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Grozījums Nr. 53
Rolandas Paksas

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. Informācijas pieejamības un 
saziņas darbību nodrošināšanai attiecībā 
uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
tostarp saziņai par projektiem un 
rezultātiem, ko tā atbalsta, jāizmanto 
visiem pieejams formāts. Šādi plaši 
pieejami formāti ir lieldrukas formāts, 
Braila raksts, viegli salasāms teksts, 
audio, video un elektroniskais formāts.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

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 

(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 
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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.

jāpaātrina jauno tehnoloģiju attīstība, ar ko 
tiks likts pamats uzņēmējdarbībai nākotnē 
un ekonomikas izaugsmei. Īstenojot II daļu 
“Vadošā loma rūpniecībā”, ir jāatbalsta 
ieguldījumi, kvalitatīvi 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.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

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, izcili pētījumi un inovācijas 
galvenajās pamattehnoloģijās un citās 
rūpnieciskās, jo īpaši videi nekaitīgās, 
tehnoloģijās, jo īpaši jāveicina piekļuve 
riska finansējumam novatoriskiem 
uzņēmumiem un projektiem, kā arī 
jānodrošina Eiropas Savienības mēroga 
atbalsts inovācijām maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.
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Or. lt

Grozījums Nr. 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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. Darbībām 
jāattiecas uz visu pētniecības un inovāciju 
spektru, uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
saistītas ar inovācijām, piemēram, 
izmēģinājumiem, demonstrējumiem, 
testgultnēm, kā arī atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādi, kā arī 
inovāciju izmantojumam tirgū. Īstenojot 
darbības, jāsniedz tiešs atbalsts attiecīgās 
nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — sasniegšana.

(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. Darbībām 
jāattiecas uz visu pētniecības un inovāciju 
spektru, uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
saistītas ar inovācijām, piemēram, 
izmēģinājumiem, demonstrējumiem, 
testgultnēm, kā arī atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādi, kā arī 
inovāciju izmantojumam tirgū. Īstenojot 
darbības, jāsniedz tiešs atbalsts attiecīgās 
nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — un drošas un 
novatoriskas sabiedrības attīstības
sasniegšana.

Or. lt

Grozījums Nr. 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums
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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. 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 integrētu risinājumu 
palīdzību.

Or. lt

Grozījums Nr. 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 59
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii 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;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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 

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 
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attīstības, demonstrējumu un inovācijas 
darbības, šādu konkrētu mērķu 
sasniegšanai:

attīstības, demonstrējumu un inovācijas 
darbības un ar tām saistītos sociāli 
ekonomiskos jautājumus, šādu konkrētu 
mērķu sasniegšanai:

Or. en

Grozījums Nr. 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) veicināt saskanīgākas pilsētu un lauku 
reģionu savstarpējās attiecības, lai 
uzlabotu vides ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) veicināt sabiedrības un institūciju 
adaptāciju zinātniskajiem datiem un 
inovācijai, demogrāfiskām un klimata 
pārmaiņām un citiem galvenajiem 
sociālajiem jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 69
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
6. panta 1. punktu īpašās programmas 
īstenošanai atvēlētais budžets ir 
EUR 86 198 miljoni.

1. Īpašās programmas īstenošanai atvēlēto 
budžetu nosaka atbilstoši Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 6. panta 1. punkta 
prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 70
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijas administratīvajiem 
izdevumiem paredzēts ne vairāk kā 6 % no 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
6. panta 2. punktā I, II, III un IV daļai 
norādītās summas.

3. Komisijas administratīvajiem 
izdevumiem paredzēts ne vairāk kā 3 % no 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
6. panta 2. punktā I, II, III un IV daļai 
norādītās summas.

Or. it

Pamatojums

Jāsaglabā zems administratīvo un pārvaldības izdevumu līmenis, lai varētu novirzīt vairāk 
līdzekļu pasākumiem, kas vērsti uz pamatprogrammā noteikto mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 71
Chris Davies

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 

Darba programmās, kas paredzētas 2. panta 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās 
I, II un III daļas īstenošanai, norāda 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

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. 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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.
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Or. en

Grozījums Nr. 73
Oreste Rossi

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 
procedūras beigām Komisija nosūta 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei, kura drīkst sniegt savu 
atzinumu par izraudzīto kandidātu.

Or. it

Pamatojums

EPP priekšsēdētāja iecelšanas procedūrai jābūt pārredzamākai.

Grozījums Nr. 74
Oreste Rossi

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.

