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Grozījums Nr. 270
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 272
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Efektīva veselības veicināšana, 
pamatojoties uz apjomīgu faktu bāzi, 
novērš slimības, uzlabo labklājību un ir 
lietderīga izmaksu ziņā. Veselības 
veicināšana un slimību profilakse ir 
atkarīga arī no izpratnes par veselību 
noteicošajiem faktoriem, tostarp lieko 
svaru, kas ir viens no galvenajiem 
cēloņiem daudzām hroniskām slimībām,
no iedarbīgiem profilakses instrumentiem, 
piemēram, vakcīnām, no veselības un 
slimību kvalitatīvas uzraudzības un 
sagatavotības tām un no efektīvām 
skrīninga programmām.

Or. da

Grozījums Nr. 273
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības veicināšana, pamatojoties uz 
apjomīgu faktu bāzi, novērš slimības, 
uzlabo labklājību un ir efektīva izmaksu 
ziņā. Veselības veicināšana un slimību 
profilakse ir arī atkarīga no izpratnes par 

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

atkarīga arī no izpratnes par sabiedrības 
veselību un ar to saistītās izpētes 
rezultātiem, no izpratnes par veselību 
noteicošajiem faktoriem, no iedarbīgiem 
profilakses instrumentiem, piemēram, 
vakcīnām, no veselības un slimību 
kvalitatīvas uzraudzības un sagatavotības 
tām un no efektīvām skrīninga 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Efektīva veselības veicināšana un izpratnes 
veidošana par riska faktoriem novērš 
slimības, uzlabo labklājību un ir lietderīga
izmaksu ziņā. Veselības veicināšana un 
slimību profilakse ir atkarīga arī no 
izpratnes par veselību noteicošajiem 
faktoriem, no Eiropas datiem, kuru 
pamatā ir kopējie rādītāji, no iedarbīgiem 
profilakses instrumentiem, piemēram, 
vakcīnām, no veselības un slimību 
kvalitatīvas uzraudzības un sagatavotības 
tām un no efektīvām skrīninga 
programmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 275
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši 
ar klīniskās izpētes starpniecību.

Slimību, veselības traucējumu un 
funkcionēšanas ierobežojumu profilakses, 
pārvaldības un ārstēšanas veiksmīgu 
centienu pamatā ir pamatizpratne par to 
noteicošajiem faktoriem, cēloņiem, 
procesiem un ietekmi, kā arī par labu 
veselību un labklājību veicinošiem 
faktoriem. Svarīga nozīme ir arī efektīvai 
datu apmaiņai un šo datu sasaistīšanai ar 
plaša mēroga kohortas pētījumiem, kā arī 
pētījumu rezultātu pārvēršanai klīniskos 
ieguvumos, jo īpaši ar klīniskās izpētes 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši 
ar klīniskās izpētes starpniecību.

Slimību, invaliditātes un funkcionēšanas 
ierobežojumu profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Biomedicīnisko 
pētījumu rezultātu izmantošana dažādu
slimību ārstēšanai paredzētu 
medikamentu izstrādē, vienlaikus 
nodrošinot diagnostikas, ārstēšanas un
veselības aprūpes pieejamību visiem 
iedzīvotājiem, ir efektīvs līdzeklis, kā 
uzlabot veselības aprūpes aptvērumu un 
efektivitāti un pacientu dzīves kvalitāti. 
Svarīga nozīme ir arī efektīvai datu 
apmaiņai un šo datu sasaistīšanai ar plaša 
mēroga kohortas pētījumiem, kā arī 
pētījumu rezultātu pārvēršanai klīniskos 
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ieguvumos, jo īpaši ar klīniskās izpētes 
starpniecību.

Or. pt

Grozījums Nr. 277
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši 
ar klīniskās izpētes starpniecību.

Slimību, invaliditātes un funkcionēšanas 
ierobežojumu profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši
veicot klīniskos pētījumus (piemēram, 
starpdisciplināros specializētajos centros).

Or. en

Grozījums Nr. 278
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 

Slimību, invaliditātes un funkcionēšanas 
ierobežojumu profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
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arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši 
ar klīniskās izpētes starpniecību.

arī efektīvai datu apmaiņai, standartizētai 
datu apstrādei un šo datu sasaistīšanai ar 
plaša mēroga kohortas pētījumiem, kā arī 
pētījumu rezultātu pārvēršanai klīniskos 
ieguvumos, jo īpaši ar klīniskās izpētes 
starpniecību.

Or. da

Grozījums Nr. 279
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši 
ar klīniskās izpētes starpniecību.

Slimību, invaliditātes un funkcionēšanas 
ierobežojumu profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, jo īpaši Eiropas pētījumiem 
(ņemot par pamatu, piemēram, 
Fremingemas kohortas pētījumu par 
kardiovaskulārajām slimībām), kā arī 
pētījumu rezultātu pārvēršanai klīniskos 
ieguvumos, jo īpaši veicot daudzcentru 
klīniskos pētījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai radītu jaunas profilakses un 
ārstēšanas stratēģijas, kuras var pielāgot 
pacientu prasībām, un tādējādi palielinātu 
slimību profilaksi un agrīnu 
diagnosticēšanu, ir jāattīsta
individualizētas medicīnas koncepcija. Ar 
pētījumu starpniecību ir jānosaka, 
jāprecizē un jādefinē faktori, kas ietekmē 
ārstniecisko lēmumu pieņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, personām, 
kam ir hroniskas slimības, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. en
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Pamatojums

Hroniskas slimības ir problemātiskākais aspekts centienos sasniegt ES mērķi līdz 
2020. gadam par diviem gadiem pagarināt veselīgas dzīves gadu skaitu Eiropas 
iedzīvotājiem. Būtu īpaši jānorāda, ka visām personām, kam ir hroniskas slimības, tiek 
nodrošināta iespēja izmantot priekšrocības, ko piedāvā uzlabota lēmumu pieņemšana 
profilakses un ārstēšanas jautājumos, paraugprakses izplatīšana un tehnoloģisko un sociālo 
inovāciju izmantošana.

Grozījums Nr. 282
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un veselības traucējumu
slogs sabiedrības novecošanas kontekstā 
uzliek papildu prasības veselības 
aizsardzības un aprūpes nozarēm. Lai 
saglabātu visu vecumu iedzīvotāju grupu 
veselības aizsardzības un aprūpes 
efektivitāti, ir jāuzlabo lēmumu 
pieņemšana profilakses un ārstēšanas 
jautājumos, jāidentificē paraugprakse un 
jāatbalsta tās izplatīšana veselības 
aizsardzības un aprūpes nozarē un 
jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām, kas dzīves laikā iegūst 
invaliditāti, dod iespēju joprojām būt
aktīviem un neatkarīgiem. Šāda rīcība 
veicinās viņu fiziskās, sociālās un garīgās 
labklājības palielināšanu un paildzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Karin Kadenbach
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
iedzīvotāju veselības aizsardzības un 
aprūpes efektivitāti neatkarīgi no viņu 
vecuma vai dzimuma un materiālās 
situācijas, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
profilakses un ārstēšanas jautājumos, 
jāidentificē paraugprakse un jāatbalsta tās 
izplatīšana veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarē un jāatbalsta integrēta 
aprūpe (attiecīgā gadījumā to nodrošinot 
specializētos centros) un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti un pacientiem dod 
iespēju joprojām būt aktīviem un 
neatkarīgiem. Šāda rīcība veicinās viņu 
fiziskās, sociālās un garīgās labklājības un 
dzīves kvalitātes uzlabošanu un 
paildzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
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un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, personām, 
kam ir hroniskas slimības, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, personām, 
kam ir hroniskas slimības, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 286
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē, 
jānodrošina iedzīvotājiem un pacientiem 
iespēja iesaistīties, uzlabojot viņu 
zināšanas par veselību, un jāatbalsta 
integrēta aprūpe un tādu tehnoloģisku, 
organizatorisku un sociālu jauninājumu 
plaša mēroga pārņemšana, kas jo īpaši 
vecākiem cilvēkiem, kā arī personām ar 
invaliditāti dod iespēju joprojām būt 
aktīviem un neatkarīgiem. Šāda rīcība 
veicinās viņu fiziskās, sociālās un garīgās 
labklājības palielināšanu un paildzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
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vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses, 
ārstēšanas un diagnostikas jautājumos, 
jāidentificē paraugprakse un jāatbalsta tās 
izplatīšana veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarē un jāatbalsta integrēta 
aprūpe un tādu tehnoloģisku, 
organizatorisku un sociālu jauninājumu 
plaša mēroga pārņemšana, kas jo īpaši 
vecākiem cilvēkiem, kā arī personām ar 
invaliditāti dod iespēju joprojām būt 
aktīviem un neatkarīgiem. Šāda rīcība 
veicinās viņu fiziskās, sociālās un garīgās 
labklājības palielināšanu un paildzināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 288
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas.

