažiem 
scenārijiem. Pretēji iepriekš minētajam, ja 
tiks īstenotas savlaicīgas un efektīvas 
darbības, tad neto izmaksas varētu 
ierobežot līdz 1 % no IKP gadā. Lai 
īstenotu mērķi par 2 ºC un novērstu 
ļaunāko klimata pārmaiņu ietekmi, 
jaunattīstības valstīm līdz 2050. gadam par 
80–95 % būs jāsamazina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, salīdzinājuma ar līmeni 
1990. gadā.

Pašreizējā CO2 koncentrācija atmosfērā ir 
par gandrīz 40 % lielāka nekā rūpniecības 
revolūcijas sākumā, un tā ir augstākā 
pēdējos divos miljonos gadu. Arī ar CO2 
nesaistītās siltumnīcefekta gāzes un 
daļiņas rada klimata pārmaiņas, un to 
nozīme aizvien pieaug. Ja netiks īstenotas 
mērķtiecīgas darbības, klimata pārmaiņas 
pasaulei varētu izmaksāt vismaz 5 % no 
IKP katru gadu, līdz pat 20 % atbilstoši 
dažiem scenārijiem. Pretēji iepriekš 
minētajam, ja tiks īstenotas savlaicīgas un 
efektīvas darbības, tad neto izmaksas 
varētu ierobežot līdz 1 % no IKP gadā. Lai 
īstenotu mērķi par 2 ºC un novērstu 
ļaunāko klimata pārmaiņu ietekmi, 
jaunattīstības valstīm līdz 2050. gadam par 
80–95 % būs jāsamazina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, salīdzinājuma ar līmeni 
1990. gadā. Pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” varētu palīdzēt 
Savienībai pat pārsniegt 20 % mērķi.

Grozījums Nr. 90

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir attīstīt un 
novērtēt inovatīvus, rentablus un 
ilgtspējīgus pielāgošanās un ietekmes 
mazināšanas pasākumus, kas vērsti uz CO2 
un ar CO2 nesaistīto siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu un palīdz rast gan 
tehnoloģiskus, gan ar tehnoloģijām 
nesaistītus videi nekaitīgus risinājumus, 
nodrošinot pierādījumus gan apzinātai, 
savlaicīgai un efektīvai darbībai, gan 
nepieciešamo kompetenču tīklu veidošanai.

Tāpēc šās darbības mērķis ir attīstīt un 
novērtēt inovatīvus, rentablus un 
ilgtspējīgus pielāgošanās un ietekmes 
mazināšanas pasākumus, kas vērsti uz CO2 
un ar CO2 nesaistīto siltumnīcefekta gāzu
un daļiņu samazināšanu un palīdz rast gan 
tehnoloģiskus, gan ar tehnoloģijām 
nesaistītus videi nekaitīgus risinājumus, 
nodrošinot pierādījumus gan apzinātai, 
savlaicīgai un efektīvai darbībai, gan 
nepieciešamo kompetenču tīklu veidošanai.

Grozījums Nr. 91

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Labāka izpratne par klimata pārmaiņu 
cēloņiem un attīstību, kā arī akurātākas 
klimata projekcijas ir ļoti nozīmīgas 
sabiedrībai, lai aizsargātu dzīvību, 
produktus un infrastruktūras, kā arī 
nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu.
Ir jāturpina pilnveidot zinātniskās 
informācijas bāzi, kurā norādīti klimata 
dzinējspēki, procesi, mehānismi un 
atgriezeniskā saite, kas saistīta ar okeānu, 
sauszemes ekosistēmu un atmosfēras 
darbību. Spēja labāk prognozēt klimata 
pārmaiņas piemērotā pagaidu un telpas 
mērogā tiks atbalstīta, izstrādājot 
precīzākus scenārijus un modeļus, tostarp 
pilnībā sasaistītus Zemes un sistēmas 
modeļus.

Labāka izpratne par klimata pārmaiņu 
cēloņiem un attīstību, kā arī akurātākas 
klimata projekcijas ir ļoti nozīmīgas 
sabiedrībai, lai aizsargātu dzīvību, 
produktus un infrastruktūras, kā arī 
nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu.
Ir jāturpina pilnveidot zinātniskās 
informācijas bāzi, kurā norādīti klimata 
dzinējspēki, procesi, mehānismi un 
atgriezeniskā saite, kas saistīta ar okeānu, 
sauszemes ekosistēmu un atmosfēras 
darbību. Spēja labāk prognozēt klimata 
pārmaiņas piemērotā pagaidu un telpas 
mērogā tiks atbalstīta, izstrādājot 
precīzākus scenārijus un modeļus, tostarp 
pilnībā sasaistītus Zemes un sistēmas 
modeļus. Klimata prognozēs pienācīgi 
jāņem vērā ar reģionālo modelēšanu 
saistītā lielā nenoteiktība, klimata un 
ozona mijiedarbība, klimata pārmaiņu un 
ārkārtas apstākļu savstarpējā saistība un 
riski, kas saistīti ar pēkšņām pārmaiņām. 
Lai iegūtu uzticamus klimata scenārijus 
un prognozes attiecībā uz mazākiem 
teritoriāliem mērogiem, vairāk centienu 
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jāvelta visas Eiropas ārkārtīgi jaudīgu 
skaitļošanas iekārtu izstrādei klimata 
pārmaiņu pētniecības vajadzībām. 