Or. it
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Grozījums Nr. 75
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskajā padomē darbojas zinātnieki, 
inženieri un pētnieki ar izcilu reputāciju
un attiecīgu pieredzi, nodrošinot 
pētniecības jomu daudzveidību, un viņi 
darbojas kā privātpersonas, nepārstāvot 
ārējas intereses.

Zinātniskajā padomē darbojas līdz sešiem 
locekļiem, kurus izraugās no tādu 
zinātnieku, inženieru un pētnieku vidus, 
kuriem ir izcila reputācija un attiecīga
pieredze, nodrošinot pētniecības jomu 
daudzveidību, un viņi darbojas kā 
privātpersonas, nepārstāvot ārējas 
intereses.

Or. it

Grozījums Nr. 76
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar Zinātnisko 
padomi; šī procedūra ietver apspriešanos ar 
zinātnieku aprindām un ziņošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar 6. panta 3. punktā 
minēto atlases komiteju; šī procedūra 
ietver apspriešanos ar zinātnieku aprindām, 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. it

Pamatojums

Zinātniskās padomes locekļu iecelšanas procedūrai jākļūst pārredzamākai.
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Grozījums Nr. 77
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
11. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Lēmums 2007134/EK ir atcelts.

Or. it

Pamatojums

Jāievēro konsekvence ar 6. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 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.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas Saskaņā ar pamatprogrammas 
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“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.

“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. Īstenojot šādu integrētu pieeju, 
aptuveni 30 % no to kopējiem 
apvienotajiem budžetiem tiek pāradresēti 
uz MVU.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu mērķa „Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” 
sasniegšanu, ir stratēģiski svarīgi, lai MVU tiktu daudz lielākā mērā motivēti piedalīties 
pamatprogrammā, nekā ierosina Komisija.

Grozījums Nr. 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 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 

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 
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paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Lai vienkāršotu pieeju 
informācijai un izveidotu instrumentu, 
paredzot tajā visu pētniecības kopienas 
prasīto informāciju un ņemot vērā 
pārredzamības prasību, jāpārskata 
digitālais instruments CORDIS un tas 
jāpārveido par saprotamāku un elastīgāku 
instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Chris Davies

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts – 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.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 82
Vittorio Prodi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 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.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Julie Girling
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 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 valsts izcelsmes gēnu 
tehnoloģiju, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
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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.

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, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 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, 

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, 
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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.

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, tostarp pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, vajadzēs 
pilnībā iesaistīties attiecīgo pētniecības 
jautājumu formulēšanā, un arī īstenošanā, 
un daudzos gadījumos turklāt būs jāveic arī 
darbības, kas sasaista finansējumu no 
pamata un rūpniecisko tehnoloģiju jomas 
ar attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts – 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, 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, telemedicīnas un 
ārstniecībai mājās paredzēto ierīču 
nozarē, kā arī partnerības drošības 
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tehnoloģiju jomā jūras robežu uzraudzībai.

Or. sl

Grozījums Nr. 87
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās padomes locekļiem par viņu 
veiktajiem uzdevumiem atlīdzina ar 
honorāru un piemērotos gadījumos ar ceļa 
un uzturēšanās izdevumu atmaksu.

Zinātniskās padomes locekļiem par viņu 
veiktajiem uzdevumiem atlīdzina ar 
honorāru un piemērotos gadījumos ar 
atbilstīgi dokumentētu ceļa un uzturēšanās 
izdevumu atmaksu 50 % apmērā.

Or. it

Pamatojums

Ceļa un uzturēšanās izdevumiem jānosaka augšējā robeža, lai novērstu ļaunprātīgas 
izmantošanas iespējas un nodrošinātu, ka līdzekļi netiek izmantoti nelietderīgi.

Grozījums Nr. 88
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP priekšsēdētājs norīkojuma laiku dzīvo 
Briselē un lielāko daļu no tā velta EPP. 
Viņam piešķir atalgojumu, kas līdzvērtīgs 
Komisijas augstākā līmeņa vadītāja 
atalgojumam.

EPP priekšsēdētājs norīkojuma laiku dzīvo 
Briselē. Viņam piešķir atalgojumu, kas 
līdzvērtīgs Komisijas augstākā līmeņa 
vadītāja atalgojumam.

Or. it
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Grozījums Nr. 89
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskā padome no sava vidus izraugās 
trīs priekšsēdētāja vietniekus, kas palīdz 
priekšsēdētājam tās reprezentācijā un darba 
organizēšanā. Viņiem var būt arī Eiropas 
Pētniecības padomes priekšsēdētāja 
vietnieka tituls.