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Uzsvars tiks likts arī uz 
vajadzību iesaistīt visas veselības nozares 
ieinteresētās personas, tostarp pacientus
un pacientu organizācijas, lai izstrādātu
tādu pētniecības un inovācijas 
programmu, kas paredz aktīvu iedzīvotāju 
iesaistīšanu un kas atbilst iedzīvotāju
vajadzībām un gaidām.

Or. en

Pamatojums

No ES līdzekļiem finansētajai pētniecībai jābūt vērstai uz to iedzīvotāju vajadzībām un 
gaidām, kuriem tā cenšas palīdzēt, proti, uz pašiem pacientiem. Tieši pacientu organizācijas 
ir tās, kas, izmantojot savas zināšanas, izpratni un idejas, var vislabāk palīdzēt izstrādāt 
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pētniecības programmu, nodibināt produktīvas attiecības ar visām galvenajām 
ieinteresētajām personām un paust vienotu pacientu viedokli.

Grozījums Nr. 289
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas.

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Lai nodrošinātu Eiropas 
Savienībā augstu konkurētspēju un 
turpmākas inovācijas, ļoti svarīga nozīme 
ir apjomīgai pētnieciskajai bāzei.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas.

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu jaunu tirgus 
iespēju attīstību un Eiropas nozaru 
konkurētspēju un atbalstītu MVU.

Or. fr

Grozījums Nr. 291
Vittorio Prodi
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 292
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar 
vidi, sociālajiem aspektiem un klimatu 
saistītus faktorus), uzlabot veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, izprast 
slimības un uzlabot diagnosticēšanu, 
izstrādāt efektīvas skrīninga programmas 
un uzlabot uzņēmības pret slimībām 
novērtēšanu, uzlabot uzraudzību un 
sagatavotību, sagatavot labākas 
profilaktiskās vakcīnas, izmantot in-silico 
medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai, ārstēt slimības, 
nodot zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, labāk 
izmantot veselības datus, izprast 
nevienlīdzību, kas pastāv attiecībā uz
tādām personām pieejamās veselības 
aprūpes un ārstēšanas veidu, atbilstību un 
kvalitāti, kurām ir invaliditāte, tostarp 
sekas, kas šādām personām var rasties 
(piemēram, neatkarības zaudēšana),
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi 
vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
personām ar invaliditāti, jo īpaši 
personām, kam vajadzīgs nozīmīgs
atbalsts, radīt apstākļus tam, lai indivīdi 
paši varētu sekot līdzi savam veselības 
stāvoklim, veicināt integrētu aprūpi, 
uzlabot zinātniskos instrumentus un 
metodes, lai atbalstītu politikas veidošanu 
un regulējuma vajadzības, optimizēt 
veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un 
lietderību un mazināt nevienlīdzības, 
izmantojot uz pierādījumiem balstītu 
lēmumu pieņemšanu un paraugprakses 
izplatīšanu, kā arī novatoriskas 
tehnoloģijas un pieejas, tostarp pētījumus 
par Eiropas labklājības sistēmām un to, 
cik efektīvi tās apmierina dažādas personu 
ar invaliditāti vajadzības, tai skaitā
nodrošina līdzdalību nodarbinātībā un 
ilgāku nodarbinātā statusa saglabāšanu.
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Grozījums Nr. 293
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu, nabadzību un dzimumu
saistītus faktorus), uzlabot veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, izprast 
slimības un uzlabot diagnosticēšanu, 
izstrādāt efektīvas skrīninga programmas 
un uzlabot uzņēmības pret slimībām 
novērtēšanu, uzlabot uzraudzību un 
sagatavotību, sagatavot labākas 
profilaktiskās vakcīnas, izmantot in-silico 
medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai, uzlabot slimību 
ārstēšanu, risināt jautājumu par 
diagnostikas, ārstēšanas un veselības 
aprūpes vispārēju pieejamību, ātrāk un 
efektīvāk nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus, 
veicināt veselīgu novecošanu un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi,
uzlabot paliatīvās medicīnas pieejamību, 
reproduktīvo veselību un iedzīvotāju spēju
pašiem sekot līdzi savam veselības 
stāvoklim un radīt apstākļus šo mērķu 
sasniegšanai, veicināt integrētu aprūpi, 
uzlabot zinātniskos instrumentus un 
metodes, lai atbalstītu politikas veidošanu 
un regulējuma vajadzības, optimizēt 
veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un 
lietderību un mazināt nevienlīdzības, 
izmantojot uz pierādījumiem balstītu 
lēmumu pieņemšanu un paraugprakses 
izplatīšanu, kā arī novatoriskas 
tehnoloģijas un pieejas.
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Or. pt

Grozījums Nr. 294
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas un 
specifiskas skrīninga programmas un 
veicināt to pieejamību un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu,
izstrādāt medikamentus novārtā atstāto 
slimību ārstēšanai, uzlabot uzraudzību un 
sagatavotību, sagatavot labākas 
profilaktiskās vakcīnas, izmantot in-silico 
medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai, ārstēt slimības, 
nodot zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, labāk 
izmantot veselības datus, veicināt 
aktivitātes saglabāšanu novecojot un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, tostarp aprūpi, 
ko nodrošina starpdisciplināros 
specializētajos centros, uzlabot zinātniskos 
instrumentus un metodes, lai atbalstītu 
politikas veidošanu un regulējuma 
vajadzības, optimizēt veselības aprūpes 
sistēmu efektivitāti un lietderību un 
mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu
(piemēram, par pacientu vērtējumā 
efektīvāko aprūpes nodrošināšanas 
veidu), kā arī novatoriskas tehnoloģijas un 
pieejas.
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Grozījums Nr. 295
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus un endokrīno 
traucējumu izraisītājus), uzlabot veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, izprast 
slimības un uzlabot diagnosticēšanu, 
izstrādāt efektīvas skrīninga programmas 
un uzlabot uzņēmības pret slimībām 
novērtēšanu, uzlabot uzraudzību un 
sagatavotību, sagatavot labākas 
profilaktiskās vakcīnas, izmantot in-silico 
medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai, ārstēt slimības, 
nodot zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, tostarp 
psihosociālajiem aspektiem, labāk 
izmantot veselības datus, sekmēt
standartizētu datu analīzes metožu 
izmantošanu, veicināt aktivitātes 
saglabāšanu novecojot un automatizētu un 
neatkarīgu dzīvesvidi, radīt apstākļus tam, 
lai indivīdi paši varētu sekot līdzi savam 
veselības stāvoklim, veicināt integrētu 
aprūpi, uzlabot zinātniskos instrumentus un 
metodes, lai atbalstītu politikas veidošanu 
un regulējuma vajadzības, optimizēt 
veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un 
lietderību un mazināt atšķirības un 
nevienlīdzību veselības jomā, izmantojot 
uz pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.
Šo pasākumu īstenošanā ir pilnībā 
jāizmanto īsteni starpdisciplināras pieejas 
piedāvātās priekšrocības, lai, apvienojot 
visu sešu jomu un citu pīlāru zināšanas, 
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nodrošinātu ilgtspējīgu risinājumu rašanu
šajā nozarē. Lai panāktu rezultātu ātru 
pārņemšanu un īstenošanu, ir jāveicina 
veselības aprūpes nodrošinātāju aktīva 
iesaistīšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Peter Liese

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 297
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 298
Peter Liese