Grozījums Nr. 92

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Rīcība klimata jomā, resursefektivitāte 
un izejmateriāli

5. klimata un ūdens jomas politika, 
resursefektivitāte un izejvielu ilgtspējīga 
izmantošana;

Grozījums Nr. 93

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – 5.1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, objektīvus 
un sabiedrībā pieņemamus pasākumus, kas 
vērsti uz klimata ziņā elastīgāku vidi un 
sabiedrību, ir jāveic analīze, kurā integrēti 
jānovērtē pašreizējā un turpmākā ietekme, 
neaizsargātība un iedarbība uz sabiedrību, 
riski, izmaksas un ar klimata pārmaiņām un 
mainīgumu saistītās iespējas, ņemot vērā 
ārkārtas apstākļus un ar tiem saistītos 
klimata radītos draudus un to atkārtošanos.
Šī analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un 
ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām un ekonomiskajiem un
dabas aktīviem. Galvenā uzmanība tiks 
pievērsta visvērtīgākajām dabiskajām 
ekosistēmām un būvvidēm, kā arī būtiskām 
sabiedrības, kultūras un ekonomikas 
nozarēm Eiropā. Veicot darbības, tiks 
izpētīta klimata pārmaiņu un aizvien 
pieaugošās siltumnīcefekta gāzu 

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, objektīvus 
un sabiedrībā pieņemamus pasākumus, kas 
vērsti uz klimata ziņā elastīgāku vidi un 
sabiedrību, ir jāveic analīze, kurā integrēti 
jānovērtē pašreizējā un turpmākā ietekme, 
neaizsargātība un iedarbība uz sabiedrību, 
riski, izmaksas un ar klimata pārmaiņām un 
mainīgumu saistītās iespējas, ņemot vērā 
ārkārtas apstākļus un ar tiem saistītos 
klimata radītos draudus un to atkārtošanos.
Šī analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām
(tostarp to dinamiku un kapacitāti) un
ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām, tautsaimniecības 
vērtībām un dabas bagātībām. Pētījumi 
pievērsīsies arī ūdens apsaimniekošanas 
jautājumiem saistībā ar klimata 
pārmaiņām. Galvenā uzmanība tiks 
pievērsta visvērtīgākajām dabiskajām 
ekosistēmām, arheoloģisko atradumu 
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koncentrācijas atmosfērā ietekme un 
radītais apdraudējums cilvēku veselībai.
Veicot pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, 
vienlīdzīgi sadalīti un rentabli pasākumi 
attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ar tām saistītajai ietekmei, 
tostarp tiks vērtēta dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, lai 
tādējādi informētu un atbalstītu to attīstību 
un ieviešanu visos līmeņos un mērogos.
Tas attieksies arī uz ģeoinženierijas iespēju 
potenciālo ietekmi, izmaksām un riskiem.
Tiks izpētītas kompleksās savstarpējās 
saiknes un konflikti, kā arī pielāgošanās un 
risku novēršanas politiku radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

vietām, apbūvētai videi un pilsētu ainavām 
un mantojumam, kā arī kultūras 
resursiem un būtiskām sabiedrības un 
ekonomikas nozarēm Eiropā. Veicot 
darbības, tiks izpētīta klimata pārmaiņu un 
aizvien pieaugošās siltumnīcefekta gāzu 
koncentrācijas atmosfērā ietekme uz ūdens 
resursiem, lauksaimniecību un
mežsaimniecību un radītais apdraudējums 
cilvēku veselībai un citiem 
sociālekonomiskiem aspektiem. Veicot 
pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, vienlīdzīgi 
sadalīti un rentabli pasākumi attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar tām 
saistītajai ietekmei, tostarp tiks vērtēta 
dabas resursu un ekosistēmu aizsardzība un 
pielāgošana, lai tādējādi informētu un 
atbalstītu to attīstību un ieviešanu visos 
līmeņos un mērogos. Tas attieksies arī uz 
ģeoinženierijas iespēju potenciālo ietekmi, 
izmaksām un riskiem. Tiks izpētītas 
kompleksās savstarpējās saiknes un 
konflikti, kā arī pielāgošanās un risku 
novēršanas politiku radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