Zinātniskā padome no sava vidus izraugās 
priekšsēdētāja vietnieku, kas palīdz 
priekšsēdētājam tās reprezentācijā un darba 
organizēšanā. Priekšsēdētāja vietniekam
var būt arī Eiropas Pētniecības padomes 
priekšsēdētāja vietnieka tituls.

Or. it

Grozījums Nr. 90
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts tiks sniegts trim priekšsēdētāja 
vietniekiem, tādējādi nodrošinot atbilstošu 
vietēju administratīvo palīdzību viņu 
pamatdarba institūtos.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka līdzekļi netiek izmantoti nelietderīgi, jānovērš administratīvo funkciju 
dublēšana.

Grozījums Nr. 91
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 7.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP priekšsēdētājs un Zinātniskās 
padomes locekļi savus pienākumus pilda 
ekskluzīvi, strādājot pilnu darba slodzi. 

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu EPP pārredzamību un neatkarību, skaidri jādefinē pamats tās profesionālo 
pienākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 92
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – I daļa – 1.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP pārvaldību veiks šim nolūkam 
pieņemts personāls, tostarp vajadzības 
gadījumā ierēdņi no Eiropas Savienības 
iestādēm, un to pienākumos ietilps tikai 
reālās administratīvās vajadzības, lai 
nodrošinātu efektīvai administrācijai 
vajadzīgo stabilitāti un nepārtrauktību.

EPP pārvaldību veiks ierēdņi, kuri jau 
strādā Eiropas Savienības iestādēs, un to 
pienākumos ietilps tikai reālās 
administratīvās vajadzības, lai nodrošinātu 
efektīvai administrācijai vajadzīgo 
stabilitāti un nepārtrauktību.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka līdzekļi netiek izmantoti nelietderīgi, līdzekļu racionalizācijas procesa 
ietvaros EPP pārvaldībai jāatbrīvo ierēdņi, kuri jau strādā ES iestādēs.

Grozījums Nr. 93
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – I daļa – 1.3. punkts – 1. daļa – 5. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– regulāri informēs programmas komiteju 
par EPP darbību īstenošanu.

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

Or. it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 94
Vittorio Prodi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – I 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).

Or. en

Grozījums Nr. 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – II daļa – 1. punkts – 2. daļa

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.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Vittorio Prodi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – II daļa – 1. punkts – 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;

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Vittorio Prodi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 98
Vittorio Prodi

Lēmuma priekšlikums
1. 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., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika). Šīs un citas transversālās 

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

jomas ir atbilstoši jāmēra, īstenojot 
pētniecības un attīstības darbības, lai 
tādējādi veicinātu efektīvu pārvietošanu un 
īstenošanu jaunos pielietojumos 
(medikamentu padeves sistēmās, 
biosensoros, bioshēmas, utt.) un
instrumentos, piemēram, uz cilvēka 
bioloģiju balstītās eksperimentālās un 
datorizētās metodēs, kas paredzētas mazāk 
kaitīgu patēriņa produktu 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
1. 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., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika). Šīs un citas transversālās 
jomas ir atbilstoši jāmēra, īstenojot 
pētniecības un attīstības darbības, lai 
tādējādi veicinātu efektīvu pārvietošanu un 
īstenošanu jaunos pielietojumos 
(medikamentu padeves sistēmās, 
biosensoros, bioshēmas, utt.).

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas), IKT (piem., 
bioelektronika) un augu valsts un 
lauksaimniecības biotehnoloģiju. 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, augu 
valsts gēnu tehnoloģiju, utt.).

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
1. 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, no vienas puses, 
Eiropas rūpniecības nozarei (piem., 
ķīmiskā, veselības, augu valsts gēnu 
tehnoloģijas, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. 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, 

Mērķis ir divkāršs, proti, Eiropas 
rūpniecības nozarei (piem., ķīmiskā, 
veselības, ieguves, enerģētikas, papīra 
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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.

masas un papīra, tekstiliju, cietes, 
kultūraugu audzēšanas, pārtikas apstrādes 
rūpniecības nozarei) 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; turklāt 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.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi šo punktu papildināt ar biotehnoloģijām kultūraugu audzēšanai, kā arī 
lauksaimniecībai un akvakultūrai.

Grozījums Nr. 102
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
1. 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; 

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, augu 
valsts, lauksamniecība, 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 
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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).