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izolēti pētījumi diagnostikas jomā nav lietderīgi, ja, vismaz plašā nozīmē, netiek pētītas arī 
ārstēšanas iespējas.
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Grozījums Nr. 299
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
sagatavot labākas profilaktiskās vakcīnas,
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai, 
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus, 
izprast nevienlīdzību, kas pastāv attiecībā 
uz tādām personām pieejamās veselības 
aprūpes un ārstēšanas veidu, atbilstību un 
kvalitāti, kurām ir invaliditāte, tostarp 
sekas, kas šādām personām var rasties 
(piemēram, neatkarības zaudēšana),
izpētīt politikas stratēģijas un praksi, kas 
vērstas uz lietotāju iesaistīšanu veselības 
aprūpes nodrošināšanā, veicināt 
aktivitātes saglabāšanu novecojot un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai risinātu nākotnes problēmas, kas 
saistītas ar vajadzību īstenot Eiropas 
pasākumus ūdens resursu nozarē, ir 
jāpiešķir pienācīgs Savienības 
finansējums pētniecības un inovāciju 
darbībām ūdens inovāciju jomā. Šīs 
sabiedrībai svarīgās problēmas 
risināšanai būtu jāpiešķir daļa no
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads) kopējā budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PĀRTIKAS NODROŠINĀJUMS, 
ILGTSPĒJĪGA LAUKSAIMNIECĪBA, 
JŪRAS ZINĀTNISKĀ UN TEHNISKĀ 
PĒTNIECĪBA UN BIOEKONOMIKA

2. PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS UN 
NODROŠINĀJUMS, ILGTSPĒJĪGA 
LAUKSAIMNIECĪBA, JŪRAS 
ZINĀTNISKĀ UN TEHNISKĀ 
PĒTNIECĪBA UN BIOEKONOMIKA

Or. en

Pamatojums

31. grozījuma labojums, kurā daļēji atspoguļotas Komisijas piezīmes par jūras zinātniskās un 
tehniskas pētniecības virzieniem.
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Grozījums Nr. 302
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 303
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 304
Elena Oana Antonescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 305
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, apvienojot kvantitatīvās un 
kvalitatīvās pieejas, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
ķēdēs.
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Or. fr

Grozījums Nr. 306
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 
nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo
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daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga teritoriju
pārraudzības un apsaimniekošanas un 
profilakses pasākumi, rīcībai Savienības 
līmenī ir svarīga nozīme vienotā tirgus 
galīgajā kontrolē un efektīvā darbībā. 
Problēma ir sarežģīta, ietekmē daudzas 
savstarpēji saistītas nozares, un tās 
atrisināšanai nepieciešamas vairākas 
pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. Šī 
ārkārtas situācija pārtikas jomā 
neattaisno līdzsvara trūkumu, kas 
patlaban pastāv starp valstu ražošanas
apjomiem, kas bieži vien pārmērīgi lieli, 
un pastāvīgo pārtikas importa pieaugumu, 
kā arī nevar būt par pamatu pasaules 
pārtikas tīkla sarežģīšanai. Tādēļ ir 
svarīgi, lai Eiropas Savienība labāk 
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nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

kontrolētu piegādes ķēdes, prioritāri
ņemot vērā sezonālos ciklus, ražojumu 
izcelsmi un pārtikas produktu 
izsekojamību. Lauksaimniecība rada 
apmēram 10 % no Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, un tiek 
prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 
nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

Or. fr

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā tiktu nodrošināta labāka pārtikas produktu izsekojamība, 
kas ļautu vieglāk noteikt pārtikas saindēšanās uzliesmojumu izcelsmes vietu un bez liekas 
kavēšanās noteikt inficēšanās avotu. Šai sakarā zīmīgs piemērs ir ar E.coli saistītā krīze
veselības jomā Vācijā 2011. gada jūnijā.
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Grozījums Nr. 308
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu pēc 
nekaitīgas un veselīgas pārtikas 
nodrošinājuma, biomateriāliem, 
biodegvielas un bioloģiskiem produktiem, 
sākot no patēriņa produktiem līdz pat 
ķīmiskajām beramkravām, ir vajadzīgs 
arvien vairāk bioloģisko resursu. Tomēr to 
saražošanai vajadzīgo zemes un ūdens 
ekosistēmu jauda ir ierobežota, lai gan tajā 
pašā laikā konkurence par to izmantošanu 
palielinās, un bieži vien šī jauda netiek 
optimāli pārvaldīta, par ko liecina, 
piemēram, augsnes oglekļa satura un 
auglības strauja samazināšanās. Vēl ir 
daudz neizmantotu iespēju veicināt 
ekosistēmu pakalpojumus no 
lauksaimniecības zemēm, mežiem, jūras un 
saldūdens ūdeņiem, integrējot 
agronomiskos un vides mērķus ilgtspējīgā 
ražošanā.

Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu pēc 
nekaitīgas un veselīgas pārtikas 
nodrošinājuma, biomateriāliem, 
biodegvielas un bioloģiskiem produktiem, 
sākot no patēriņa produktiem līdz pat 
ķīmiskajām beramkravām, ir vajadzīgs 
arvien vairāk bioloģisko resursu. Tomēr to 
saražošanai vajadzīgo zemes un ūdens 
ekosistēmu jauda ir ierobežota, lai gan tajā 
pašā laikā konkurence par to izmantošanu 
palielinās, un bieži vien šī jauda netiek 
optimāli pārvaldīta, par ko liecina, 
piemēram, augsnes oglekļa satura un 
auglības strauja samazināšanās. Vēl ir 
daudz neizmantotu iespēju veicināt 
ekosistēmu pretestības spējas un 
pakalpojumus no lauksaimniecības zemēm, 
mežiem, jūras un saldūdens ūdeņiem, 
integrējot agronomiskos un vides mērķus 
ilgtspējīgā ražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazatkritumu ražošanas ķēdi, kas spēj 
nodrošināt pārtikas krājumus arī klimata 
pārmaiņu un iedzīvotāju skaita 
pieauguma apstākļos, var ieviest, īstenojot 
uzlabotu pārvaldības sistēmu, kura līdz 
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minimumam samazina izejvielu 
izmantojumu sauszemes/jūras līmenī un
visā piegādes ķēdē. Lauksaimnieku 
kopējās zināšanas par dabas resursiem, 
ekoloģiskajiem procesiem un ražojumu 
kvalitāti, var izmantot par pamatu, 
cenšoties mazināt atkarību no ārējām 
izejvielām. Arī īsākas agrārās un pārtikas 
rūpniecības ķēdes, kas balstītas uz 
patērētāju uzticību un ciešāku saikni ar
ražotājiem, ir mazatkritumu ražošanas 
ķēdes pamats, vienlaikus apmierinot
patērētāju prasības pēc augstas kvalitātes 
pārtikas produktiem un ņemot vērā 
dzīvnieku labturības aspektu.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka lauksaimniecība var lielā mērā palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgu ražošanu
un biomasas izmantošanu, liekot lietā savu potenciālu tādās jomās kā specializētie kultūraugi, 
augu ar noteiktām īpašībām kultivēšana un kultūraugu kaskādveida izmantošana.
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Grozījums Nr. 311
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt ekoloģisko 
ietekmi, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Līdztekus uz 
tirgu orientētajām funkcijām 
bioekonomikai ir arī daudzveidīga
sabiedriskā labuma nodrošināšanas 
funkcija, kas būtu jāsaglabā:
lauksaimniecības un mežu ainava,
lauksaimniecības zemju un mežu 
bioloģiskā daudzveidība, ūdens kvalitāte 
un pieejamība, augsnes funkcionalitāte, 
klimata stabilitāte, gaisa kvalitāte, spēja 
pārciest plūdus un ugunsgrēkus. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem, patērētājiem un tiešajiem 
lietotājiem. Savienības līmeņa rīcība ir arī 
vajadzīga, lai nodrošinātu konsekvenci šīs 
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problēmas risināšanā starp nozarēm un 
ciešu saikni ar attiecīgajiem Savienības 
politikas virzieniem. Pētniecības un 
inovācijas koordinācija Savienības līmenī 
stimulēs un palīdzēs paātrināt vajadzīgās 
izmaiņas visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz problēmas atrisināšanu vērstas 
darbības, ko koncentrē uz sociālajiem un 
ekonomiskajiem ieguvumiem un ar 
bioekonomiku saistīto nozaru un tirgu 
modernizāciju, atbalsta ar daudzdisciplīnu 
pētniecības starpniecību, tādējādi veicinot 
inovāciju un jaunas prakses, produktu un 
procesu izstrādi. Tādējādi tiek arī īstenota 
plaša pieeja inovācijai, sākot no 
tehnoloģiskās, netehnoloģiskās, 
organizatoriskās, ekonomiskās un sociālās 
inovācijas līdz, piemēram, jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem, zīmolveides 
un pakalpojumiem.

