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Grozījums Nr. 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. virsraksts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātne sabiedrībai un kopā ar 
sabiedrību, kas dod iespēju visiem tās 
dalībniekiem mijiedarboties inovācijas 
ciklā, integrējot sabiedrības intereses un 
vērtības, palielina inovācijas rezultātu 
kvalitāti, nozīmīgumu, pieņemamību un 
ilgtspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jauns instruments: skaidras programmas 
īstenošana zinātnes, pētniecības un 
inovācijas pārnesei uz izglītības saturu 
visos līmeņos, kā arī tehnoloģiju 
pielāgošanai to izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa. Prioritāte “Vadošā loma rūpniecībā” – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā ir vērsta uz 
īpašu atbalstu pētniecības, izstrādes un 
demonstrējumu pasākumiem tādās jomās 
kā IKT, nanotehnoloģija, progresīvie 
materiāli, biotehnoloģija, progresīvā 
ražošana un pārstrāde un kosmoss. Uzsvars 
tiks likts uz mijiedarbību un konverģenci 
starp dažādām tehnoloģijām un to ietvaros;

a) vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā ir vērsta uz 
īpašu atbalstu pētniecības, izstrādes un 
demonstrējumu pasākumiem tādās jomās 
kā IKT, nanotehnoloģija, progresīvie 
materiāli, ekoinovācija, biotehnoloģija, 
progresīvā ražošana un pārstrāde un 
kosmoss. Uzsvars tiks likts uz mijiedarbību 
un konverģenci starp dažādām 
tehnoloģijām un to ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa. Prioritāte “Vadošā loma rūpniecībā” – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt apmēram 
15 % no kopējā apvienotā MVU piešķirtā 
budžeta, kurš atvēlēts visiem konkrētajiem 
mērķiem daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajam mērķim 
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt apmēram 
30 % no kopējā apvienotā MVU piešķirtā 
budžeta, kurš atvēlēts visiem konkrētajiem 
mērķiem daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajam mērķim 
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Or. it

Pamatojums

Stratēģiskā ziņā ir svarīgi, ka MVU līdzdalība pamatprogrammā tie stimulēta daudz lielākā 
apmērā, nekā to plānojusi Komisija.

Grozījums Nr. 159
Yves Cochet, Jill Evans
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa. Prioritāte “Sabiedrības problēmu risināšana” – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 160
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa. Prioritāte “Sabiedrības problēmu risināšana” – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas;

e) klimata politika, vide, resursefektivitāte 
un to saglabāšana, ilgtspējīga izejvielu 
izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa. Prioritāte “Sabiedrības problēmu risināšana” – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas;

e) klimata politika, ūdens 
apsaimniekošana, resursefektivitāte un 
izejvielas;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa. Prioritāte “Sabiedrības problēmu risināšana” – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas;

e) klimata un ūdens jomas politika, 
resursefektivitāte un izejvielas;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa. Prioritāte “Sabiedrības problēmu risināšana” – 1. daļa –
fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) kultūra un nemateriālās zināšanu 
jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa. Prioritāte “Sabiedrības problēmu risināšana” – 1. daļa –
fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) viedās pilsētas un kultūras mantojums.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Yves Cochet, Jill Evans
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa. Prioritāte “Sabiedrības problēmu risināšana” – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrai sabiedrības problēmai pārredzamā 
veidā un ar līdzdalības iespēju tiks 
noteiktas pētniecības prioritātes un mērķi, 
proporcionāli iesaistot dalībniekus, 
tostarp zinātnieku kopienu, pētniekus (arī 
no mazām pētniecības organizācijām), 
publisko sektoru, privāto sektoru un jo 
īpaši MVU, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un pēc vajadzības — citas 
ieinteresētās puses; pētniecības 
prioritātēm, kas attiecas uz sabiedrības 
problēmām, Komisija sevišķi izveidos 
speciālas platformas dialogam starp 
pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām kopā ar pētniecības 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa. Prioritāte “Sabiedrības problēmu risināšana” – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm. 
Turklāt konkrētā mērķa “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
sniedz transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1.3. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 
pārvaldībā, un kā vajadzības gadījumā 
reaģēt uz jaunām vajadzībām. Tā cenšas 
uzturēt un pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kuras 
pamatā ir pārredzama, taisnīga un 
objektīva priekšlikumu izskatīšana, lai tā 
varētu apzināt daudzsološu zinātnisko 
izcilību un talantu neatkarīgi no pētnieka 
dzimuma, tautības vai vecuma. Visbeidzot, 
ERC turpina veikt savus stratēģiskos 
pētījumus, lai sagatavotos saviem 
pasākumiem un atbalstītu tos, uzturēs ciešu 
saziņu ar zinātnieku kopienu un citām 
ieinteresētajām personām un centīsies ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 168
Vittorio Prodi
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Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas, tostarp paplašinot izpratni 
par cilvēka slimību un toksiskuma 
izplatīšanos un izmantojot cilvēkam 
būtiskus celulārus, genomu un 
skaitļošanas instrumentus un tehnoloģijas 
ES pētniecībā veselības jomā un riska 
novērtējuma stratēģijās; nodrošinot 
elastīgu atbalstu uz mērķi un sadarbību 
vērstai starpdisciplīnu pētniecībai dažādā 
mērogā un ieviešot novatorisku pētniecības 
praksi, mērķis ir apzināt un īstenot iespējas 
radīt ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicinot novatoriskas idejas (“atvērtās 
NJT”), NJT atbalsta tikko aizsāktu 
zinātnisko un tehnoloģisko pētniecību, 
izpētot jaunus pamatus pilnīgi jaunām 
nākotnes tehnoloģijām, apstrīdot 
pašreizējās paradigmas un riskējot 
iesaistīties neizpētītās jomās. Augšupvērsts 
atlases process, kas ir plaši pieejams 
jebkurām pētniecības idejām, veido 
mērķtiecīgu projektu daudzveidīgu portfeli. 
Galvenais uzdevums ir daudzsološu jaunu 
jomu, norišu un tendenču agrīna atklāšana 
apvienojumā ar tādu jaunu pētniecības un 
inovācijas dalībnieku piesaistīšanu, kuriem 

a) veicinot novatoriskas idejas (“atvērtās 
NJT”), NJT atbalsta jaunu zinātnisko un 
tehnoloģisko pētniecību, izpētot jaunus
pamatus pilnīgi jaunām nākotnes 
tehnoloģijām, apstrīdot tādas pašreizējās 
paradigmas kā dzīvnieku modeļu 
izmantošana biomedicīnas pētniecībā vai 
ķīmisko vielu negatīvās ietekmes uz 
cilvēka veselību pārbaudīšanai un riskējot 
iesaistīties neizpētītās jomās. Augšupvērsts 
atlases process, kas ir plaši pieejams 
jebkurām pētniecības idejām, veido 
mērķtiecīgu projektu daudzveidīgu portfeli. 
Galvenais uzdevums ir daudzsološu jaunu 
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ir augsts potenciāls; jomu, norišu un tendenču agrīna atklāšana 
apvienojumā ar tādu jaunu pētniecības un 
inovācijas dalībnieku piesaistīšanu, kuriem 
ir augsts potenciāls;

Or. en

Pamatojums

ES pētniecībai būtu jāatbalsta paradigmas maiņa biomedicīnas pētniecībā un toksicitātes 
pārbaudīšanā no pārbaudēm ar dzīvniekiem uz 21. gadsimta moderno toksicitātes 
pārbaudīšanu. Sasniegumi molekulārajā bioloģijā, biotehnoloģijā un citās jomās paver 
ievērojamu uzlabojumu iespējas attiecībā uz veidiem, kā zinātnieki var novērtēt veselības 
apdraudējumus, ko rada iespējami toksiskas ķīmiskās vielas. Šie sasniegumi toksicitātes 
pārbaudīšanu var padarīt ātrāku, lētāku un ciešāk saistītu ar kaitīgo iedarbību uz cilvēku.

Grozījums Nr. 170
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropa neatpaliktu no tās konkurentiem 
pētniecībā un inovācijā, tai ir jāpiesaista 
vairāk jaunu sieviešu un vīriešu karjeras 
uzsākšanai pētniecībā un jārada īpaši 
pievilcīgas iespējas un vide pētniecībai un 
inovācijai. Vistalantīgākajiem speciālistiem 
no Eiropas un citām valstīm būtu jāuzskata 
Eiropa par visvēlamāko vietu, kur strādāt. 
Svarīgi aspekti, kuru ievērošana ir 
konsekventi jānodrošina visā Eiropā, ir 
dzimumu līdztiesība, augstas kvalitātes un 
uzticama nodarbinātība un darba apstākļi, 
kā arī atzīšana.