Grozījums Nr. 94

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – 5.1.2. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropā ir steidzami vajadzīga integrētas 
ūdensapgādes sistēmas inovācija. Eiropa 
saskaras ar novecojošu ūdens sistēmu 
infrastruktūru (gan kanalizācijas sistēmu, 
gan dzeramā ūdens apgādes jomā), 
lielāku ūdens trūkumu, lielāku plūdu 
risku pilsētās, ūdens piesārņojumu un 
pieaugošu un konkrētāku ūdens 
pieprasījumu lauksaimniecībā, rūpniecībā 
un pilsētu iedzīvotāju patēriņā. Lai 
atrisinātu šīs sabiedrības problēmas 
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(garantētu kvalitatīvu ūdeni visiem par 
pieņemamu cenu, apgādātu rūpniecību 
un lauksaimniecību ar nepieciešamo 
atbilstošas kvalitātes ūdeni par atbilstošu 
cenu un samazinātu piesārņojumu), 
Eiropai jāiegulda līdzekļi novatoriskās 
ūdens sistēmu pārejās.

Grozījums Nr. 95

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 5.1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības rīcība var radīt tādas 
neatgriezeniskas pārmaiņas vidē, kas 
izmainīs ekosistēmu būtību. Šie riski ir 
jāparedz, novērtējot, uzraugot un 
prognozējot gan cilvēku veikto darbību 
ietekmi uz vidi, gan arī vides pārmaiņu 
ietekmi uz cilvēku labklājību. Pētījumi par 
jūras (no piekrastes zonas līdz dziļūdenim), 
saldūdens, sauszemes un pilsētu 
ekosistēmām, tostarp par ekosistēmām, kas 
ir atkarīgas no pazemes ūdeņiem, vairos 
izpratni par šo komplekso dabas resursu un 
sociālo, ekonomikas un ekoloģisko sistēmu 
mijiedarbību, tostarp par dabiskajiem 
vājajiem punktiem, kā arī vairos izpratni 
par cilvēku un bioloģisko sistēmu 
elastīgumu vai trauslumu. Pētījumos 
noskaidros, kā ekosistēmas darbojas un 
reaģē uz antropogēnu ietekmi, kā tās var 
atjaunot un kā tās ietekmēs ekonomiku un 
cilvēku labklājību. Veicot pētījumus, tiks 
meklēti risinājumi resursu problēmas 
novēršanai. Tas dos ieguldījumu politikā 
un praksē, ar ko nodrošina sociālo un 
ekonomisko aktivitāšu darbību ekosistēmu 
un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīguma 
un pielāgojamības robežās.

Sabiedrības rīcība var radīt tādas 
neatgriezeniskas pārmaiņas vidē, kas 
izmainīs ekosistēmu būtību. Šie riski ir 
jāparedz, novērtējot, uzraugot un 
prognozējot gan cilvēku veikto darbību 
ietekmi uz vidi, gan arī vides pārmaiņu 
ietekmi uz cilvēku labklājību. Pētījumi par 
jūras (no piekrastes zonas līdz dziļūdenim), 
saldūdens, sauszemes un pilsētu 
ekosistēmām, tostarp par ekosistēmām, kas 
ir atkarīgas no pazemes ūdeņiem, vairos 
izpratni par šo komplekso dabas resursu un 
sociālo, ekonomikas un ekoloģisko sistēmu 
mijiedarbību, tostarp par dabiskajiem 
vājajiem punktiem, kā arī vairos izpratni 
par cilvēku un bioloģisko sistēmu 
elastīgumu vai trauslumu. Pētījumos 
noskaidros, kā ekosistēmas darbojas un 
reaģē uz antropogēnu ietekmi, kā tās var 
atjaunot un kā tās ietekmēs ekonomiku un 
cilvēku labklājību. Veicot pētījumus, tiks 
meklēti risinājumi resursu problēmas 
novēršanai. Lai novērstu ar ūdensapgādi 
saistītās problēmas, ir nepieciešama 
pētniecība un inovācija, proti, jāizstrādā 
jauni ūdens apsaimniekošanas modeļi, 
kas atbilst ūdensresursu slodzei lauku un 
pilsētu apgabalos, pamatojoties uz 
integrētu pieeju, kur centrālais elements 
ir ūdens aprites cikls, iesaistot 
galalietotājus un ieinteresētās personas, 
un kas garantē pārredzamību. Tas ietver 
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informāciju par ūdens izcelsmi, 
vienlīdzīgu sadali un procedūru ūdens 
tirdzniecībai un izmantošanai. Tas dos 
ieguldījumu politikā un praksē, ar ko 
nodrošina sociālo un ekonomisko 
aktivitāšu darbību ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīguma un 
pielāgojamības robežās.