Uz problēmas atrisināšanu vērstas 
darbības, ko koncentrē uz sociālajiem, 
vides un ekonomiskajiem ieguvumiem un 
ar bioekonomiku saistīto nozaru, 
dalībnieku un tirgu modernizāciju, atbalsta 
ar daudzdisciplīnu pētniecības 
starpniecību, tādējādi veicinot inovāciju un 
jaunas prakses, ilgtspējīgu produktu un 
procesu izstrādi. Tādējādi tiek arī īstenota 
plaša pieeja inovācijai, sākot no 
tehnoloģiskās, netehnoloģiskās, 
organizatoriskās, ekonomiskās un sociālās 
inovācijas līdz, piemēram, jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem, zīmolveides 
un pakalpojumiem. Ir pilnībā jāatzīst
lauksaimnieku un MVU spēja veicināt 
inovācijas šajā jomā. Izstrādājot pieeju uz 
bioloģiskiem resursiem balstītai 
ekonomikai, ir jāņem vērā vietējo 
zināšanu nozīme vietējo iespēju 
veicināšanā, vienlaikus paturot prātā arī 
daudzveidības un sarežģītības aspektu.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Yves Cochet, Jill Evans
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus, tostarp bioloģisko daudzveidību, 
Eiropā un visā pasaulē un uzlabojot 
ekosistēmu pakalpojumus, tostarp mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām, izturētspējīgām un 
produktīvākām akvakultūras un 
mežsaimniecības sistēmām, kas ir 
resursefektīvas (tostarp ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un zemu ārējo 
izejvielu izmantojumu saistītas sistēmas
un bioloģiskā lauksaimniecība), dabas 
resursus aizsargājošas, daudzveidīgas un 
noturīgas, vienlaikus attīstot pakalpojumus, 
koncepcijas un politikas virzienus dažādu 
pārtikas sistēmu īstenošanai un 
labklājības vairošanai lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, aizsargājot augsnes un
ūdens resursus un risinot problēmas, kas
saistītas ar klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus visā pasaulē un uzlabojot 
ekosistēmu pakalpojumus, tostarp 
aizsargājot bioloģisko daudzveidību un
dabiskās dzīvotnes, kā arī pārvarot un 
mazinot klimata pārmaiņas. Pasākumu 
īstenošanā izmanto sistēmiskas pieejas, un 
tos vērš uz ilgtspējīgākām un 
produktīvākām akvakultūras un 
mežsaimniecības sistēmām, tostarp 
bioloģisko lauksaimniecību, kas ir gan 
resursefektīvas (tostarp saistītas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un zemu 
izejvielu izmantojumu), gan noturīgas, 
vienlaikus attīstot pakalpojumus, 
koncepcijas un politikas virzienus, kuru 
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mērķis ir nodrošināt pārtikas ražošanas 
sistēmu daudzveidību un vairot labklājību
lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, pilnīgākas ar 
pārtiku saistītās informācijas 
nodrošināšanu patērētājiem un 
konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un
kuras rada mazāk blakusproduktu, 
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc kvalitatīvas, nekaitīgas, veselīgas un 
cenas ziņā pieejamas pārtikas un palielināt 
pārtikas un barības pārstrādes un 
izplatīšanas ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz 



AM\906357LV.doc 41/88 PE492.613v01-00

LV

un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

kvalitatīvu, veselīgu un nekaitīgu pārtiku 
visiem, apzinātu patērētāju izvēli un 
konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un
kuras rada mazāk blakusproduktu, 
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Or. it

Grozījums Nr. 321
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas, kā arī 
pārtikas patēriņa, ilgtspējību un pārtikas 
nozares konkurētspēju. Pasākumus vērš uz 
daudzveidīgu veselīgu, autentisku, 
kvalitatīvu un nekaitīgu pārtiku visiem, 
apzinātu patērētāju izvēli un 
konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un
pārtikas piedevu un kuras rada mazāk 
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 

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

barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju, vienlaikus aizsargājot
Eiropas bioloģisko daudzveidību. 
Pasākumus vērš uz veselīgu un nekaitīgu 
pārtiku visiem, apzinātu patērētāju izvēli 
un konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un 
kuras rada mazāk blakusproduktu, 
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu
Eiropas akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām, vienlaikus 
aizsargājot bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmas pakalpojumus. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un Eiropas akvakultūru 
pasaules ekonomikas kontekstā. Rūpīgi 
jāņem vērā vides problēmas, kas saistītas 
ar biotehnoloģiju izmantošanu atklātās 
jūras ekosistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu
sociālos un ekonomiskos ieguvumus/atdevi 
no Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir uzturēt stabilu dzīvo ūdens 
resursu patēriņa līmeni, vienlaikus 
maksimāli palielinot sociālos un 
ekonomiskos ieguvumus/atdevi no Eiropas 
okeāniem un jūrām. Pasākumus vērš uz to, 
lai optimizētu ieguldījumu nekaitīgas 
pārtikas nodrošinājumā, attīstot ilgtspējīgu 
un videi draudzīgu zivsaimniecību un 
konkurētspējīgu Eiropas akvakultūru 
pasaules ekonomikas kontekstā, un 
veicinātu inovāciju jūras nozarē, ar 
biotehnoloģijas starpniecību virzoties uz 
degvielas ziņā gudru “zilo” izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi. Jāņem vērā piesardzības 
princips un arī pilsoniskās sabiedrības 
bažas par biotehnoloģiju izmantošanu un 
izplatīšanu atklātās jūras ekosistēmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 326
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Vēl viens mērķis ir cīņa ar sugu 
homogenizāciju, kura vērojama iekšzemes 
jūrās un upēs un kura būtiski ietekmē 
ekosistēmu darbību, jo īpaši sakarā ar 
palielināto izturību pret traucējumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi vērsties pret ūdens tilpņu un upju homogenizācijas fenomenu. Pēdējās desmitgadēs 
ES upēs vien ir ieviests vairāk nekā 400 tādu zivju sugu, kuras vēsturiski tajās nav mitušas.

Grozījums Nr. 327
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķis ir veicināt uz atjaunojamiem 
resursiem balstītas, energoefektīvas, 
resursefektīvas, ilgtspējīgas un 
konkurētspējīgas Eiropas bioloģiskās 
rūpniecības nozares. Pasākumus vērš uz to, 
lai veicinātu bioekonomiku, pārveidojot 
tradicionālos rūpnieciskos procesus un 
produktus tā, lai tie kļūtu par bioloģiskiem, 
resursefektīviem un energoefektīviem, 
attīstot integrētas bioloģiskās pārstrādes 
rūpnīcas koncepcijas, izmantojot biomasu 
no primārās ražošanas, bioloģiskos 
atkritumus un bioloģiskās rūpniecības 
nozares blakusproduktus un atverot jaunus 
tirgus ne tikai ar standartizācijas (attiecīgā 
gadījumā), bet arī reglamentācijas un 
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pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

demonstrējumu pasākumu un citu 
pasākumu starpniecību, vienlaikus ņemot 
vērā bioekonomikas vides un sociāli 
ekonomisko ietekmi uz zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Integrētu bioloģiskās pārstrādes rūpnīcu attīstīšanai nevajadzētu aprobežoties tikai ar 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 329
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.3. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 330
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
 I pielikums – III daļa – 3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni. Turklāt 2020. gadā atjaunojamu 
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2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no 
visām Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisijām. Katru gadu 2,5 % no 
Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) 
tiek tērēti enerģijas importam, un šis 
īpatsvars, visticamāk, palielināsies. Līdz 
2050. gadam šī tendence palielinās 
vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa. Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību 
pasaules tirgū un bažījoties par piegādes 
drošību, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

energoresursu avotu īpatsvaram enerģijas 
tiešajā patēriņā būtu jābūt 20 % 
apvienojumā ar 20 % energoefektivitātes 
mērķi. Lai sasniegtu šos mērķus, būs 
būtiski jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, 
izveidojot zema oglekļa dioksīda līmeņa 
profila, enerģētiskās drošības un 
pieejamības apvienojumu, vienlaikus 
nostiprinot Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju. Tādēļ sistēma ir attiecīgi 
jāpārstrukturē, jo izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū (un bažījoties 
par piegādes drošību), arvien lielāku 
energoresursu nodokļu slogu un augstās 
izmaksas, ko rada adaptācija ES vides 
politikai, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