Lai Eiropa neatpaliktu no tās konkurentiem 
pētniecībā un inovācijā, tai ir jāpiesaista 
vairāk jaunu sieviešu un vīriešu karjeras 
uzsākšanai pētniecībā un jārada īpaši 
pievilcīgas iespējas un vide pētniecībai un 
inovācijai. Vistalantīgākajiem speciālistiem 
no Eiropas un citām valstīm būtu jāuzskata 
Eiropa par visvēlamāko vietu, kur strādāt. 
Svarīgi aspekti, kuru ievērošana ir 
konsekventi jānodrošina visā Eiropā, ir 
vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un 
sievietēm pētniecībā, augstas kvalitātes un 
uzticama nodarbinātība un darba apstākļi, 
kā arī atzīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo problēmu nevarēs atrisināt, nedz 
izmantojot tikai Savienības finansējumu, 
nedz dalībvalstis vienas pašas. Lai gan 
dalībvalstis ir ieviesušas reformas, lai 
uzlabotu savas augstākās izglītības iestādes 
un modernizētu savas apmācību sistēmas, 
progress Eiropā joprojām ir nevienmērīgs, 
ar būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm. 
Kopumā zinātniskā un tehnoloģiskā 
sadarbība starp valsts un privāto sektoru 
Eiropā joprojām pārsvarā ir nepietiekama. 
Tas pats attiecas uz dzimumu līdztiesību
un centieniem piesaistīt studentus un 
pētniekus no valstīm ārpus ERA. Pašlaik 
apmēram 20 % doktora kandidātu 
Savienībā ir trešo valstu pilsoņi, savukārt 
Amerikas Savienotajās Valstīs apmēram 
35 % doktora kandidātu ir no ārvalstīm. 
Lai paātrinātu šīs izmaiņas, vajadzīga 
stratēģiska Savienības līmeņa pieeja, kas 
pārsniedz valstu robežas. Savienības 
finansējumam ir ļoti svarīga nozīme 
nepieciešamo strukturālo reformu 
stimulēšanā un veicināšanā.

Šo problēmu nevarēs atrisināt, nedz 
izmantojot tikai Savienības finansējumu, 
nedz dalībvalstis vienas pašas. Lai gan 
dalībvalstis ir ieviesušas reformas, lai 
uzlabotu savas augstākās izglītības iestādes 
un modernizētu savas apmācību sistēmas, 
progress Eiropā joprojām ir nevienmērīgs, 
ar būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm. 
Kopumā zinātniskā un tehnoloģiskā 
sadarbība starp valsts un privāto sektoru 
Eiropā joprojām pārsvarā ir nepietiekama. 
Tas pats attiecas uz vienlīdzīgām iespējām 
vīriešiem un sievietēm pētniecībā un
centieniem piesaistīt abu dzimumu 
studentus un pētniekus no valstīm ārpus 
ERA. Pašlaik apmēram 20 % doktora 
kandidātu Savienībā ir trešo valstu pilsoņi, 
savukārt Amerikas Savienotajās Valstīs 
apmēram 35 % doktora kandidātu ir no 
ārvalstīm. Lai paātrinātu šīs izmaiņas, 
vajadzīga stratēģiska Savienības līmeņa 
pieeja, kas pārsniedz valstu robežas. 
Savienības finansējumam ir ļoti svarīga 
nozīme nepieciešamo strukturālo reformu 
stimulēšanā un veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3.3. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, kurās iesaistītas universitātes, 

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, kurās iesaistītas universitātes, 
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pētniecības iestādes, uzņēmumi, MVU un 
citas sociālekonomiskās grupas no 
dažādām valstīm. Tādējādi uzlabosies 
karjeras iespējas jauniem diplomu 
saņēmušiem pētniekiem gan publiskajā, 
gan privātajā sektorā.

pētniecības iestādes, uzņēmumi, MVU un 
citas sociālekonomiskās grupas no 
dažādām valstīm. Būs iespējama pilnīga 
elastība ilguma, uzņēmējas iestādes, 
praktikantu skaita ziņā projekta vispārēji 
akceptētā uzņemšanas tīklā un finanšu 
apjoma ietvaros. Tādējādi uzlabosies 
karjeras iespējas jauniem diplomu 
saņēmušiem pētniekiem gan publiskajā, 
gan privātajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3.a Pētniecības un inovācijas rezultātu 
datubāzes izveide
Mērķis ir izveidot un darīt pieejamu 
pētniecības un inovācijas rezultātu 
datubāzi. Tā būs pieejama starptautiskas 
sadarbības nolūkiem. Gan pētniecības 
grupas, gan uzņēmumi papildinās šīs 
datubāzes saturu, lai palīdzētu izveidot 
inovācijas un sadarbības tirgu un 
stimulētu potenciālo partneru 
sastapšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir saglabāt un palielināt Konkrētais mērķis ir saglabāt un palielināt 
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līderību pasaules mērogā to 
pamattehnoloģiju un kosmosa izpētes un 
inovācijas jomā, kuras ir konkurētspējas 
pamatā, dažādās pašreizējās un jaunās 
rūpniecības nozarēs un sektoros.

līderību pasaules mērogā to 
pamattehnoloģiju un kosmosa izpētes un 
inovācijas jomā, kuras ir konkurētspējas 
pamatā, dažādās pašreizējās un jaunās 
rūpniecības nozarēs un sektoros, tostarp 
līderību, izmantojot finansējumu 
pētniecībai veselības jomā, lai sekmētu 
cilvēkam būtisku pētniecību, piemēram, „-
omikas”, skaitļošanas un citus inovatīvus 
instrumentus un tehnoloģijas, kuros 
neizmanto dzīvniekus, lai turpinātu 
noteikt cilvēka slimību izplatīšanos, kas ir 
pamatā zāļu izstrādei un drošuma 
pārbaudei.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Globālā uzņēmējdarbības vide strauji 
mainās, un stratēģijā “Eiropa 2020” 
noteiktie gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķi Eiropas rūpniecībai rada 
gan problēmas, gan iespējas. Eiropai ir 
jāpaātrina inovācija, pārstrukturējot radītās 
zināšanas, lai atbalstītu un uzlabotu 
pašreizējos produktus, pakalpojumus un 
tirgus un radītu jaunus. Inovācija ir 
jāizmanto visplašākajā nozīmē arī ārpus 
tehnoloģijas, aptverot arī uzņēmējdarbības, 
organizatoriskos un sociālos aspektus.

Globālā uzņēmējdarbības vide strauji 
mainās, un stratēģijā “Eiropa 2020” 
noteiktie gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķi Eiropas rūpniecībai rada 
gan problēmas, gan iespējas. Eiropai ir 
jāpaātrina inovācija, pārstrukturējot radītās 
zināšanas, lai atbalstītu un uzlabotu 
pašreizējo produktu, pakalpojumu un 
tirgu kvalitāti un ilgtspēju un radītu 
jaunus. Inovācija ir jāizmanto visplašākajā 
nozīmē arī ārpus tehnoloģijas, aptverot arī 
uzņēmējdarbības, organizatoriskos un 
sociālos aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Yves Cochet, Jill Evans
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Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar konkrēto 
mērķi “Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 
īstenoti, galvenokārt pamatojoties uz 
pētniecības un inovācijas programmām, ko 
noteikušas rūpniecības un 
uzņēmējdarbības aprindas kopā ar 
pētniecības kopienu, un mērķtiecīgi vērsti 
uz privātā sektora ieguldījumu 
piesaistīšanu.

Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar konkrēto 
mērķi “Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 
īstenoti, galvenokārt pamatojoties uz 
pētniecības un inovācijas programmām, 
kas noteiktas kopā ar rūpniecības un 
uzņēmējdarbības aprindām, pētniecības 
kopienu un citām ieinteresētām 
organizācijām, piemēram, ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām; pasākumu 
mērķis būs ne vien pievērsties kopējām 
vajadzībām un bažām kādā konkrētā 
nozarē, bet arī atbalstīt politisko mērķu 
īstenošanu šajās konkrētajās nozarēs; 
pasākumi būs mērķtiecīgi vērsti uz privātā 
sektora ieguldījumu piesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 8. daļa “Integrēta pieeja svarīgām 
pamattehnoloģijām”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un
progresīvas ražošanas sistēmas22. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus,
progresīvas ražošanas sistēmas un 
ekoinovāciju22. Šīs daudzdisciplīnu, 
zināšanu ietilpīgās un resursietilpīgās 
tehnoloģijas aptver daudzas un dažādas 
nozares, veidojot pamatu nozīmīgām 
Eiropas rūpniecības konkurences 
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pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

priekšrocībām. Integrēta pieeja, kas veicina 
SPT kombinējošo, konverģences un 
savstarpēji papildinošo ietekmi dažādos 
inovācijas ciklos un vērtības ķēdēs, var 
nodrošināt daudzsološus pētniecības 
rezultātus un radīt iespējas jaunām 
rūpnieciskām tehnoloģijām, produktiem, 
pakalpojumiem un jauniem lietojumiem 
(piemēram, kosmosa, transporta, vides, 
veselības nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs 
inovācijas avots tiks elastīgi izmantotas 
daudzās SPT un pamattehnoloģiju 
mijiedarbības. Tādējādi tiks papildināts 
atbalsts SPT pētniecībai un inovācijai, kuru 
var sniegt valsts vai reģionālas iestādes 
atbilstīgi kohēzijas politikas fondiem 
pārdomātas specializācijas stratēģiju 
ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Grozījums Nr. 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 8. daļa “Integrēta pieeja svarīgām 
pamattehnoloģijām”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
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progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas22. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas22. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības, 
lauksaimniecības nozarē u. c.). Tāpēc kā 
nozīmīgs inovācijas avots tiks elastīgi 
izmantotas daudzās SPT un 
pamattehnoloģiju mijiedarbības. Tādējādi 
tiks papildināts atbalsts SPT pētniecībai un 
inovācijai, kuru var sniegt valsts vai 
reģionālas iestādes atbilstīgi kohēzijas 
politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti daudz iespēju lauksaimniecības jomā pielietot pamattehnoloģijas un transversālas 
tehnoloģijas, jo īpaši lauksaimniecības izejvielu ražošanas nozarēs, kam ir būtiska nozīme 
Eiropas lauksaimniecības konkurētspējas veicināšanā.

Grozījums Nr. 179
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 
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lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā. 
Konkrētos gadījumos būs arī 
nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 
kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām, kuru mērķis ir attīstīt 
tehnoloģijas un tās lietot sabiedrības 
problēmu risināšanā.

lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, tostarp pilsoniskajai 
sabiedrībai, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā. 
Konkrētos gadījumos būs arī 
nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 
kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām un partnerībām ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kuru mērķis ir attīstīt tehnoloģijas un 
inovācijas un tās lietot sabiedrības 
problēmu risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.1.3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) progresīvi roboti un tehnoloģijas, kas 
pielietojamas veselības un invaliditātes 
problēmu risināšanā;

Or. en

Pamatojums

Tādas progresīvas tehnoloģijas kā roboti ir svarīgs elements veselības aprūpē.

Grozījums Nr. 181
Daciana Octavia Sârbu
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Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.1.3. punkts – f apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) IKT energoefektivitātes uzlabošana.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis attiecībā uz 
nanotehnoloģiju pētniecību un inovāciju ir 
saglabāt Savienības līderību šajā augstas 
izaugsmes pasaules tirgū, stimulējot 
ieguldījumus nanotehnoloģijās un to 
pārņemšanu konkurētspējīgos produktos un 
pakalpojumos ar augstu pievienoto vērtību 
dažādās lietojuma jomās un nozarēs.

Konkrētais mērķis attiecībā uz 
nanotehnoloģiju pētniecību un inovāciju ir 
plānot Savienības līderību šajā augstas 
izaugsmes pasaules tirgū, stimulējot 
ieguldījumus nanotehnoloģijās un to
patentēšanu un to pārņemšanu 
konkurētspējīgos produktos un 
pakalpojumos ar augstu pievienoto vērtību 
dažādās lietojuma jomās un nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Realitātē ir citādi: Eiropa atpaliek no saviem galvenajiem konkurentiem — ASV, Japānas un 
Dienvidkorejas, — kas veikuši vairāk nekā pusi no pasaulē izdarītajiem ieguldījumiem un 
iesnieguši divas trešdaļas no iesniegtajiem patentiem.

Grozījums Nr. 183
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis attiecībā uz Konkrētais mērķis attiecībā uz 
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nanotehnoloģiju pētniecību un inovāciju ir 
saglabāt Savienības līderību šajā augstas 
izaugsmes pasaules tirgū, stimulējot 
ieguldījumus nanotehnoloģijās un to 
pārņemšanu konkurētspējīgos produktos un 
pakalpojumos ar augstu pievienoto vērtību 
dažādās lietojuma jomās un nozarēs.

nanotehnoloģiju pētniecību un inovāciju ir 
saglabāt Savienības līderību šajā augstas 
izaugsmes pasaules tirgū, stimulējot 
ieguldījumus drošās un atbildīgās 
nanotehnoloģijās un to pārņemšanu 
konkurētspējīgos produktos un 
pakalpojumos ar augstu pievienoto vērtību 
dažādās lietojuma jomās un nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz nanomateriālu drošību vēl aizvien ir daudz neatbildētu jautājumu, un daži 
lietojumi nepārprotami rada nepieņemami lielu cilvēku veselības un/vai vides apdraudējumu. 
ES vajadzētu finansēt ieguldījumus tikai drošās un atbildīgās nanotehnoloģijās.

Grozījums Nr. 184
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2020. gadam nanotehnoloģijas tiks 
plaši ieviestas, tas ir, vienmērīgi integrētas 
lielākajā daļā tehnoloģiju un lietojumu, 
kurus nosaka ieguvums patērētājiem, 
dzīves kvalitāte, ilgtspējīga attīstība un 
spēcīgais rūpnieciskais potenciāls sasniegt 
iepriekš nepieejamus risinājumus 
ražīgumam un resursefektivitātei.

Līdz 2015. gadam Komisija pārskatīs 
visus attiecīgos tiesību aktus, lai 
nodrošinātu, ka nanomateriālu visu veidu 
izmantošana produktos, kas sava dzīves 
cikla laikā varētu radīt ietekmi uz 
veselību, vidi vai drošību, ir droša. Līdz 
2020. gadam nanotehnoloģijas tiks plaši 
ieviestas, tas ir, vienmērīgi integrētas 
lielākajā daļā tehnoloģiju un lietojumu, 
kurus nosaka ieguvums patērētājiem, 
dzīves kvalitāte, ilgtspējīga attīstība un 
spēcīgais rūpnieciskais potenciāls sasniegt 
iepriekš nepieejamus risinājumus 
ražīgumam un resursefektivitātei.

Or. en

Pamatojums

2009. gada aprīlī pieņemtajā rezolūcijā Parlaments pauda uzskatu, ka īpaši svarīgi ir skaidri 
risināt ar nanomateriāliem saistītos jautājumus vismaz tiesību aktos, kas attiecas uz 
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ķimikālijām, pārtiku, atkritumiem, gaisa un ūdens kvalitāti un darbinieku aizsardzību.

Grozījums Nr. 185
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģijas apvieno tādu jaunu 
tehnoloģiju klāstu, kurām ir pierādīts 
potenciāls, un tām ir revolucionāra 
ietekme, piemēram, uz materiāliem, IKT, 
bioloģiju, veselības aprūpi un patēriņa 
precēm, tiklīdz pētniecība tiek realizēta 
progresīvos produktos un ražošanas 
procesos.

Nanotehnoloģijas apvieno tādu jaunu 
tehnoloģiju klāstu, kurām ir pierādīts 
potenciāls, un tām ir, iespējams, 
revolucionāra ietekme, piemēram, uz 
materiāliem, IKT, bioloģiju, veselības 
aprūpi un patēriņa precēm, tiklīdz 
pētniecība tiek realizēta ilgtspējīgos un 
konkurētspējīgos produktos un ražošanas 
procesos.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģijām ir svarīga nozīme to 
problēmu risināšanā, kas noteiktas 
stratēģijā “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei. Šo svarīgo 
pamattehnoloģiju veiksmīga izmantošana 
veicinās Savienības rūpniecības 
konkurētspēju, ļaujot radīt jaunus un 
uzlabotus produktus vai efektīvākus 
procesus, un nodrošinās risinājumus 
nākotnes problēmām.