Grozījums Nr. 96

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumu veikšana ilgtspējīgas ūdens 
resursu un ūdens apgādes pakalpojumu 
pārejas, pārvaldības un izmantošanas 
nodrošināšanai. Mērķis ir uzlabot 
inovatīvu zināšanu bāzi par (pārejām) 
ūdens piegādē, ūdens attīrīšanu, ūdens 
apgādes cikla noslēgšanu, 
enerģijas/izejvielu reģenerāciju un gala 
patērētāju iesaistīšanas/uzvedības 
uzlabošanu, lai apmierinātu turpmāko 
pieprasījumu. Kopumā attiecībā uz 
ūdensresursiem būtu jāizmanto holistisks 
redzējums un pārvaldība. Tas ietver dabas 
reģionus un ekoloģijas jautājumus, 
izpratni par ekosistēmas pakalpojumiem 
un dzeramā ūdens kvalitātes aizsardzību. 
Būtu jāņem vērā arī institucionālo 
struktūru atšķirības.

Grozījums Nr. 97

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropas Savienība līdz 2050. gadam 
varētu pāriet uz konkurētspējīgu, 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku, ir jāizstrādā efektīvas, 

Lai Eiropas Savienība līdz 2050. gadam 
varētu pāriet uz konkurētspējīgu, 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām
noturīgu ekonomiku, ir jāizstrādā efektīvas, 
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ilgtermiņa stratēģijas ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni un būtisks progress mūsu 
spējā radīt jauninājumus. Pētījumā tiks 
novērtēti vides un sociāli ekonomiskie riski 
un iespējas, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšanas iespēju ietekme. Veicot 
pētījumus, tiks sniegts atbalsts jaunu 
klimata – enerģētikas – ekonomikas 
modeļu attīstībai un validācijai, ņemot vērā 
ekonomikas instrumentus un attiecīgos 
ārpakalpojumus, lai varētu testēt tādas 
politikas iespējamību, ar ko mazina 
ietekmes radītās sekas, kā arī zemu oglekļa 
emisiju līmeņa tehnoloģiju virzību dažādos 
mērogos un attiecībā uz galvenajām 
ekonomikas un sabiedrības nozarēm 
Eiropas Savienības un pasaules līmenī.
Īstenojot darbības, tiks veicinātas 
tehnoloģiskās, institucionālās un sociāli 
ekonomiskās inovācijas, uzlabojot 
pētniecības darbību saikni ar 
pielietojumiem, kā arī ar uzņēmējiem, gala 
lietotājiem, pētniekiem un zināšanu 
iestādēm.

ilgtermiņa stratēģijas ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni un būtisks progress mūsu 
spējā radīt jauninājumus. Pētījumā tiks 
novērtēti vides un sociāli ekonomiskie riski 
un iespējas, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšanas iespēju ietekme. Ir jāapsver 
gan iespējas samazināt CO2 emisijas, gan 
jāuzsver stratēģijas, kas var dot ātrāku 
rezultātu klimata pārmaiņu mazināšanā 
(piemēram, ierobežojumi attiecībā uz 
fluorogļūdeņražiem, melno oglekli, 
troposfēriskā ozona samazināšana, 
biosekvestrācija). Šīs ātrās iedarbības 
stratēģijas varētu īstenot jau drīz un ar 
tām varētu risināt klimata problēmas jau 
tuvākajās pāris desmitgadēs. Pētījumā, 
kurā uzmanība pievērsta CO2 emisiju 
mazināšanai, vienmēr jāņem vērā 
problēmas risināšanas steidzamība, kā arī 
augstākie standarti un reaģēšanas ātrums. 
Veicot pētījumus, tiks sniegts atbalsts 
jaunu klimata – enerģētikas – ekonomikas 
modeļu attīstībai un validācijai, ņemot vērā 
ekonomikas instrumentus un attiecīgos 
ārpakalpojumus, lai varētu testēt tādas 
politikas iespējamību, ar ko mazina 
ietekmes radītās sekas, kā arī zemu oglekļa 
emisiju līmeņa tehnoloģiju virzību dažādos 
mērogos un attiecībā uz galvenajām 
ekonomikas un sabiedrības nozarēm 
Eiropas Savienības un pasaules līmenī.
Īstenojot darbības, tiks veicinātas 
tehnoloģiskās, institucionālās un sociāli 
ekonomiskās inovācijas, uzlabojot 
pētniecības darbību saikni ar 
pielietojumiem, kā arī ar uzņēmējiem, gala 
lietotājiem, pētniekiem un zināšanu 
iestādēm.