Or. it

Grozījums Nr. 331
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
 I pielikums – III daļa – 3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
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energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

energoefektivitātes mērķi. Līdz 
2050. gadam jāsamazina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 80–95 %. Visi stratēģijā 
“Enerģētikas ceļvedis 2050” ietvertie 
dekarbonizācijas scenāriji pierāda, ka 
atjaunojamās energotehnoloģijas līdz šī 
gadsimta vidum veidos vislielāko 
energoapgādes tehnoloģiju daļu un ka 
enerģijas galapatēriņa efektivitātei būs 
būtiska loma šo mērķu sasniegšanā. Tādēļ 
ir pareizi novirzīt 80 % no šim problēmu 
virzienam paredzētā budžeta pētniecībai 
un inovācijai atjaunojamās enerģijas 
jomā un enerģijas galapatēriņa 
efektivitātei. Lai sasniegtu šos mērķus, būs 
būtiski jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, 
izveidojot zema oglekļa dioksīda līmeņa 
profila, enerģētiskās drošības un 
pieejamības apvienojumu, vienlaikus 
nostiprinot Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju. Eiropa pašlaik ir tālu no šā 
vispārīgā mērķa sasniegšanas. Joprojām 
80 % no Eiropas enerģētikas sistēmas 
izmanto fosilo kurināmo, un šī nozare rada 
80 % no visām Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisijām. Katru gadu 2,5 % no 
Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) 
tiek tērēti enerģijas importam, un šis 
īpatsvars, visticamāk, palielināsies. Līdz 
2050. gadam šī tendence palielinās 
vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa. Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību 
pasaules tirgū un bažījoties par piegādes 
drošību, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 332
Julie Girling

Regulas priekšlikums
 I pielikums – III daļa – 3.1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un, iespējams, vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa, ja Eiropas Savienībā netiks 
ilgtspējīgi attīstīti jauni enerģijas avoti. 
Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību pasaules 
tirgū un bažījoties par piegādes drošību, 
Eiropas rūpniecības nozares un patērētāji 
arvien lielāku to ieņēmumu daļu tērē 
enerģijai.

Or. en

Pamatojums

Galīgais lēmums par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas mērķi līdz 2050. gadam vēl 
nav pieņemts. Minētie 80–95 % ir vēlamie, tomēr ne visos gadījumos iespējamie mērķi. 
Eiropā ir arī jauni gāzes un naftas avoti un pašlaik tiek lemts, vai tajos ir iespējams 
nodrošināt ilgtspējīgu ieguvi. Tie jāņem vērā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.
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Grozījums Nr. 333
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. 
Tas nozīmē, ka līdz 2050. gadam 
enerģētikas nozarē CO2 emisijas būtu 
jāsamazina par vairāk nekā 90 %, 
rūpniecības nozarē — par vairāk nekā 
80 %, transporta nozarē — vismaz par 
60 %, un mājokļu un pakalpojumu nozarē 
— par apmēram 90 %.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Kā liecina nosaukums, pamatprogramma attiecas tikai uz periodu līdz 2020. gadam. Tādēļ 
nav nozīmes norādīt uz iespējamiem nākotnes scenārijiem vairāku turpmāko desmitu gadu 
periodā.

Grozījums Nr. 334
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. Tas 
nozīmē, ka līdz 2050. gadam enerģētikas 
nozarē CO2 emisijas būtu jāsamazina par 

Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā, ko ir 
izstrādājusi Eiropas Komisija, tiek 
pieņemts, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā, 
ņemot vērā, ka pasaules mērogā šajā 
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vairāk nekā 90 %, rūpniecības nozarē —
par vairāk nekā 80 %, transporta nozarē —
vismaz par 60 %, un mājokļu un 
pakalpojumu nozarē — par apmēram
90 %.

jautājumā nav noslēgts neviens nolīgums. 
Tas nozīmē, ka līdz 2050. gadam 
enerģētikas nozarē CO2 emisijas būtu 
jāsamazina pat par vairāk nekā 90 %, 
rūpniecības nozarē — par vairāk nekā 
80 %, transporta nozarē — par 60 %, un 
mājokļu un pakalpojumu nozarē — par 
90 %.

Or. en

Pamatojums

Galīgais lēmums par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas mērķi līdz 2050. gadam vēl 
nav pieņemts. Minētie 80–95 % ir vēlamie, tomēr ne visos gadījumos iespējamie mērķi.

Grozījums Nr. 335
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū par 
pieņemamu cenu. Vienlaikus ir jāievieš 
netehnoloģiski risinājumi gan 
piedāvājuma, gan pieprasījuma līmenī. 
Visiem šiem pasākumiem jābūt daļai no 
integrētas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa politikas, ieskaitot svarīgo 
pamattehnoloģiju un jo īpaši IKT 
risinājumu apguvi, progresīvu ražošanu, 
pārstrādi un materiālus. Mērķis ir radīt 
efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.
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Or. it

Grozījums Nr. 336
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No resursu optimizācijas viedokļa 
raugoties, atsevišķu budžeta pozīciju 
ieviešana katrai SET plānā minētajai 
tehnoloģijai, nodrošina Eiropai pievienoto 
vērtību.

Or. it

Grozījums Nr. 337
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu atjaunojamu 
energoresursu tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir cenu ziņā pieejamas, ir videi 
nekaitīgas un ar augstāku pārveides 
efektivitāti un augstāku pieejamību 
dažādām tirgus un darbības vidēm.

Or. it

Grozījums Nr. 338
Yves Cochet, Jill Evans
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga
demonstrējumiem, kas ir ieviešamas 
plašākā mērogā, ar zemākām izmaksām, ir 
videi nekaitīgas un ar augstāku pārveides 
efektivitāti un augstāku pieejamību 
dažādām tirgus un darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju 
pētniecību, izstrādi un demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas efektīvāk, ar zemākām 
izmaksām, ir videi nekaitīgas un ar 
augstāku pārveides efektivitāti un augstāku 
pieejamību dažādām tirgus un darbības 
vidēm.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Theodoros Skylakakis

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm. Pasākumus vērš arī uz 
atjaunojamās enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģiju pētniecību un izstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Oreste Rossi
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību, 
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā 
elementu ieviešanai tirgū un radītu jaunas 
iespējas, kas pierāda ilgtermiņa potenciālu.

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību, 
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā 
elementu ieviešanai biometāna tirgū un 
radītu jaunas iespējas, kas pierāda 
ilgtermiņa potenciālu.

Or. it

Grozījums Nr. 341
Daciana Octavia Sârbu

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Vienots Eiropas elektroenerģijas 
viedtīkls

d) Vienots Eiropas elektroenerģijas 
viedtīkls, kas nodrošina iespēju pilnībā 
integrēt atjaunojamās enerģijas resursus 
kopējā energoavotu struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. punkts – e apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un uz 
Eiropas pētniecības programmu un 
pasaules līmeņa iekārtu kopīgu ieviešanu.

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un ierīču, 
iekārtu un jaunu tehnoloģisko izstrāžu 
ietekmi uz jūras vidi un uz Eiropas 
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pētniecības programmu un pasaules līmeņa 
iekārtu kopīgu ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. punkts – g apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz lietišķo inovāciju, lai 
veicinātu energotehnoloģiju un 
pakalpojumu ieviešanu tirgū, novērstu ar 
tehnoloģijām nesaistītus šķēršļus un 
paātrinātu Savienības enerģētikas politikas 
rentablu īstenošanu.