Nanotehnoloģijām varētu būt nozīme to 
problēmu risināšanā, kas noteiktas 
stratēģijā “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei. Šo svarīgo 
pamattehnoloģiju veiksmīga izmantošana 
var veicināt Savienības rūpniecības 
konkurētspēju, ļaujot radīt jaunus un 
uzlabotus produktus vai efektīvākus 
procesus, un nodrošinās risinājumus 
nākotnes problēmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 187
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašlaik Eiropai ir jāsaglabā un jāuzlabo 
savs stāvoklis pasaules tirgū, veicinot plašu 
sadarbību daudzās un dažādās vērtības 
ķēdēs un to ietvaros un starp dažādām 
rūpniecības nozarēm, lai šo tehnoloģiju 
procesu jaudas palielinājumu pārvērstu 
dzīvotspējīgos komerciālos produktos. 
Riska novērtēšanas un pārvaldības 
jautājumi, kā arī atbildīga pārvaldība sāk 
kļūt par noteicošiem faktoriem
nanotehnoloģiju turpmākajā ietekmē uz 
sabiedrību un ekonomiku.

Pašlaik Eiropai ir jāsaglabā un jāuzlabo 
savs stāvoklis pasaules tirgū, veicinot plašu 
sadarbību daudzās un dažādās vērtības 
ķēdēs un to ietvaros un starp dažādām 
rūpniecības nozarēm, lai šo tehnoloģiju 
procesu jaudas palielinājumu pārvērstu 
drošos, ilgtspējīgos un dzīvotspējīgos 
komerciālos produktos. Riska novērtēšanas 
un pārvaldības jautājumi, kā arī atbildīga 
pārvaldība ir noteicošie faktori
nanotehnoloģiju turpmākajā ietekmē uz 
sabiedrību un ekonomiku, un tādēļ 
pasākumi šajās jomās tiks atbalstīti ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādējādi pasākumi būs vērsti uz 
nanotehnoloģiju plaši izplatītu un atbildīgu
izmantošanu ekonomikā, lai radītu 
ieguvumus, kam ir būtiska ietekme uz 
sabiedrību un rūpniecību. Lai nodrošinātu 
potenciālās iespējas, tostarp jaunu 
uzņēmumu izveides un darbvietu radīšanas 
iespējas, pētniecībai būtu jānodrošina 
vajadzīgie instrumenti, lai varētu pareizi 
īstenot standartizāciju un reglamentēšanu.

Tādējādi pasākumi būs vērsti uz 
nanotehnoloģiju atbildīgu un ilgtspējīgu
izmantošanu ekonomikā, lai radītu 
ieguvumus, kam ir būtiska ietekme uz vidi, 
sabiedrību un rūpniecību. Lai nodrošinātu 
potenciālās iespējas, tostarp jaunu 
uzņēmumu izveides un darbvietu radīšanas 
iespējas, pētniecībai būtu jānodrošina 
vajadzīgie instrumenti, lai varētu pareizi 
īstenot standartizāciju un reglamentēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 189
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Nākamās paaudzes nanomateriālu, 
nanoierīču un nanosistēmu attīstīšana

a) Nākamās paaudzes nanomateriālu, 
nanoierīču un nanosistēmu attīstīšana, 
ņemot vērā piesardzības principu

Or. en

Grozījums Nr. 190
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pievēršanās fundamentāli jauniem 
produktiem, kas ļauj rast ilgtspējīgus 
risinājumus vairākās nozarēs.

Pievēršanās fundamentāli jauniem 
produktiem, kas ļauj rast ilgtspējīgus 
risinājumus vairākās nozarēs, jo īpaši 
elektronikā, medicīnā un jaunu 
energoresursu avotu un materiālu jomā.

Or. fr

Pamatojums

Produktu īpašību un rezistences uzlabošana nanolīmenī atsevišķās rūpniecības nozarēs vai 
medicīnā (ilgtermiņā nodrošinot iespēju injicēt zāles vēža šūnā) ir daudz pamatotāka nekā 
citās nozarēs. Šīs revolucionārās tehnoloģijas pielietošana, piemēram, lauksaimniecības 
pārtikas nozarē vēl aizvien ir jāapšauba, ņemot vērā, ka vēl nav pierādīts, ka nanodaļiņas 
nerada nekādu apdraudējumu veselībai (tās var iekļūt šūnās un tur uzkrāties) un videi.

Grozījums Nr. 191
Frédérique Ries
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Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Droša nanotehnoloģiju attīstīšana un 
izmantošana

b) Droša nanotehnoloģiju attīstīšana un 
izmantošana, jo īpaši gadījumos, kad tās 
izmanto tādu produktu ražošanai, kas 
nonāks tiešā kontaktā ar cilvēka ķermeni

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar I pielikuma 2. daļas 1.2.3. punkta a) apakšpunkta 1. daļas 
grozījumu, kas attiecas uz šo pašu tematu.

Grozījums Nr. 192
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.2.3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Droša nanotehnoloģiju attīstīšana un 
izmantošana

b) Droša nanotehnoloģiju attīstīšana un 
izmantošana un piemērotu pārbaudes 
metožu izstrāde, lai novērtētu 
nanotehnoloģiju un izstrādāto 
nanomateriālu ietekmi uz cilvēku veselību 
un vidi

Or. en

Grozījums Nr. 193
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, lai paplašinātu zinātnisko 
pieredzi par nanotehnoloģiju un 

Pasākumi, lai paplašinātu zinātnisko 
pieredzi par nanotehnoloģiju un 
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nanosistēmu potenciālo ietekmi uz veselību 
vai vidi un nodrošinātu instrumentus riska 
novērtēšanai un pārvaldībai visā dzīves 
ciklā.

nanosistēmu potenciālo ietekmi uz veselību 
vai vidi un nodrošinātu tādus instrumentus 
riska novērtēšanai un pārvaldībai visā 
dzīves ciklā, kuri piemēroti šim mērķim 
un kuros netiek izmantoti dzīvnieki.

Or. en

Pamatojums

Nanomateriālus aizvien vairāk izstrādā un izmanto dažādos produktos. Taču daudzas esošās 
toksicitātes pārbaudes metodes nav piemērotas nanomateriālu novērtēšanai, tādējādi radot 
steidzamu nepieciešamību pēc jaunas, cilvēkiem būtiskas pieejas nanomateriālu 
pārbaudīšanai, kurā netiek izmantoti dzīvnieki.

Grozījums Nr. 194
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncentrēšanās uz nanotehnoloģijas 
pārvaldību sabiedrības labā.

Koncentrēšanās uz nanotehnoloģijas 
pārvaldību sabiedrības labā, ņemot vērā 
piesardzības principu un izvērtējot 
konkrētu lietojuma jomu pieņemamību un 
nozīmīgumu sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncentrēšanās uz jaunām darbībām, jaunu 
un esošo procesu gudru integrāciju, kā arī 
intensitātes palielināšanu, lai panāktu 
produktu un daudzfunkcionālu iekārtu 
masveida ražošanu, kas nodrošina 

Koncentrēšanās uz jaunām darbībām, jaunu 
un esošo procesu gudru integrāciju.
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zināšanu efektīvu pārnesi uz rūpniecisko 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Materiāli ir rūpnieciskās inovācijas pamatā 
un ir galvenie veicinātājfaktori. Progresīvie 
materiāli, kam piemīt augstāks zināšanu 
saturs, jaunas funkcijas un uzlabota 
veiktspēja, ir nepieciešami rūpniecības 
konkurētspējai un ilgtspējīgai attīstībai 
daudzās lietojumu jomās un nozarēs.

Materiāli ir rūpnieciskās inovācijas pamatā 
un ir galvenie veicinātājfaktori. Progresīvie 
materiāli, kam piemīt augstāks zināšanu 
saturs, jaunas funkcijas un uzlabota 
veiktspēja, jo īpaši resursefektivitātes un 
energoefektivitātes ziņā, ir nepieciešami 
rūpniecības konkurētspējai un ilgtspējīgai 
attīstībai daudzās lietojumu jomās un 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas, un
kritiski vajadzīgu izejvielu vai kaitīgu 
vielu aizstāšana. Novatorisku
uzņēmējdarbības modeļa pieeju izstrāde.