Grozījums Nr. 98

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības 
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sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 
inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas 
resursus un ekosistēmas apsaimniekotu tā, 
lai novērstu vai pielāgotos graujošām 
klimata un vides pārmaiņām, kā arī 
veicinātu tādas iestāžu, ekonomiskās, 
uzvedības un tehnoloģiju pārmaiņas, kas 
nodrošina ilgtspējīgumu. Uzsvars tiks likts 
uz būtiskām ar politiku saistītām 
ekosistēmas jomām un to pakalpojumiem, 
piemēram, saldūdeni, jūrām un okeāniem, 
gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, 
zemes izmantojumu un augsni. Sabiedrību 
un ekosistēmu noturība pret katastrofām, 
tostarp dabas katastrofām, tiks veicināta, 
uzlabojot prognozēšanas un agrīnās 
brīdināšanas kapacitāti, kā arī novērtējot 
trauslās vietas un ietekmi, tostarp ņemot 
vērā daudzrisku dimensiju. Tādējādi 
pētniecības un inovācijas darbības 
nodrošinās atbalstu vides un resursefektīvai 
politikai, kā arī iespējām īstenot efektīvu, 
uz pierādījumiem balstītu pārvaldību 
drošas darbības robežās. Tiks izstrādāti 
novatoriski veidi politikas saskaņotības 
uzlabošanai, kompromisu atrisināšanai un 
interešu konfliktu novēršanai, sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā.

sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 
inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas 
resursus un ekosistēmas apsaimniekotu tā, 
lai novērstu vai pielāgotos graujošām 
klimata un vides pārmaiņām, kā arī 
veicinātu tādas iestāžu, ekonomiskās, 
uzvedības un tehnoloģiju pārmaiņas, kas 
nodrošina ilgtspējīgumu. Uzsvars tiks likts 
uz būtiskām ar politiku saistītām 
ekosistēmas jomām un to pakalpojumiem, 
piemēram, saldūdeni, jūrām un okeāniem, 
gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, 
zemes izmantojumu un augsni. Sabiedrību 
un ekosistēmu noturība pret katastrofām, 
tostarp dabas katastrofām, tiks veicināta, 
uzlabojot prognozēšanas un agrīnās 
brīdināšanas kapacitāti, kā arī novērtējot 
trauslās vietas un ietekmi, tostarp ņemot 
vērā daudzrisku dimensiju. Tādējādi 
pētniecības un inovācijas darbības 
nodrošinās atbalstu vides un resursefektīvai 
politikai, kā arī iespējām īstenot efektīvu, 
uz pierādījumiem balstītu pārvaldību 
drošas darbības robežās. Tiks izstrādāti 
novatoriski veidi politikas saskaņotības 
uzlabošanai, kompromisu atrisināšanai un 
interešu konfliktu novēršanai, sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā. Jāveic visu 
nozīmīgo resursu pieejamības un 
produktivitātes analīze attiecīgā atšķirīgā 
teritoriālā mērogā — globālā, reģionālā 
un vietējā—, un būtu jāveic attiecīgo 
sociāli ekonomisko seku analīze, lai 
izstrādātu politisko pasākumu 
risinājumus.

Grozījums Nr. 99

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir uzlabot 
zināšanu bāzi par izejmateriāliem un attīstīt 
inovatīvus risinājumus rentablai un videi 
nekaitīgai izejmateriālu izpētei, ieguvei, 
apstrādei, pārstrādei un atguvei, kā arī 
izejmateriālu aizstāšanai, rodot ekonomiski 
pievilcīgus alternatīvus risinājumus ar 
vājāku ietekmi uz vidi.

Tāpēc šās darbības mērķis ir uzlabot 
zināšanu bāzi par izejmateriāliem un attīstīt 
inovatīvus risinājumus rentablai, 
pārredzamai un videi nekaitīgai 
izejmateriālu izpētei, ieguvei, apstrādei, 
pārstrādei un atguvei, kā arī izejmateriālu 
aizstāšanai, rodot ekonomiski pievilcīgus 
alternatīvus risinājumus ar vājāku ietekmi 
uz vidi.