Pasākumus vērš uz lietišķo inovāciju, lai 
veicinātu energotehnoloģiju un 
pakalpojumu ieviešanu tirgū, novērstu ar 
tehnoloģijām nesaistītus šķēršļus un 
paātrinātu Savienības enerģētikas politikas 
rentablu īstenošanu. Tādēļ jāturpina 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas ietvaros veiksmīgi 
īstenotā programma “Saprātīga enerģija 
Eiropai”, piešķirot tai apjomīgus budžeta 
līdzekļus pašreizējā pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša, cenu ziņā 
pieejama un integrēta, pilsoņu, 
ekonomikas un sabiedrības labā.

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4.1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transporta sistēmā jāietver pieeja 
“veselīgas vecumdienas un neatkarīga 
dzīve”, tādējādi nodrošinot, ka tā ir plaši 
pieejama un izdevīga visiem neatkarīgi no 
vecuma, dzimuma un invaliditātes.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4.3. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu par 
pieņemamām tirgus cenām, tostarp 
ieviešot būtiskus jauninājumus dzinēju, 
akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Or. it
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Grozījums Nr. 347
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4.3. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu par 
pieņemamām tirgus cenām, tostarp 
ieviešot būtiskus jauninājumus dzinēju,
akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Or. it

Grozījums Nr. 348
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
 I pielikums – III daļa – 4.3. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas un 
sadarbspējīgus standartus, efektīvus 
ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus par pieņemamām tirgus 
cenām, viedas vadības sistēmas un 
sadarbspējīgus standartus, efektīvus 
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laikus un samazinot aprites cikla izmaksas. ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla izmaksas.

Or. it

Grozījums Nr. 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas

5. Klimata un ūdens resursu politika, 
resursefektivitāte un izejvielas

Or. en

Pamatojums

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Grozījums Nr. 350
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku, dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzību un ilgtspējīgu 
pārvaldību, nodrošināt ilgtspējīgu izejvielu 
izmantošanu un piegādi, lai apmierinātu 
pieaugošās pasaules iedzīvotāju masas 
vajadzības, ievērojot planētas dabas resursu 
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veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

ilgtspējīga izmantojuma ierobežojumus. 
Pasākumi veicinās Eiropas labklājības 
uzlabošanos, vienlaikus nodrošinot vides 
integritāti un ilgtspējību, nepieļaujot, ka 
vidējais globālās sasilšanas līmenis 
pārsniedz 2°C, un ļaujot ekosistēmām un 
sabiedrībai pielāgoties klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām un 
aizsargājot kultūras mantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu un ūdens piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas zemes un jūras dabas resursu 
ilgtspējīga izmantojuma ierobežojumus. 
Pasākumi veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Or. en
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Grozījums Nr. 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 355
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tā kā Zemes klimatiskajā sistēmā ir 
notikušas nopietnas un lielā mērā 
neatgriezeniskas pārmaiņas, jāanalizē visi 
globālās sasilšanas avoti un visas iespējas 
mazināt tās radītās sekas. Ir jāapsver gan 
iespējas samazināt CO2 emisijas, gan 
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ātrās iedarbības stratēģijas (piemēram, 
ierobežojumi attiecībā uz 
fluorogļūdeņražiem, melno oglekli, 
troposfēriskā ozona samazināšana, 
biosekvestrācija), ar kurām visātrāk 
varētu atrisināt klimata problēmas jau 
tuvākajās pāris desmitgadēs vai ātrāk.

Or. en

Pamatojums

Grozījums aizstāj 29. grozījumu atzinuma projektā.

Grozījums Nr. 356
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība 
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti un ieguvi ierobežo 
atbilstošu tehnoloģiju trūkums un kavē 
pieaugošā globālā konkurence. Ņemot vērā 
izejvielu nozīmīgumu Eiropas 
konkurētspējai, ekonomikai un lietojumiem 

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas, īpaši ņemot vērā 
slikto atkritumu cikla apsaimniekošanu. 
Turklāt Savienība ir īpaši atkarīga no 
stratēģiski svarīgu izejvielu importa, ko 
satraucošā tempā sāk ietekmēt tirgus 
traucējumi. Savienībai joprojām ir 
pieejamas vērtīgas minerālu iegulas, kuru 
izpēti un ieguvi ierobežo atbilstošu 
tehnoloģiju trūkums un kavē pieaugošā 
globālā konkurence. Ņemot vērā izejvielu 
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novatoriskos produktos, izejvielu 
ilgtspējīgs piedāvājums un resursefektīva 
pārvaldība ir svarīga Savienības prioritāte.

nozīmīgumu Eiropas konkurētspējai, 
ekonomikai un lietojumiem novatoriskos 
produktos, izejvielu ilgtspējīgs 
piedāvājums un resursefektīva pārvaldība 
ir svarīga Savienības prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klimata pārmaiņas rada draudus a5rī 
Eiropas kultūras mantojumam — šo 
problēmu izpratnei un atbilstošai to 
pārvarēšanai būs būtiska nozīme 
identitātes saglabāšanā, sociālajā kohēzijā 
un maksimāla ekonomiskā labuma 
gūšanā no tūrisma.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu Savienības un starptautiskos 
mērķus siltumnīcefekta gāzes emisiju un
koncentrācijas ziņā un mazinātu klimata 
pārmaiņu radīto ietekmi, ir jāizstrādā un 
jāizvērš rentablas tehnoloģijas un seku 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumi. 
Savienības un pasaules politikas 
regulējumiem jānodrošina ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
novērtēšana un pienācīga atjaunošana, lai 

Lai sasniegtu Savienības un starptautiskos 
mērķus siltumnīcefekta gāzes emisiju ziņā 
un mazinātu klimata pārmaiņu radīto 
ietekmi, ir jāizstrādā un jāizvērš ilgtspējīgi 
netehnoloģiskie un tehnoloģiskie 
risinājumi un seku mazināšanas un 
pielāgošanās pasākumi. Savienības un 
pasaules politikas regulējumiem 
jānodrošina ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība, novērtēšana un 
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saglabātu to spēju nodrošināt resursus un 
pakalpojumus nākotnē. Pētniecība un 
inovācija var palīdzēt nodrošināt drošu, 
uzticamu un ilgtspējīgu piekļuvi izejvielām 
un resursu izmantojuma un izšķērdēšanas 
ievērojamu samazinājumu.

pienācīga atjaunošana, lai saglabātu to 
spēju nodrošināt resursus un pakalpojumus 
nākotnē. Pētniecība un inovācija var 
palīdzēt nodrošināt drošu, uzticamu un 
ilgtspējīgu piekļuvi izejvielām un resursu 
izmantojuma un izšķērdēšanas ievērojamu 
samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”; Izejvielu iniciatīva; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģija; 
Integrēta Savienības jūrniecības politika; 
Jūras stratēģijas pamatdirektīva; Rīcības 
plāns ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma. Minētā darbības 
nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Adaptācija 
klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas 
rīcības pamatprincipus”; Izejvielu 
iniciatīva; Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija; Integrēta Savienības jūrniecības 
politika; Jūras stratēģijas pamatdirektīva; 
Rīcības plāns ekoinovācijas jomā un 
Eiropas digitalizācijas programma. Minētā 
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Or. it
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Grozījums Nr. 360
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”; Izejvielu iniciatīva; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģija; 
Integrēta Savienības jūrniecības politika; 
Jūras stratēģijas pamatdirektīva; Rīcības 
plāns ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma. Minētā 
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”; Izejvielu iniciatīva; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģija; 
Integrēta Savienības jūrniecības politika; 
Jūras stratēģijas pamatdirektīva; Rīcības 
plāns ekoinovācijas jomā un Septītā Vides 
rīcības programma. Minētā darbības 
nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Julie Girling

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā klimata un vides starptautisko 
un globālo raksturu, mērogu un sarežģītību 
un izejvielu piegādes ķēdes starptautisko 
dimensiju, ir jāveic darbības Savienības 
līmenī un ārpus tās. Tā kā vajadzīgā 
pētniecība aptver vairākas disciplīnas, ir 
jāapvieno papildu zināšanas un resursi, lai 