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).

Or. en

Grozījums Nr. 103
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. 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., 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). Galvenokārt tiks 
atbalstītas jaunas diagnosticēšanas 
metodes, kas paredzētas gadījumiem, kad 
attiecīgajam pacientam vai nu ir uzsākta 
preventīvā ārstēšana, vai noteikta slimības 
diagnoze, vai arī kad pastāv ticama šīs
slimības attīstības varbūtība.

Or. de
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Grozījums Nr. 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. 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., sistēmu 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., farmaceitiskajā diagnostikā, 
bioloģijā, bioloģiski medicīniskajās ierīcēs, 
veselīgākos augos un dzīvniekos 
veselīgam uzturam).

Or. en

Grozījums Nr. 105
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – II daļa – 1.5. punkts – 1.5.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāsamazina enerģijas patēriņš un 
oglekļa dioksīda emisijas, attīstot un 
izmantojot ilgtspējīgas būvniecības 
tehnoloģijas, kā arī īstenojot un 
reproducējot pasākumus labākai 
energoefektivitātes sistēmu un materiālu 
izpratnei jaunās, renovētās un pārbūvētās 
ēkās. Lai līdz 2020. gadam pārietu uz 
gandrīz nulles enerģiju ēku izmantojumu, 

Ir jāpalielina energoefektivitāte un 
jāsamazina oglekļa dioksīda emisijas, 
attīstot un izmantojot ilgtspējīgas 
būvniecības tehnoloģijas, kā arī īstenojot 
un reproducējot pasākumus labākai 
energoefektivitātes sistēmu un materiālu 
izpratnei jaunās, renovētās un pārbūvētās 
ēkās. Lai līdz 2020. gadam pārietu uz 
gandrīz nulles enerģiju ēku izmantojumu, 
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rūpīgi tiks ņemts vērā dzīves cikls un 
koncepta dizains-būvniecība-ekspluatācija
pieaugošā nozīme, kā arī pievērsta 
uzmanība energoefektīvu rajonu 
veidošanai, iesaistot plašu ieinteresēto 
personu kopienu.

rūpīgi tiks ņemts vērā dzīves cikls un 
koncepta dizains-būvniecība-ekspluatācija
pieaugošā nozīme, kā arī pievērsta 
uzmanība energoefektīvu rajonu 
veidošanai, iesaistot plašu ieinteresēto 
personu kopienu.

Or. it

Grozījums Nr. 106
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 107
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – II daļa – 1.5. punkts – 1.5.3. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 108
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5.a Ekoinovācijas
1.5.1. Konkrēts mērķis ekoinovācijas jomā
Ekoinovācijas konkrēts mērķis ir veicināt 
inovatīvu Eiropas rūpniecības nozari un 
inovāciju kopienu, kas mērķtiecīgi veido 
jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus — kas nodrošina videi 
draudzīgu izaugsmi un kas ir ieguvumus 
vides jomā — un kas ir vadošais tirgus 
dalībnieks. Mērķis ir palielināt 
resursefektivitāti, samazināt ietekmi uz 
vidi, novērst (ūdens) piesārņojumu un/vai 