Grozījums Nr. 100

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības 
nepieciešamas visā materiālu dzīves ciklā, 
lai tādējādi nodrošinātu uzticamu un 
ilgtspējīgu tādu izejmateriālu piegādi un 
apsaimniekošanu par pieņemamu cenu, kas 
ir nepieciešami Eiropas rūpniecības 
nozarēm. Attīstot un izmantojot 
ekonomiski dzīvotspējīgas, sabiedrībā 
pieņemamas un videi nekaitīgas izpētes, 
ieguves un apstrādes tehnoloģijas, tiks 
veicināts efektīvs resursu izmantojums. Tas 
savukārt veicinās arī pilsētās esošo 
raktuvju potenciāla izmantojumu. Turklāt, 
mazinot Eiropas Savienības atkarību no 
primāro izejmateriālu piegādes, tiks 
veicināta jauna un ekonomiski 
dzīvotspējīga pārstrāde un materiālu 
atguves tehnoloģijas, uzņēmējdarbības
modeļi un procesi. Tas ietvers arī ilgāku 
izmantojumu, augstvērtīgāku pārstrādi un 
atguvi, kā arī vajadzību būtiski samazināt 
resursu izniekošanu. Tiks īstenota pilna
dzīves cikla pieeja, sākot no pieejamo 
izejmateriālu piegādes līdz to pastāvēšanas 
beigām ar minimālu enerģiju un resursu 
izmantojumu.

Pētniecības un inovācijas darbības 
nepieciešamas visā materiālu dzīves ciklā, 
lai tādējādi nodrošinātu uzticamu un 
ilgtspējīgu tādu izejmateriālu piegādi un 
apsaimniekošanu par pieņemamu cenu, kas 
ir nepieciešami Eiropas rūpniecības 
nozarēm. Attīstot un izmantojot 
ekonomiski dzīvotspējīgas, sabiedrībā 
pieņemamas un videi nekaitīgas izpētes, 
ieguves un apstrādes tehnoloģijas, tiks 
veicināts efektīvs resursu izmantojums. Tas 
savukārt veicinās arī pilsētās esošo 
raktuvju potenciāla izmantojumu. Turklāt, 
mazinot Eiropas Savienības atkarību no 
primāro izejmateriālu piegādes, tiks 
veicināta jauna un ekonomiski 
dzīvotspējīga pārstrāde un materiālu 
atguves tehnoloģijas, uzņēmējdarbības 
modeļi un procesi. Tas ietvers arī ilgāku 
izmantojumu, augstvērtīgāku pārstrādi un 
atguvi, kā arī vajadzību būtiski samazināt 
resursu izniekošanu. Tiks īstenota pilna
aprites cikla pieeja, sākot no pieejamo 
izejmateriālu piegādes līdz to pastāvēšanas 
beigām ar minimālu enerģiju un resursu 
izmantojumu, un pilnīga pārredzamība un 
izsekojamība.
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Grozījums Nr. 101

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzot atsevišķu materiālu globālās 
pieejamības iespējamo samazinājumu 
sakarā ar, piemēram, tirdzniecības 
ierobežojumiem, tiks izpētītas un attīstītas 
ilgtspējīgu aizstājēju un alternatīvu 
risinājumu iespējas kritiskiem 
izejmateriāliem ar līdzīgu funkcionālo 
sniegumu. Tādējādi tiks mazināta
Eiropas Savienības atkarība no primāriem 
izejmateriāliem un uzlabota ietekme uz 
vidi.

Paredzot atsevišķu materiālu globālās 
pieejamības iespējamo samazinājumu 
sakarā ar, piemēram, tirdzniecības 
ierobežojumiem, tiks izpētītas un attīstītas 
ilgtspējīgu aizstājēju un alternatīvu 
risinājumu iespējas kritiskiem 
izejmateriāliem ar līdzīgu funkcionālo 
sniegumu. Tādējādi tiks mazināta 
Savienības atkarība no primāriem 
izejmateriāliem un mazināta nelabvēlīgā
ietekme uz vidi.

Grozījums Nr. 102

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visaptverošas vides novērošanas un 
informācijas sistēmas ir būtisks līdzeklis, 
ar kā starpniecību nodrošina ilgtermiņa 
datus un informāciju, kas nepieciešama, lai 
atrisinātu šo problēmu. Minētās sistēmas 
izmantos, lai novērtētu un prognozētu 
klimata, dabas resursu, tostarp 
izejmateriālu, ekosistēmu un ekosistēmu 
pakalpojumu apstākļus, stāvokli un 
tendences, kā arī izvērtētu zema oglekļa 
emisiju līmeņa un klimata ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanas politikas un 
iespējas visās ekonomikas nozarēs. Šajās 
sistēmās iegūtā informācija un zināšanas 
tiks izmantotas, lai veicinātu gudru 
stratēģisko resursu izmantojumu; lai 
atbalstītu uz pierādījumiem balstītas 
politikas izstrādi; lai sekmētu jaunus vides 
un klimata pakalpojumus; kā arī lai attīstītu 