Ņemot vērā klimata un vides starptautisko 
un globālo raksturu, mērogu un sarežģītību 
un izejvielu piegādes ķēdes starptautisko 
dimensiju, ir jāveic darbības Savienības 
līmenī un ārpus tās. Tā kā vajadzīgā 
pētniecība aptver vairākas disciplīnas, ir 
jāapvieno papildu zināšanas un resursi, lai 
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efektīvi atrisinātu šo problēmu. Lai 
samazinātu resursu izmantojumu, 
vienlaikus palielinot konkurētspēju, būs 
vajadzīga izšķiroša sociāla un tehnoloģiska 
pāreja uz ekonomiku, kuras pamatā ir 
ilgtspējīgas attiecības starp dabu un 
cilvēku labklājību. Koordinētas 
pētniecības un inovācijas darbības uzlabos 
izpratni par klimata un vides pārmaiņām un 
tās spēju šīs pārmaiņas prognozēt 
sistēmiskā un starpnozaru perspektīvā, 
mazinās neskaidrības, ļaus apzināt un 
novērtēt trūkumus, riskus, izmaksas un 
iespējas, kā arī paplašinās sabiedrības un 
politikas atbildes pasākumu un risinājumu 
mērogu un paaugstinās to efektivitāti. 
Darbību mērķis būs nodrošināt iespēju 
interesentiem visos sabiedrības līmeņos 
aktīvi piedalīties šajā procesā.

efektīvi atrisinātu šo problēmu. Lai 
samazinātu resursu izmantojumu, 
vienlaikus palielinot konkurētspēju, būs 
vajadzīga izšķiroša sociāla un tehnoloģiska 
pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku, kuras 
pamatā ir savstarpēji izdevīgas attiecības 
starp bioloģisko daudzveidību un cilvēku 
populāciju. Koordinētas pētniecības un 
inovācijas darbības uzlabos izpratni par 
klimata un vides pārmaiņām un tās spēju 
šīs pārmaiņas prognozēt sistēmiskā un 
starpnozaru perspektīvā, mazinās 
neskaidrības, ļaus apzināt un novērtēt 
trūkumus, riskus, izmaksas un iespējas, kā 
arī paplašinās sabiedrības un politikas 
atbildes pasākumu un risinājumu mērogu 
un paaugstinās to efektivitāti. Darbību 
mērķis būs nodrošināt iespēju 
interesentiem visos sabiedrības līmeņos 
aktīvi piedalīties šajā procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību 
izejvielu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 
pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu siltumnīcefekta gāzu radīšanu, un 
uzsverot tehnoloģiskus un netehnoloģiskus 
“zaļos” risinājumus, nodrošinot faktu bāzi 
apzinātas, agrīnas un efektīvas rīcības 
īstenošanai un vajadzīgo kompetenci 
apvienojot tīklos. Pasākumus vērš uz to, lai 
uzlabotu izpratni par klimata pārmaiņām 
un uzticamu klimatisko prognožu 
nodrošināšanu, uz ietekmes, trūkumu 
novērtēšanu un novatorisku un rentablu 
pielāgošanās un riska novēršanas 
pasākumu izstrādi un atbalstu riska 
mazināšanas politikai.

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 
pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu siltumnīcefekta gāzu radīšanu, un 
uzsverot tehnoloģiskus un netehnoloģiskus 
“zaļos” risinājumus, nodrošinot faktu bāzi 
apzinātas, agrīnas un efektīvas rīcības 
īstenošanai un vajadzīgo kompetenci 
apvienojot tīklos. Pasākumus vērš uz to, lai 
uzlabotu izpratni par klimata pārmaiņām 
un uzticamu klimatisko prognožu 
nodrošināšanu, uz ietekmes, trūkumu 
novērtēšanu un novatorisku un rentablu 
mazināšanas, pielāgošanās un riska 
novēršanas pasākumu izstrādi un atbalstu 
riska mazināšanas politikai.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 



PE492.613v01-00 68/88 AM\906357LV.doc

LV

pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu siltumnīcefekta gāzu radīšanu, un 
uzsverot tehnoloģiskus un netehnoloģiskus 
“zaļos” risinājumus, nodrošinot faktu bāzi 
apzinātas, agrīnas un efektīvas rīcības 
īstenošanai un vajadzīgo kompetenci 
apvienojot tīklos. Pasākumus vērš uz to, lai 
uzlabotu izpratni par klimata pārmaiņām 
un uzticamu klimatisko prognožu 
nodrošināšanu, uz ietekmes, trūkumu 
novērtēšanu un novatorisku un rentablu 
pielāgošanās un riska novēršanas 
pasākumu izstrādi un atbalstu riska 
mazināšanas politikai.

pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus un stratēģijas, vēršoties gan 
pret CO2, gan citu siltumnīcefekta gāzu 
radīšanu, un uzsverot tehnoloģiskus un 
netehnoloģiskus “zaļos” risinājumus, 
nodrošinot faktu bāzi apzinātas, agrīnas un 
efektīvas rīcības īstenošanai un vajadzīgo 
kompetenci apvienojot tīklos. Pasākumus 
vērš uz to, lai uzlabotu izpratni par klimata 
pārmaiņām un uzticamu klimatisko 
prognožu nodrošināšanu, uz ietekmes, 
trūkumu novērtēšanu un novatorisku un 
rentablu pielāgošanās un riska novēršanas 
pasākumu izstrādi un atbalstu riska 
mazināšanas politikai.

Or. ro

Grozījums Nr. 365
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu pārvaldībai, kurā tiek sasniegts 
ilgtspējīgs līdzsvars starp ierobežotiem 
resursiem un sabiedrības un ekonomikas 
vajadzībām. Pasākumus vērš uz to, lai 
vairotu izpratni par ekosistēmu darbību, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu pārvaldībai, kurā tiek sasniegts 
ilgtspējīgs līdzsvars starp ierobežotiem 
resursiem un sabiedrības un ekonomikas 
vajadzībām. Pasākumus vērš uz to, lai 
vairotu izpratni par ekosistēmu darbību, 
tostarp par okeānu un mežu regulējošo 
lomu globālās sasilšanas novēršanā, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3. punkts – b apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Pasākumu veikšana ilgtspējīgas ūdens 
resursu un ūdens apgādes pakalpojumu 
pārejas, pārvaldības un izmantošanas 
nodrošināšanai
Mērķis ir uzlabot novatorisku zināšanu 
bāzi par (pārejām) ūdens piegādē, ūdens 
attīrīšanu, ūdens apgādes cikla 
noslēgšanu, enerģijas/izejvielu 
reģenerāciju un gala patērētāju 
iesaistīšanas/uzvedības uzlabošanu, lai 
apmierinātu turpmāko pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Ar enerģētiku un lauksaimniecību 
nesaistītu izejvielu ilgtspējīga piedāvājuma 
nodrošināšana

c) Ar enerģētiku un lauksaimniecību 
nesaistītu izejvielu ilgtspējīga 
izmantošana, pārvaldība un piedāvājuma 
nodrošināšana

Or. en

Grozījums Nr. 368
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
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izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
risinājumus rentablai un videi nekaitīgai 
izejvielu izpētei, ieguvei, pārstrādei,
otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai un to 
aizstāšanai ar ekonomiski izdevīgām 
alternatīvām, kam ir mazāka ietekme uz 
vidi. Pasākumus vērš uz to, lai uzlabotu 
pamatzināšanas par izejvielu pieejamību, 
veicinātu izejvielu ilgtspējīgu piedāvājumu 
un izmantošanu, rastu alternatīvas kritiski 
vajadzīgām jaunām izejvielām un uzlabotu 
sabiedrības izpratni un prasmes attiecībā uz 
izejvielām.

izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
risinājumus rentablai, resursu ziņā 
efektīvai un videi nekaitīgai izejvielu 
izmantošanai, otrreizējai pārstrādei un 
reģenerācijai un to aizstāšanai ar 
ekonomiski izdevīgām alternatīvām, kam ir 
mazāka ietekme uz vidi. Pasākumus vērš 
uz to, lai uzlabotu pamatzināšanas par 
izejvielu pieejamību, veicinātu izejvielu 
ilgtspējīgu piedāvājumu un izmantošanu, 
sekmētu ekodizainu, rastu alternatīvas 
kritiski vajadzīgām jaunām izejvielām,
izstrādātu noslēgta cikla procesus un 
sistēmas, atbalstītu otrreizējās pārstrādes 
un atkārtotās izmantošanas stratēģijas un
tehnoloģiju, veiktu pasākumus 
pieprasījuma jomā, kas ļautu pilsoņiem 
un patērētājiem samazināt izejvielu 
patēriņu un nelietderīgu izmantošanu un
uzlabotu sabiedrības izpratni un prasmes 
attiecībā uz izejvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
 I pielikums – III daļa – 5.3. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas.