AM\905948LV.doc 35/47 PE492.557v01-00

LV

efektīvāk, lietderīgāk un atbildīgāk 
izmantot dabas resursus.
1.5.2. Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Vadošā loma rūpniecībā ekoinovāciju 
jomā uzlabos vides efektivitāti un izturību 
visās ekonomikas nozarēs, vienlaikus tā 
būs rentabla, izdevīga uzņēmējdarbībai un 
visai sabiedrībai, sākot ar lauku teritoriju 
iedzīvotājiem un beidzot ar pilsētu 
iedzīvotājiem. Pasaules ekonozaru tirgus 
(2020. gads) strauji attīstās, un arī šis ES 
uzņēmējdarbības sektors jau strauji 
attīstās: ES ekonozaru pārstāvji bieži ir 
vadošie tirgus dalībnieki. Tas ir jāņem 
vērā, īstenojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”. Ekoinovācijas ir 
jāizmanto visās ekonomikas nozarēs un 
sabiedrības jomās, veicinot būtiskas 
konkurences priekšrocības Eiropai, lai 
risinātu ar ilgtspēju saistītas problēmas. 
Tāpēc ekoinovācijas ir galvenās 
pamattehnoloģiijas.
Ekorūpniecības nozarēm raksturīgs liels 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) skaits. 
Šie uzņēmumi nodarbina apmēram pusi 
no kopējā nodarbināto skaita. Tāpēc 
MVU partnerībā ar lielākiem partneriem 
nozarē ir jākļūst par nozīmīgākiem jauno 
novatorisko tehnoloģiju un risinājumu 
ieviesējiem un lietotājiem.
Galvenais inovāciju avots ir ekoinovāciju 
un citu pamattehnoloģiju mijiedarbība, 
tostarp IKT (pārraudzība un sensori) un 
nanotehnoloģijas.
1.5.3. Darbību vispārējās nostādnes
Ekoinovācija ir inovācija, kuras rezultāts 
vai mērķis ir būtiski un demonstrējami 
panākumi, lai sasniegtu ilgtspējīgas 
attīstības mērķi, samazinot ietekmi uz 
apkārtējo vidi, palielinot noturību pret 
vides faktoriem vai efektīvāk un atbildīgāk 
izmantojot dabas resursus.
Ekoinovāciju darbības ir vērstas uz 
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ilgtspējīgām inovācijām šādās jomās:
a) videi nekaitīga energoapgāde;
b) energoefektivitāte;
c) materiālu izmantošanas efektivitāte;
d) videi nekaitīga mobilitāte;
e) ūdens;
f) atkritumi.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – II daļa – 2.2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Kapitāla mehānisms (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 110
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – II daļa – 2.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānismam būs arī iespēja izdarīt 
ieguldījumus paplašināšanā un izaugsmes 
stadijā saistībā ar Kapitāla mehānismu 
izaugsmei (EFG) saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu (te 
ietilpst ieguldījumi līdzekļu līdzekļos ar 
plašu investoru bāzi, tostarp privātie 
institucionālie un stratēģiskie investori, kā 

Mehānismam būs arī iespēja izdarīt 
ieguldījumus paplašināšanā un izaugsmes 
stadijā saistībā ar Kapitāla mehānismu 
izaugsmei (EFG) saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu (te 
ietilpst ieguldījumi līdzekļu līdzekļos ar 
plašu investoru bāzi, tostarp privātie 
institucionālie un stratēģiskie investori, kā 
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arī valstu publiskās un daļēji publiskās 
finanšu iestādes). Otrajā gadījumā 
ieguldījums no "Apvāršņa 2020" kapitāla 
mehānisma nepārsniedz 20 % no ES 
kopējā ieguldījuma, izņemot daudzpakāpju 
fondus, kur EFG un RDI kapitāla 
mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai.
Komisija var nolemt grozīt 20 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

arī valstu publiskās un daļēji publiskās 
finanšu iestādes). Otrajā gadījumā 
ieguldījums no "Apvāršņa 2020" kapitāla 
mehānisma nepārsniedz 30 % no ES 
kopējā ieguldījuma, izņemot daudzpakāpju 
fondus, kur EFG un RDI kapitāla 
mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai.
Komisija var nolemt grozīt 30 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

Or. it

Grozījums Nr. 111
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
1. 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, samazina invaliditāti, 
atkarību un sociālo atstumtību, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Vittorio Prodi
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Lēmuma priekšlikums
1. 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, un turklāt ir rentabla. 
Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
veselības determinantiem molekulārā 
līmenī, no efektīvu preventīvo līdzekļu, 
piemēram, vakcīnu pieejamības, kā arī no 
efektīvas veselības un slimību uzraudzības 
un gatavības rīkoties, un no efektīvām 
skrīninga programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
1. 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, un turklāt ir rentabla. 
Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
veselības determinantiem, no pētījumiem 
primārās un sekundārās profilakses jomā, 
no efektīvu preventīvo līdzekļu, piemēram, 
vakcīnu pieejamības, kā arī no efektīvas 
veselības un slimību uzraudzības un 
gatavības rīkoties, un no efektīvām 
skrīninga programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Christel Schaldemose
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Lēmuma priekšlikums
1. 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, un turklāt ir rentabla. 
Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
veselības determinantiem, tostarp lieko 
svaru, kas ir viens no galvenajiem 
cēloņiem daudzām hroniskām slimībām, 
no efektīvu preventīvo līdzekļu, piemēram, 
vakcīnu pieejamības, kā arī no efektīvas 
veselības un slimību uzraudzības un 
gatavības rīkoties, un no efektīvām 
skrīninga programmām.

Or. da

Grozījums Nr. 115
Alda Sousa

Lēmuma priekšlikums
1. 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 
reāliem plaša mēroga kohorta pētījumiem, 
gluži tāpat kā pētījumos konstatēto 
atklājumu pārvēršana klīniskos 
risinājumos, īpaši klīniskajā izpētē.