Visaptverošas vides novērošanas un 
informācijas sistēmas ir būtisks līdzeklis, 
ar kā starpniecību nodrošina ilgtermiņa 
datus un informāciju, kas nepieciešama, lai 
atrisinātu šo problēmu. Minētās sistēmas 
izmantos, lai novērtētu un prognozētu 
klimata, dabas resursu, tostarp 
izejmateriālu, ekosistēmu un ekosistēmu 
pakalpojumu apstākļus, stāvokli un 
tendences, kā arī izvērtētu zema oglekļa 
emisiju līmeņa un klimata ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanas politikas un 
iespējas visās ekonomikas nozarēs. Šajās 
sistēmās iegūtā informācija un zināšanas 
tiks izmantotas, lai veicinātu gudru 
stratēģisko resursu izmantojumu; lai 
atbalstītu uz pierādījumiem balstītas 
politikas izstrādi; lai sekmētu jaunus vides 
un klimata pakalpojumus; veicinātu 
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jaunas iespējas pasaules tirgos. digitālās tehnoloģijas ūdens resursu 
uzraudzībai, pārbaudei un pārvaldībai, 
izmantojot satelītu, kā arī lai attīstītu 
jaunas iespējas pasaules tirgos.

Grozījums Nr. 103

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zemes novērošanas un uzraudzības 
kapacitātes, tehnoloģiju un datu 
infrastruktūras pamatā jābūt IKT 
sniegtajām priekšrocībām, kosmosa 
tehnoloģijām un iespējamajiem tīkliem, 
attālināti jutīgiem novērojumiem, jauniem 
in situ sensoriem, mobiliem 
pakalpojumiem, komunikāciju tīkliem, 
iesaistošiem tīmekļa pakalpojuma 
instrumentiem un labākai skaitļošanas un 
modelēšanas infrastruktūrai, lai tādējādi 
nepārtraukti nodrošinātu savlaicīgu un 
precīzu informāciju, prognozes un 
projekcijas. Tiks veicināta brīva, atklāta un 
neierobežota piekļuve savstarpēji 
izmantojamiem datiem un informācijai, kā 
arī veicināta pētījumu rezultātu efektīva 
uzglabāšana, apsaimniekošana un 
izplatīšana.

Zemes novērošanas un uzraudzības 
kapacitātes, tehnoloģiju un datu 
infrastruktūras pamatā jābūt IKT 
sniegtajām priekšrocībām, kosmosa 
tehnoloģijām un iespējamajiem mērījumu
tīkliem (kuros apvienotu uz zemes veiktus 
mērījumus, mērījumus no lidaparātiem 
un gaisa baloniem ar attālināti jutīgiem
instrumentiem un jauniem in situ 
sensoriem), mobiliem pakalpojumiem, 
komunikāciju tīkliem, iesaistošiem tīmekļa 
pakalpojuma instrumentiem un labākai 
skaitļošanas un modelēšanas 
infrastruktūrai, lai tādējādi nepārtraukti 
nodrošinātu savlaicīgu un precīzu 
informāciju, prognozes un projekcijas. Tiks 
veicināta brīva, atklāta un neierobežota 
piekļuve savstarpēji izmantojamiem datiem 
un informācijai, kā arī veicināta pētījumu 
rezultātu efektīva uzglabāšana, 
apsaimniekošana un izplatīšana.

Grozījums Nr. 104

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot darbības, tiks veicināta 
Eiropas Savienības līdzdalība daudzpusējos 
procesos un iniciatīvās, kā arī finanšu 
devums tajos, piemēram, Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomē (IPCC), 

Īstenojot pētniecības darbības, tiks 
veicināta Eiropas Savienības līdzdalība 
daudzpusējos procesos un iniciatīvās, 
piemēram, Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomē (IPCC), Starpvaldību zinātnes un 
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Starpvaldību zinātnes un politikas 
platformā bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES) un 
Zemes novērojumu grupā (GEO).
Sadarbība ar citiem lieliem publiskiem vai 
privātiem pētniecības darbību 
finansētājiem uzlabos globālo un Eiropas 
pētniecības efektivitāti, kā arī veicinās 
globālo pētniecības pārvaldību.

politikas platformā bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
jomā (IPBES) un Zemes novērojumu grupā
(GEO). Sadarbība ar citiem lieliem 
publiskiem vai privātiem pētniecības 
darbību finansētājiem uzlabos globālo un 
Eiropas pētniecības efektivitāti, kā arī 
veicinās globālo pētniecības pārvaldību.