Or. en
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Grozījums Nr. 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.3.3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) jauni materiāli kultūras mantojuma 
saglabāšanai un atjaunošanai

Or. en

Grozījums Nr. 199
Julie Girling

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.4.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība, 
tādējādi sniedzot drošu ceļvedi uz to 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēcīga zinātniskā, tehnoloģiskā un 
inovācijas bāze biotehnoloģijā atbalstīs 
Eiropas ražošanas nozares to vadošās 

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

ietekmes izpratni. Šis stāvoklis tiks 
nostiprināts, integrējot biotehnoloģijas 
izmantošanā veselības un drošības
novērtēšanas, tehnoloģijas izmantošanas 
ietekmes uz ekonomiku un vidi un 
vispārējo un konkrēto risku pārvaldības 
aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit “zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta gadā 
līdz 2030. gadam. Eiropas biofarmācijas 
nozarē jau tagad apmēram 20 % pašlaik 
lietoto medikamentu tiek iegūti 
biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā uz 
jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit “zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Savienības 
uzņēmumi var izmantot biotehnoloģijas 
procesu un bioloģisko produktu potenciālu, 
samazinot CO2 emisijas, kuru apjoms 
saskaņā ar aplēsēm svārstīsies no 
1 miljarda līdz 2,5 miljardiem tonnu CO2
ekvivalenta gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija var pavērt jaunas iespējas 
izmantot jūras resursus novatorisku 
lietojumu izstrādei rūpniecības, veselības 
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izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras (“zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

un vides nozarēs. Tiek prognozēts, ka 
jaunās jūras (“zilās”) biotehnoloģijas 
izaugsme būs 10 % gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit “zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 

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

novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras (“zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Or. en

Pamatojums

Biotehnoloģija ir nozīmīga arī lauksaimniecisko lietojumu jomā.

Grozījums Nr. 203
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.4.3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Visprogresīvāko nanotehnoloģiju kā 
nākotnes inovāciju virzītāju atbalstīšana

a) Visprogresīvāko nanotehnoloģiju kā 
nākotnes inovāciju virzītāju atbalstīšana, 
neradot dabiskās vides apdraudējuma 
risku un ņemot vērā piesardzības principu

Or. en

Grozījums Nr. 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, 
bioinformātika un sistēmbioloģija, kam ir 
īpaši liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus 
lietojumus.

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, bioloģijas sistēmas, 
bioinformātika, sintētiskā bioloģija un 
sistēmbioloģija, kam ir īpaši liels 
potenciāls radīt pilnīgi jaunus lietojumus.

Or. en
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Pamatojums

Biotehnoloģijas potenciālam nav jāaprobežojas ar rūpnieciskajiem procesiem, bet gan 
jāaptver visi attiecīgie produkti un procesi.

Grozījums Nr. 205
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 206
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās rūpniecības 
nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, skaitļošanas ķīmija un 
sistēmbioloģija, genomika, metagenomika, 
proteomika, augstas caurlaidspējas in 
vitro platformas, cilvēka ķermenī 
ievadāmi čipi un molekulārie instrumenti), 
lai uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās rūpniecības 
nozarēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās rūpniecības 
nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, sistēmbioloģija, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekulārie instrumenti), lai uzlabotu 
līderību un konkurences priekšrocības 
vairākās dažādās rūpniecības nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Sistēmbioloģija ir plašākās nozīmes termins, kas jāmin kā pirmais. Pārējie termini attiecas uz 
specifiskākām jomām.

Grozījums Nr. 208
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās rūpniecības 
nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās rūpniecības 
nozarēs. Atbalsts diagnostiskiem 
instrumentiem tiks sniegts, ja tie ir saistīti 
ar terapiju.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Yves Cochet, Jill Evans
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Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.4.3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Vides, sabiedriskie un ētiskie 
apsvērumi
Ar noteiktiem tehnoloģiju veidiem saistīto 
vides, sabiedrisko un ētisko apsvērumu 
pētniecība, izstrādājot novērtēšanas 
procesus, kas ietver plašu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.4.3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Sabiedriskie un ētiskie apsvērumi
Ar noteiktiem tehnoloģiju veidiem saistīto 
sabiedrisko un ētisko apsvērumu ņemšana 
vērā politikas procesu veidošanā, 
izstrādājot vērtēšanas kritērijus un 
procedūras plašas apspriešanas
nodrošināšanai ar ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.5.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis pētniecībā un inovācijā Konkrētais mērķis pētniecībā un inovācijā 
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progresīvās ražošanas un pārstrādes jomā ir 
pārveidot mūsdienu rūpnieciskās ražošanas 
veidus, tos orientējot uz vairāk zināšanu 
ietilpīgām, ilgtspējīgākām starpnozaru 
ražošanas un pārstrādes tehnoloģijām, 
tādējādi nodrošinot novatoriskākus 
produktus, procesus un pakalpojumus.

progresīvās ražošanas un pārstrādes jomā ir 
pārveidot mūsdienu rūpnieciskās ražošanas 
veidus, tos orientējot uz vairāk zināšanu 
ietilpīgām, ilgtspējīgākām, 
resursefektīvām un energoefektīvām
starpnozaru ražošanas un pārstrādes 
tehnoloģijām, tādējādi nodrošinot 
novatoriskākus produktus, procesus un 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.5.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai jāturpina ieguldīt Savienības 
līmenī, lai tā saglabātu savu līderību un 
konkurētspēju ražošanas tehnoloģijās un 
pārietu uz zināšanu ietilpīgām precēm ar 
augstu vērtību, radot apstākļus un aktīvus 
ilgtspējīgai ražošanai un visa mūža garumā 
pieejama pakalpojuma sniegšanai saistībā 
ar saražotu produktu. Resursietilpīgām 
ražošanas un pārstrādes nozarēm ir vēl 
vairāk jāmobilizē resursi un zināšanas 
Savienības līmenī un jāturpina ieguldīt 
pētniecībā, izstrādē un inovācijā, lai varētu 
gūt turpmākus panākumus virzībā uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un līdz 
2050. gadam īstenot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumus, kas saskaņoti 
Savienības mērogā un noteikti rūpniecības 
nozarēm.

Eiropai jāturpina ieguldīt Savienības 
līmenī, lai tā saglabātu savu līderību un 
konkurētspēju ražošanas tehnoloģijās un 
pārietu uz zināšanu ietilpīgām, 
resursefektīvām un energoefektīvām
precēm ar augstu vērtību, radot apstākļus 
un aktīvus ilgtspējīgai ražošanai un visa 
mūža garumā pieejama pakalpojuma 
sniegšanai saistībā ar saražotu produktu. 
Resursietilpīgām ražošanas un pārstrādes 
nozarēm ir vēl vairāk jāmobilizē resursi un 
zināšanas Savienības līmenī un jāturpina 
ieguldīt pētniecībā, izstrādē un inovācijā, 
lai varētu gūt turpmākus panākumus 
virzībā uz konkurētspējīgu un 
resursefektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un līdz 
2050. gadam īstenot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumus, kas saskaņoti 
Savienības mērogā un noteikti rūpniecības 
nozarēm.

Or. en



PE492.608v01-00 34/68 AM\906315LV.doc

LV

Grozījums Nr. 213
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.5.3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgas rūpniecības attīstības 
atbalstīšana, veicinot stratēģisku pāreju 
Eiropā no ražošanas, kuras pamatā ir 
izmaksas, uz pieeju, kas balstīta uz augstas 
pievienotās vērtības radīšanu.

Ilgtspējīgas rūpniecības attīstības 
atbalstīšana, veicinot stratēģisku pāreju 
Eiropā no ražošanas, kuras pamatā ir 
izmaksas, uz pieeju, kas balstīta uz augstas 
pievienotās vērtības radīšanu, materiālu 
efektivitāti un noslēgtām sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.5.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izstrādājot un izmantojot 
ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģijas.

Energoefektivitātes uzlabošana un CO2
emisiju samazināšana, izstrādājot un 
izmantojot ilgtspējīgas būvniecības 
tehnoloģijas.

Or. it

Grozījums Nr. 215
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
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ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas
tehnoloģiju pārņemšanu.

ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
resursefektīvu un energoefektīvu
tehnoloģiju, procesu un materiālu
pārņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.6.2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar kosmosu saistītu lietojumprogrammu
pētniecībai un tehnoloģijas attīstībai 
sniegtais atbalsts jo īpaši tiks novirzīts 
sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanas 
veicināšanai, piemēram, klimata 
pārmaiņu, vides, pārdomātu transporta 
sistēmu un lauksaimniecības jomās. 
Kompetences apmaiņas un savstarpēji 
izmantojamu izstrādņu mērķi pastiprinās 
šajās jomās sniegto atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē, izplatīšanā un savstarpējā 
izmantošanā, jo īpaši Zemes zinātnes datu 
un metadatu brīvas pieejamības 
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problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

veicināšana un apmaiņa, var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu un okeāna monitoringa
jautājumiem — IPCC.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts tiks sniegts visaptverošas un 
noturīgas globālās vides novērošanas un 
informēšanas sistēmas izstrādei, tostarp 
pastiprinot sadarbību starp klimata 
modelēšanas speciālistiem un vides 
novērošanas un datu pārvaldības 
speciālistiem. Būtiska ir dalībvalstu 
iesaistīšana šādā sadarbībā, jo valstu 
iestādes bieži vien ir reģistrēto datu 
īpašnieces.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1.6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.a. Ekoinovācijas
Ekoinovāciju konkrētais mērķis
Ekoinovāciju konkrētais mērķis ir 
atbalstīt novatorisku Eiropas rūpniecību 
un novatoriskus zinātniekus, kuri 
mērķtiecīgi izstrādā jaunus produktus, 
procesus un pakalpojumus, nodrošinot 
zaļu izaugsmi un vides uzlabošanu, un ir 
atzīti par vadošajiem pasaulē. Mērķis ir 
pastiprināt resursu taupīšanu, samazināt 
ietekmi uz vidi, novērst (ūdens) 
piesārņošanu un/ vai nodrošināt 
efektīvāku, lietderīgāku un atbildīgāku 
dabas resursu izmantošanu.
Pamatojums un Savienības pievienotā 
vērtība
Līdera pozīcija rūpniecisko ekoinovāciju 
jomā uzlabos vides rādītājus un elastību 
visā ekonomikā, vienlaikus samazinot 
izmaksas un radot priekšrocības 
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uzņēmējdarbībai un sabiedrībai kopumā 
— gan lauku, gan pilsētu iedzīvotājiem. 
Ekoloģisko rūpniecības nozaru pasaules 
tirgus (2020. gadā) strauji paplašinās, un 
strauji aug arī attiecīgā ES 
uzņēmējdarbības nozare — ES ekoloģiskā 
rūpniecība bieži vien ir pasaules līdere. 
Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jābalstās uz to. Ekoinovācijām ir 
jāiespiežas visās ekonomikas nozarēs un 
sabiedrībā, radot pamatu būtiskām 
konkurences priekšrocībām Eiropai, lai tā 
varētu risināt ilgtspējas problēmu. 
Tādējādi ekoinovācijas ir atslēga 
tehnoloģijas attīstībai.
Ekorūpniecību raksturo liels skaits mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU). Šie 
uzņēmumi nodarbina aptuveni pusi no 
kopējā darbinieku skaita. Tādēļ MVU 
kopā ar lielajiem rūpnieciskajiem 
partneriem ir jāpilda arvien plašāki 
uzdevumi, radot jaunas novatoriskas 
tehnoloģijas un risinājumus, kā arī tos 
īstenojot.
Galvenie inovāciju avoti ir ekoinovāciju 
un citu pamattehnoloģiju iespēju 
apvienošana, sākot ar IKT (monitorings 
un datu vākšana) un nanotehnoloģijām.
Pasākumu pamatvirzieni
Ekoinovācijas ir jebkuras inovācijas, kas 
izriet no vai tiecas gūt būtiskus un 
pierādāmus panākumus ilgtspējīgas 
attīstības mērķa sasniegšanā, samazinot 
ietekmi uz vidi, veicinot izturību pret 
spiedienu uz vidi vai nodrošinot 
efektīvāku un atbildīgāku dabas resursu 
izmantošanu.
Ekoinovāciju pasākumi ir saistīti ar 
ilgtpējīgām inovācijām šadās jomās:
a) zaļās enerģijas piegāde;
b) energoefektivitāte;
c) materiālu taupīšana;
d) zaļā mobilitāte;
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e) ūdens;
f) atkritumi.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, neraugoties uz MVU būtisko 
ieguldījumu ekonomikā un nodarbinātībā 
un ievērojamo inovācijas potenciālu, tiem 
ir jārisina ar to lielumu saistītas problēmas, 
lai tie varētu kļūt novatoriskāki un 
konkurētspējīgāki. Lai gan Eiropa rada 
līdzīgu skaitu jaunizveidotu uzņēmumu kā 
Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropas 
MVU ir daudz grūtāk attīstīties par lieliem 
uzņēmumiem nekā līdzvērtīgiem 
uzņēmumiem ASV. Papildu spiedienu uz 
tiem rada internacionalizētā 
uzņēmējdarbības vide, kurā vērtības ķēdes 
kļūst arvien vairāk savstarpēji saistītas. 
MVU ir jāuzlabo to inovatīvā spēja. Lai tie 
varētu veiksmīgi konkurēt strauji augošajos 
pasaules tirgos, tiem ir ātrāk un plašāk 
jārada, jāapgūst un jākomercializē jaunas 
zināšanas un uzņēmējdarbības idejas. 
Galvenais uzdevums ir stimulēt lielāku 
inovāciju MVU, tādējādi palielinot to 
konkurētspēju un izaugsmi.

Tomēr, neraugoties uz MVU būtisko 
ieguldījumu ekonomikā un nodarbinātībā 
un ievērojamo inovācijas potenciālu, tiem 
ir jārisina ar to lielumu saistītas problēmas, 
lai tie varētu kļūt novatoriskāki un 
konkurētspējīgāki. Lai gan Eiropa rada 
līdzīgu skaitu jaunizveidotu uzņēmumu kā 
Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropas 
MVU ir daudz grūtāk attīstīties par lieliem 
uzņēmumiem nekā līdzvērtīgiem 
uzņēmumiem ASV. Papildu spiedienu uz 
tiem rada internacionalizētā 
uzņēmējdarbības vide, kurā vērtības ķēdes 
kļūst arvien vairāk savstarpēji saistītas. 
MVU ir jāuzlabo to inovatīvā spēja, un 
tiem nepieciešama dažādu finansiālā 
atbalsta veidu (aizdevumu, galvojumu un 
riska kapitāla) viegla pieejamība. Lai tie 
varētu veiksmīgi konkurēt strauji augošajos 
pasaules tirgos, tiem ir ātrāk un plašāk 
jārada, jāapgūst un jākomercializē jaunas 
zināšanas un uzņēmējdarbības idejas. 
Galvenais uzdevums ir stimulēt lielāku 
inovāciju MVU, tādējādi palielinot to 
konkurētspēju un izaugsmi.

Or. fr

Grozījums Nr. 222
Julie Girling



PE492.608v01-00 40/68 AM\906315LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3.3. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai un 
likvidētu konkrētos šķēršļus, kas kavē jo 
īpašu novatorisku MVU izaugsmi, tostarp 
saskaņotības trūkumu starp 
tehnoloģiskām inovācijām un ES tiesību 
sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā. Jo īpaši personām ar 
invaliditāti ir divas vai trīs reizes lielāka 
iespēja zaudēt darbu nekā personām bez 
invaliditātes.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Vittorio Prodi
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, tostarp augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas,
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Visu iedzīvotāju garīgā un fiziskā veselība 
un labklājība visa mūža garumā, augstas 
kvalitātes un ekonomiski ilgtspējīgas 
veselības aizsardzības un aprūpes sistēmas 
un jaunu darbvietu radīšanas un izaugsmes 
iespējas ir mērķi, uz kuriem tiecas, 
atbalstot pētniecību un inovāciju, reaģējot 
uz šo problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas, 
risinājumi novecojošas sabiedrības 
ekonomikai un jaunu darbvietu radīšanas 
un izaugsmes iespējas ir mērķi, uz kuriem 
tiecas, atbalstot pētniecību un inovāciju, 
reaģējot uz šo problēmu, un tie sniegs 
būtisku ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Tuvākajā nākotnē palielināsies sociālo aspektu nozīme.