Sekmīgus centienus novērst, diagnosticēt, 
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 vākšana un apmaiņa 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.
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Or. pt

Grozījums Nr. 116
Vittorio Prodi

Lēmuma priekšlikums
1. 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 
reāliem plaša mēroga kohorta pētījumiem, 
gluži tāpat kā pētījumos konstatēto 
atklājumu pārvēršana klīniskos 
risinājumos, īpaši klīniskajā izpētē.

Sekmīgus centienus novērst, 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 
efektīva datu apmaiņa un to saistība ar 
reāliem plaša mēroga kohorta pētījumiem, 
gluži tāpat kā pētījumos konstatēto 
atklājumu pārvēršana klīniskos 
risinājumos, īpaši klīniskajā izpētē.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
1. 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 
reāliem plaša mēroga kohorta pētījumiem, 
gluži tāpat kā pētījumos konstatēto 

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, standartizēta datu 
apstrāde un to saistība ar reāliem plaša 
mēroga kohorta pētījumiem, gluži tāpat kā 
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atklājumu pārvēršana klīniskos 
risinājumos, īpaši klīniskajā izpētē.

pētījumos konstatēto atklājumu pārvēršana 
klīniskos risinājumos, īpaši klīniskajā 
izpētē.

Or. da

Grozījums Nr. 118
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar pētniecības un jauninājumu darbībām 
ir jānovērš pētniecības nepilnības 
infekcijas, ar nabadzību saistīto, reto un 
novārtā atstāto slimību jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
1. 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 novatoriskas globālas 
partnerības profilakses, diagnostikas, 
ārstēšanas un telemedicīnas līdzekļu 
izstrādē.

Or. sl
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Grozījums Nr. 120
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
1. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
1. 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 
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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.

Or. sl

Grozījums Nr. 122
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 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 
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.

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 
vides, uzvedības (ieskaitot dzīvesveidu), 
sociālekonomiskie (ieskaitot arodriska 
elementus) 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.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Antonyia Parvanova

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu nodrošināt pierādījumus 
efektīvai veselības veicināšanai un slimību 

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

novēršanai, ir labāk jāizprot veselības 
determinanti, turklāt tas palīdzēs izstrādāt 
visaptverošus veselības un labklājības 
rādītājus Eiropas Savienībā. Tiks pētīti 
vides, uzvedības (ieskaitot dzīvesveidu), 
sociālekonomiskie un ģenētiskie faktori to 
plašākajā nozīmē, kā arī saistīto 
pasākumu sabiedrības veselības jomā 
īstermiņa un ilgtermiņa ietekme un 
ieguvumi. Viena no īstenotajām pieejām 
būs ilgtermiņa kohortu pētījumi un to 
sasaistīšana ar datiem, kas iegūti no "-
omiku" pētījuma, kā arī citas metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Vittorio Prodi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 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 

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas un ar cilvēkiem saistītu 
medicīnas pētījumu, drošības testēšanas 
un riska novērtējuma (galu galā aizstājot 
dzīvnieku izmantošanu), molekulārās 
bioloģiskās, epidemioloģiskās un 
toksikoloģiskās pieejas nolūkā izpētīt 
veselības un vides attiecības un cilvēku 
slimību un toksiskuma kājceļus, 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, kas ir saistīti ar 
cilvēkiem un kuru pamatā ir "-omikas" un 
epiģenētika, cilvēku bioloģiskā uzraudzība, 
novērtējums par iedarbību uz personu, kā 
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informācijas sistēmas. arī modelēšana, tādējādi gūstot izpratni par 
apvienoto, kumulatīvo un jauno iedarbību, 
integrējot sociāli ekonomiskos un 
uzvedības faktorus. Tiks atbalstīta arī 
uzlabota saikne ar vides datiem, izmantojot 
progresīvas informācijas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Christel Schaldemose

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 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, būs jāīsteno 
integrētas molekulārās bioloģiskās, 
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības, tostarp būs jāveic pētījumi par 
patēriņa precēs un pārtikā izmantotām 
endokrīnās sistēmas traucējumus 
izraisošām vielām un 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 
atbalstīta arī uzlabota saikne ar vides 
datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas.

Or. da
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Grozījums Nr. 126
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Antonyia Parvanova

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 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 

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 
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pasākumiem. aprūpes pasākumiem.

Or. en