Grozījums Nr. 105

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā dos 
ieguldījumu UNFCCC globālajā 
tehnoloģiju mehānismā un veicinās 
tehnoloģiju attīstību, inovācijas un atbalstu 
pasākumiem, kas tiek īstenoti, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā dos 
ieguldījumu UNFCCC globālajā 
tehnoloģiju mehānismā un veicinās 
tehnoloģiju attīstību, inovācijas un atbalstu 
pasākumiem, kas tiek īstenoti, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpat 
sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā 
jāveicina sinerģijas starp Kioto un 
Monreālas protokoliem, lai optimizētu 
politisko rīcību, piemēram, attiecībā uz 
fluorūdeņražiem.

Grozījums Nr. 106

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.1. punkts – 6.1.1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības galvenās problēmas nav 
teorētiskas problēmas; tām ir teritoriāla 
dimensija. Turklāt, ņemot vērā pilsētvides 
problemātikas nozīmību jaunrades, 
inovācijas, sociālo, ekonomikas, kultūras 
un vides jautājumu ziņā, ir vajadzīgi īpaši 
apsvērumi.
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Grozījums Nr. 107

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.1. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.1. Noziedzības un terorisma apkarošana 6.3.1. Organizētās noziedzības un 
terorisma apkarošana

Grozījums Nr. 108

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 3.1. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jauno tehnoloģiju un ķīmisko vielu, 
tostarp nanomateriālu, radīto risku un 
iespēju novērtējumu attiecībā uz pārtiku, 
lopbarību un patēriņa produktiem;
saskaņotu mērījumu, identifikācijas un 
skaita noteikšanas metožu izstrādi un 
apstiprināšanu; integrētas testēšanas 
stratēģijas un modernus instrumentus 
toksisko draudu novērtējumam, tostarp 
alternatīvas metodes dzīvnieku 
izmantošanai testos; vides piesārņojuma 
ietekmes novērtējumu uz veselību;

(a) jauno tehnoloģiju un ķīmisko vielu, 
tostarp nanomateriālu, radīto risku un 
iespēju novērtējumu attiecībā uz pārtiku, 
lopbarību un patēriņa produktiem;
saskaņotu mērījumu, identifikācijas un 
skaita noteikšanas metožu izstrādi, 
novērtēšanu un apstiprināšanu; integrētas 
testēšanas stratēģijas un modernus, ar 
izmēģinājumiem uz dzīvniekiem 
nesaistītus eksperimentālus un 
skaitļošanas instrumentus toksisko draudu
un riska novērtējumam, tostarp 
alternatīvas metodes dzīvnieku 
izmantošanai testos, lai novērtētu ietekmi 
uz veselību un vidi; vides piesārņojuma 
ietekmes novērtējumu uz veselību;

Grozījums Nr. 109

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 3.3. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) enerģijas/elektrības pārvades tīkli, 
īpaši Eiropas elektroenerģijas tīklu 
modelēšana un simulācija, viedo 
tīklu/supertīklu tehnoloģiju analīze un 
enerģijas sistēmu reālā laika simulācija;

(b) enerģijas/elektroenerģijas pārvades 
tīkli, īpaši Eiropas elektroenerģijas tīklu 
modelēšana un simulācija, viedo 
tīklu/supertīklu tehnoloģiju analīze un 
enerģijas uzkrāšanas spēja un enerģijas
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sistēmu reālā laika simulācija;

Grozījums Nr. 110

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – I daļa – 1. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Pētnieku skaits no dažādām 
dalībvalstīm, kas saņem finansējumu.

Grozījums Nr. 111

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Komercializēto izgudrojumu skaits

Grozījums Nr. 112

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Līdzdalīgo MVU skaits

Grozījums Nr. 113

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Ieguldījums Savienības IKP pieaugumā

Grozījums Nr. 114

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.d ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Radīto darba vietu skaits

Grozījums Nr. 115

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II daļa – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- MVU skaits starp saņēmējiem

Grozījums Nr. 116

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II daļa – 3. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Ieguldījums Savienības IKP pieaugumā

Grozījums Nr. 117

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II daļa – 3. punkts – 1.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Radīto darba vietu skaits

Grozījums Nr. 118

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Komercializēto izgudrojumu skaits
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Grozījums Nr. 119

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Līdzdalīgo MVU skaits 

Grozījums Nr. 120

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība” 
un „Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
sasniegto mērķu skaits

Grozījums Nr. 121

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.d ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Ieguldījums Savienības IKP pieaugumā

Grozījums Nr. 122

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.e ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Radīto darba vietu skaits
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