Grozījums Nr. 227
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, efektīvas augstas kvalitātes 
un ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas, 
objektīvas un garantētas veselības aprūpes 
pieejamība visā ES un jaunu darbvietu 
radīšanas un izaugsmes iespējas ir mērķi, 
uz kuriem tiecas, atbalstot pētniecību un 
inovāciju, reaģējot uz šo problēmu, un tie 
sniegs būtisku ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāpaplašina to slimību pētniecība, kuras 
izraisa temperatūras paaugstināšanās un 
klimata pārmaiņas, kas jo īpaši ietekmē 
Vidusjūras valstis, bet ne tikai tās vien.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpētei jāļauj uzlabot modernās terapijas 
un šūnu terapijas metodes, kā arī 
jāpievēršas hronisko un deģeneratīvo 
slimību ārstēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
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no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un traucējumu efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

Or. en

Pamatojums

I pielikumā 1. mērķis „Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība” sistemātiski saista 
„invaliditāti” ar „slimību”. Veicot pētījumus par profilaksi un rehabilitāciju attiecībā uz 
personām ar invaliditāti, labāk lietot terminu „traucējumi”, lai atspoguļotu invaliditātes 
sociālo modeli vai nodrošinātu tiesisku pieeju invaliditātei.

Grozījums Nr. 231
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
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slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.
Trūkst tādu politiku veselības aizsardzībā 
un citās jomās, kas kopīgi uzlabotu dzīves 
kvalitāti. Nepietiek arī investīciju slimību 
pēcdiagnozes posmu izpētē.

Or. pt

Grozījums Nr. 232
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, kā arī atbilstošas un
specializētas ārstēšanas pieejamības un 
pārvaldības, tostarp ekspertīzes centros.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
garīgās un fiziskās veselības un labklājības 
nodrošināšanas visa mūža garumā un līdz 
ar to arī no slimību un invaliditātes 
efektīvas novēršanas, ārstēšanas un 
pārvaldības.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu novēršana, 
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samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no iedzīvotāju labākas 
informēšanas un atbildīguma 
paaugstināšanas par veselības
jautājumiem, lai nodrošinātu visu
iedzīvotāju veselību un labklājību visa 
mūža garumā, un līdz ar to arī no slimību 
un invaliditātes efektīvas novēršanas, 
ārstēšanas un pārvaldības.

Or. fr

Grozījums Nr. 236
Kartika Tamara Liotard
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Demogrāfiskām 
izmaiņām, jo īpaši novecošanai, ir svarīga 
dzimumu dimensija, jo lielākā daļa gados 
veco iedzīvotāju un aprūpētāju ir sievietes. 
Plašāks skatījums un — līdz ar citiem 
apsvērumiem — arī dzimuma atšķirību 
ņemšana vērā attiecībā uz slimību un 
invaliditātes efektīvu novēršanu, 
ārstēšanu un pārvaldību nodrošinātu visu 
iedzīvotāju veselību un labklājību visa 
mūža garumā un tādējādi samazinātu šīs 
izmaksas līdz tādam līmenim, lai nekļūtu 
neiespējami tās segt.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
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no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas pastiprināšanas un 
informēšanas par apstākļiem, kas 
apdraud veselību un pieļauj ārstēšanu un 
pārvaldību.

Or. fr

Grozījums Nr. 238
Edite Estrela

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 239
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, elpošanas,
neiroloģiski un garīgās veselības 
traucējumi, liekais svars, aptaukošanās un 
dažādi funkcionāli ierobežojumi, un tie 
rada ievērojamas sociālas un ekonomiskas 
izmaksas. Hroniskās neinfekcijas slimības 
izraisa 86 % nāves gadījumu PVO 
Eiropas reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 241
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 242
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. 

Grozījums Nr. 243
Peter Liese, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 244
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, un tie rada ievērojamas sociālas 
un ekonomiskas izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Nav iespējams izveidot finansējamo slimību pilnu sarakstu, tādēļ labāk būtu neminēt nevienu 
slimību, un tādējādi rastos iespēja finansēt visas hroniskās slimības.

Grozījums Nr. 245
Philippe Juvin
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 246
Edite Estrela

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 120 miljoni 
iedzīvotāju cieš no reimatiskiem un 
muskuļu un skeleta stāvokļiem un 
27 miljoni cilvēku slimo ar diabētu, turklāt
ir aplēsts, ka smadzeņu darbības 
traucējumu (tostarp — bet ne tikai —
traucējumu, kas ietekmē garīgo veselību) 
izraisītās kopējās izmaksas ir 
EUR 800 miljardi un reimatisko slimību 
un muskuļu un skeleta slimību radītās 
kopējās izmaksas ir EUR 240 miljardi. 
Vairākos no šiem stāvokļiem izšķiroša 
nozīme ir vides, ar dzīvesveidu saistītiem 
un sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
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pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Četri riska faktori kopā izraisa lielāko 
daļu hronisko neinfekcijas slimību —
tabakas lietošana, nelīdzsvarotas diētas, 
alkohola lietošana un nepietiekama 
fiziskā aktivitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus. Vēzis ir nāves cēlonis 
ceturtdaļā nāves gadījumu un galvenais 
45–64 gadus vecu cilvēku nāves cēlonis, 
bet vairāk nekā 27 miljoni cilvēku 
Savienībā slimo ar diabētu, un ir aplēsts, 
ka smadzeņu darbības traucējumu 
(tostarp — bet ne tikai — traucējumu, kas 
ietekmē garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Šie skaitļi 
turpinās būtiski palielināties — lielākoties 
tādēļ, ka Eiropas iedzīvotāji noveco un 
līdz ar to palielinās neirodeģeneratīvo 
slimību, piemēram, Pārkinsona un
Alcheimera slimību, izplatība. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Tomēr attiecībā uz citiem stāvokļiem — jo 
īpaši neirodeģeneratīvām slimībām —
efektīvām profilakses stratēģijām vispirms 
būs nepieciešams būtisks izrāviens cēloņu 
izpētē, kā arī labāku agrīnās diagnostikas 
un ārstniecības metožu izstrāde.

Or. en

Pamatojums

Ar smadzeņu darbības traucējumiem saistās daudzi sociāli ekonomiskie faktori, tādēļ attiecīgi 
ir nepieciešams steidzami piešķirt lielus finanšu līdzekļus pētniecībai, lai apzinātu cēloņus, 
uzlabotu agrīno diagnostiku un izstrādātu labākas ārstniecības metodes. Jo īpaši tas attiecas 
uz neirodeģeneratīviem traucējumiem, kas izplatīsies arvien straujāk un veselības aprūpes 
sistēmām izmaksās arvien dārgāk iedzīvotāju novecošanas dēļ.

Grozījums Nr. 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Tomēr attiecībā uz citiem stāvokļiem — jo 
īpaši neirodeģeneratīvām slimībām —
efektīvām profilakses stratēģijām vispirms 
būs nepieciešams būtisks izrāviens cēloņu 
izpētē, kā arī labāku agrīnās diagnostikas 
un ārstniecības metožu izstrāde. 

Or. en

Pamatojums

Ar smadzeņu darbības traucējumiem saistās lielas sociāla un ekonomiska rakstura izmaksas, 
tādēļ attiecīgi ir nepieciešams steidzami piešķirt lielus finanšu līdzekļus pētniecībai, lai 
apzinātu cēloņus, uzlabotu agrīno diagnostiku un izstrādātu labākas ārstniecības metodes. Jo 
īpaši tas attiecas uz neirodeģeneratīviem traucējumiem, kas izplatīsies arvien straujāk un 
veselības aprūpes sistēmām izmaksās arvien dārgāk iedzīvotāju novecošanas dēļ.

Grozījums Nr. 250
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Tomēr attiecībā uz citiem stāvokļiem — jo 
īpaši neirodeģeneratīvām slimībām —
efektīvām profilakses stratēģijām vispirms 
būs nepieciešams būtisks izrāviens cēloņu 
izpētē, kā arī labāku agrīnās diagnostikas 
un ārstniecības metožu izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Peter Liese

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
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bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē. 
Tomēr attiecībā uz citiem stāvokļiem — jo 
īpaši neirodeģeneratīvām slimībām —
efektīvām profilakses stratēģijām vispirms 
būs nepieciešams būtisks izrāviens cēloņu 
izpētē, kā arī labāku agrīnās diagnostikas 
un ārstniecības metožu izstrāde.

Or. en

Pamatojums

Smadzeņu darbības traucējumi ir smags slogs personām un rada lielas sociāla rakstura 
izmaksas, tādēļ attiecīgi ir nepieciešams steidzami piešķirt lielus finanšu līdzekļus pētniecībai, 
lai apzinātu cēloņus, uzlabotu agrīno diagnostiku un izstrādātu labākas ārstniecības metodes. 
Jo īpaši tas attiecas uz neirodeģeneratīviem traucējumiem, kas izplatīsies arvien straujāk un 
veselības aprūpes sistēmām izmaksās arvien dārgāk iedzīvotāju novecošanas dēļ.

Grozījums Nr. 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz citiem stāvokļiem — jo īpaši 
neirodeģeneratīvām slimībām —
efektīvām profilakses stratēģijām vispirms 
būs nepieciešama plašāka izpēte par 
cēloņiem, kā arī labākas diagnostikas un 
ārstniecības metožu izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Peter Liese
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4.a daļa (jauna

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reti sastopamās slimības joprojām ir ES 
un dalībvalstu galvenā problēma. No 6000 
līdz 8000 reti sastopamo slimību ietekmē 
aptuveni 30 miljonus cilvēku visā Eiropā. 
Tās var efektīvi ārstēt tikai tad, ja 
dalībvalstis savā starpā sadarbojas, jo 
saslimstības gadījumu skaits atsevišķās 
valstīs nav pietiekams to efektīvai izpētei.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Garīgās veselības problēmas veido 
gandrīz 20 % slimību sloga PVO Eiropas 
reģionā, kur katram ceturtajam cilvēkam 
kādā dzīves brīdī rodas garīgās veselības 
problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Peter Liese

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bērnu slimības, tostarp priekšlaicīgi 
dzimušu bērnu slimības.
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Bērnu veselība ir Eiropas Savienības 
galvenā prioritāte. Līdzīgi kā reti 
sastopamo slimību gadījumā pētniecība 
un ārstēšana var būt efektīva tikai, 
apvienojot visas Eiropas spēkus.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasaules mēroga problēma ir infekcijas 
slimību (piemēram, HIV/AIDS, 
tuberkulozes un malārijas) plašāka 
izplatīšanās un atkārtota to infekcijas 
slimību (piemēram, sifilisa un 
tuberkulozes) parādīšanās, kuras bija 
gandrīz izzudušas, un tās veido 41 % no 
1,5 miljardiem invaliditātes koriģēto dzīves 
gadu visā pasaulē, no kuriem 8 % saistāmi 
ar Eiropu. Sabiedrībai jābūt sagatavotai arī 
epidēmiju uzliesmojumiem un 
apdraudējumiem, ko rada pieaugošā 
mikrobu rezistence pret zālēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 257
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 

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

jomā, un jānodrošina efektīvu un 
kompetentu veselības aprūpes sistēmu 
pieejamība visiem eiropiešiem –
piemēram, veselības ekspertīzes, agrīnās 
diagnostikas, atbilstošas ārstēšanas un 
kvalitatīvas aprūpes pieejamība.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi, bet sabiedrības veselības 
aizsardzības pasākumi, veselības 
vecināšana, riska faktoru samazināšanas 
un novēršanas stratēģijas ilgtermiņā 
apliecina savu izmaksu efektivitāti.
Jānovērš pastāvīgās nevienlīdzības 
problēmas veselības aprūpes jomā, un 
jānodrošina efektīvu un kompetentu 
veselības aprūpes sistēmu pieejamība 
visiem eiropiešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 

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

jomā, un jānodrošina efektīvu, 
dzīvotspējīgu un kompetentu veselības 
aprūpes sistēmu pieejamība visiem 
eiropiešiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 260
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi, un tajos izmantoto dzīvnieku 
testu derīgums cilvēkiem — arvien 
problemātiskāks. To regulatīvā zinātne ir 
jāuzlabo. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā, un jānodrošina efektīvu un
kompetentu veselības aprūpes sistēmu 
pieejamība visiem eiropiešiem.

Or. en

Pamatojums

ES zinātnē ir jāatbalsta paradigmas maiņa biomedicīnas pētījumos, pārejot no dzīvnieku 
testiem uz modernām 21. gadsimta testēšanas metodēm. Panākumi molekulārajā bioloģijā, 
biotehnoloģijās un citās jomās paver ceļu būtiskiem uzlabojumiem zinātnieku iespējās 
novērtēt zāles un vakcīnas. Šie panākumi var paātrināt testēšanu, padarīt to lētāku un tiešāk 
saistītu ar cilvēkiem.

Grozījums Nr. 261
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 6.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arvien lielāks pētījumu skaits arī 
apliecina, ka dažām ķīmiskām vielām ir 
satraucoša ietekme uz mūsu endokrīno 
sistēmu un vispārējo veselību. Uzskata, ka 
šie endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumi — jo īpaši kopā ar citiem 
apstākļiem — cita starpā arī deformē 
zēnu dzimumorgānus, ietekmē jaunu 
meiteņu pāragru pubertāti, sterilitāti, 
aptaukošanos un diabētu. Tādēļ visā šajā 
jomā ir nepieciešami papildu pētījumi.

Or. da

Grozījums Nr. 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 263
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 
mērogojamos un efektīvos produktos, 
stratēģijās, intervences pasākumos un 
pakalpojumos. Jo īpaši ir nepieciešami 
plaši cilvēku bioloģijā balstīti pētījumi, lai 
raksturotu galvenos pieturas punktus 
bioloģiskajā ceļā starp ģenētisko un šūnu 
procesu pirmajiem traucējumiem un 
cilvēka veselībai nelabvēlīgu rezultātu 
parādīšanos. Turklāt, tā kā šīs problēmas ir 
aktuālas visā Eiropā un daudzos gadījumos 
arī pasaulē, risinājumam jābūt tādam, lai 
tas būtu ilgtspējīgs un paredzētu koordinētu 
atbalstu sadarbībai starp izcilām, 
daudzdisciplīnu un daudznozaru darba 
grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 
mērogojamos un efektīvos produktos, 
stratēģijās, intervences pasākumos un 
pakalpojumos. Turklāt, tā kā šīs problēmas 

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

pasākumos un pakalpojumos. Turklāt, tā kā 
šīs problēmas ir aktuālas visā Eiropā un 
daudzos gadījumos arī pasaulē, 
risinājumam jābūt tādam, lai tas būtu 
ilgtspējīgs un paredzētu koordinētu atbalstu 
sadarbībai starp izcilām, daudzdisciplīnu 
un daudznozaru darba grupām ne tikai 
Savienības, bet arī pasaules līmenī, 
piemēram, atbalstot pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības spējas attiecībā uz 
endēmiskajām jomām un slimībām, jo 
īpaši malāriju, tropu drudzi un 
tuberkulozi.

Or. pt

Grozījums Nr. 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ja pētniecībai jāsniedz maksimāls labums sabiedrībai, tai ne tikai jānodrošina inovatīvi un 
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efektīvi risinājumi, bet tās rezultātiem jābūt arī pieejamiem plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 266
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 267
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat arī problēmas sarežģītības un tās 
komponentu savstarpējās atkarības dēļ ir 
vajadzīga ES līmeņa atbildes rīcība. 
Daudzas pieejas, instrumenti un 
tehnoloģijas ir piemērojamas daudzās šīs 
problēmas pētniecības un inovācijas jomās 
un ir vislabāk atbalstāmas Savienības 

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

līmenī. Dažas no tām ir ilgtermiņa kohortu 
izveide un klīniskās izpētes veikšana, “-
omikas” klīniska izmantošana vai IKT 
izstrāde un to lietošana veselības aprūpes 
praksē, jo īpaši e-veselības jomā. Arī 
konkrētu sabiedrības grupu prasības 
vislabāk var apmierināt integrēti,
piemēram, izstrādājot stratificētus un/vai 
personalizētus medikamentus, nodrošinot 
aprūpi starpdisciplināros ekspertīzes 
centros, ārstējot reti sastopamas slimības 
un nodrošinot automatizētas un neatkarīgas 
dzīves vides risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 269
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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