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju,
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū par 
pieņemamām cenām un to pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas.
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Or. it

Grozījums Nr. 370
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmkārt, Savienībā pastāv ievērojamas 
nevienlīdzības starp valstīm un valstu 
robežās. Pēc tautas attīstības indeksa, kas ir 
kopējais veselības, izglītības un ienākumu 
jomā sasniegtā progress rādītājs, 
2010. gadā Savienības dalībvalstu rādītājs 
bija starp 0,743 un 0,895, tādējādi liecinot 
par būtiskām neatbilstībām starp valstīm. Ir 
vērojamas arī būtiskas dzimumu 
nevienlīdzības, piemēram, vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirība 
Savienībā joprojām ir 17,8 % par labu 
vīriešiem. Pašlaik viens no sešiem 
Savienības pilsoņiem (kopumā apmēram
80 miljoni cilvēku) ir pakļauts nabadzības 
riskam. Pēdējās divās desmitgadēs 
nabadzības līmenis jauniešu vidū un 
ģimenēs ar bērniem ir palielinājies. 
Bezdarba līmenis jauniešu vidū ir 
pārsniedz 20 %. Turklāt 150 miljoni 
eiropiešu (aptuveni 25 %) nekad nav
izmantojuši internetu un var nekad neapgūt 
pietiekamas digitālās prasmes. 
Palielinājusies ir arī politiskā apātija un 
polarizācija vēlēšanās, kas nozīmē, ka 
pilsoņi ne pārāk uzticas pašreizējām 
politikas sistēmām. Šie rādītāji liecina, ka 
dažas sociālās grupas un kopienas pastāvīgi 
atrodas ārpus sociālās un ekonomiskās 
attīstības un/vai demokrātiskās politikas 
procesa.

Pirmkārt, Savienībā pastāv nevienlīdzības 
starp valstīm un valstu robežās. Pēc tautas 
attīstības indeksa, kas ir kopējais veselības, 
izglītības un ienākumu jomā sasniegtā 
progress rādītājs, 2010. gadā Savienības 
dalībvalstu rādītājs bija starp 0,743 un 
0,895, tādējādi liecinot par būtiskām 
neatbilstībām starp valstīm. Ir vērojamas 
arī vīriešu un sieviešu iespēju 
nevienlīdzības. Pašlaik viens no sešiem 
Savienības pilsoņiem (kopumā apmēram 
80 miljoni cilvēku) ir pakļauts nabadzības 
riskam. Pēdējās divās desmitgadēs 
nabadzības līmenis jauniešu vidū un 
ģimenēs ar bērniem ir palielinājies. 
Bezdarba līmenis jauniešu vidū ir 
pārsniedz 20 %. Turklāt 150 miljoni 
eiropiešu (aptuveni 25 %) nekad nav 
izmantojuši internetu un var nekad neapgūt 
pietiekamas digitālās prasmes. 
Palielinājusies ir arī politiskā apātija un 
polarizācija vēlēšanās, kas nozīmē, ka 
pilsoņi ne pārāk uzticas pašreizējām 
politikas sistēmām. Šie rādītāji liecina, ka 
dažas sociālās grupas un kopienas pastāvīgi 
atrodas ārpus sociālās un ekonomiskās 
attīstības un/vai demokrātiskās politikas 
procesa.

Or. en
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Grozījums Nr. 371
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos.
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības, diskriminācijas dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās 
piederības vai pārliecības, invaliditātes vai 
vecuma dēļ, tostarp pasākumus, kas vērsti 
uz piekļuves šķēršļu likvidēšanu 
personām ar invaliditāti, vai digitālas vai 
inovācijas plaisas, arī ar citiem pasaules 
reģioniem. Tā sniedz īpašu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā un 
pielāgošanā un Savienības plašajos ārējos 
pasākumos. Ir paredzēts veikt īpašus 
pasākumus, lai izvērstu izcilību mazāk 
attīstītos reģionos, tādējādi paplašinot 
līdzdalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Pamatojums

Vairāk nekā 15 % no Eiropas iedzīvotājiem ir invalīdi. Cīņa pret diskrimināciju invaliditātes 
dēļ ir pietiekami skaidri jāizskata pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” priekšlikumos 
(saskaņā ar Eiropas Pamattiesību hartas 21. pantu, ES dibināšanas līguma 2. pantu, Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 10. pantu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām).
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Grozījums Nr. 372
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību 
veidošanos Eiropas sabiedrībā, piemēram,
dzimumu nevienlīdzības vai digitālas vai 
inovācijas plaisas, arī ar citiem pasaules 
reģioniem. Tā sniedz īpašu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā un 
pielāgošanā un Savienības plašajos ārējos 
pasākumos. Ir paredzēts veikt īpašus 
pasākumus, lai izvērstu izcilību mazāk 
attīstītos reģionos, tādējādi paplašinot 
līdzdalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”.

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas 
sabiedrībā, digitālām vai inovācijas 
plaisām, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos.
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
tostarp personas ar invaliditāti,
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā, tostarp 
apspriežoties ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, jo īpaši ar organizācijām, 
kas pārstāv personas ar invaliditāti;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pētījumu rezultātus, kas ir noderīgi un nozīmīgi sabiedrībai, ir būtiski, lai 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansētajos pētniecības projektos pilnībā tiktu 
iesaistītas personas ar invaliditāti. Tas ir svarīgi, ja vēlamies nodrošināt, ka Eiropā veiktie 
pētījumi sniedz rezultātus, kas atbilst sabiedrības un pilsoņu, jo īpaši personu ar invaliditāti, 
vajadzībām. Pašlaik invalīdu iesaistīšana pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” pētniecībā 
vēl netiek pieminēta, un priekšlikums ir attiecīgi jāgroza.

Grozījums Nr. 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā; palielinātu 
zinātnes vērtību sabiedrības acīs;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir svarīgi apzināties zinātnes nozīmīgo lomu.

Grozījums Nr. 376
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;

b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību, īpaši apkarojot 
nelegālo imigrāciju ES teritorijā;

Or. it

Grozījums Nr. 377
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3.3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) palielinātu Eiropas noturību pret krīzēm 
un katastrofām;

d) palielinātu Eiropas prevenciju, reakciju 
un noturību pret krīzēm un katastrofām, 
tostarp pret dabas un cilvēku izraisītām 
katastrofām;

Or. en
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Grozījums Nr. 378
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 
un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, esošo 
pētniecības priekšrocību nepietiekama 
izmantošana ekonomiskās vai sociālās 
vērtības radīšanas ziņā, zems 
uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis, 
resursu apjoms izcilības centros, kas ir 
nepietiekams, lai konkurētu pasaules 
mērogā, un pārmērīgs tādu šķēršļu skaits, 
kas liedz sadarboties augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības “zināšanu 
trīsstūrī” Eiropas līmenī.

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 
un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, tehnisko un 
zinātnisko prasmju noplicināšana, kas 
vēsturiski raksturīga dažādiem reģioniem, 
esošo pētniecības priekšrocību 
nepietiekama izmantošana ekonomiskās 
vai sociālās vērtības radīšanas ziņā, zems 
uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis, 
resursu apjoms izcilības centros, kas ir 
nepietiekams, lai konkurētu pasaules 
mērogā, un pārmērīgs tādu šķēršļu skaits, 
kas liedz sadarboties augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības “zināšanu 
trīsstūrī” Eiropas līmenī.

Or. it

Grozījums Nr. 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi radot jaunu, inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi. Tādējādi 

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi izvēršot ZIK 
sadarbības centru darbību visos Eiropas 
reģionos un līdz ar to radot jaunu, 
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EIT sniegs pilnīgu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” un jo īpaši pamatiniciatīvu 
“Inovācijas savienība” un “Jaunatne 
kustībā” mērķu sasniegšanā.

inovācijai labvēlīgu vidi, kā arī veicinot un 
atbalstot uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi. 
Tādējādi EIT sniegs pilnīgu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” un jo īpaši 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” un 
“Jaunatne kustībā” mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā.

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību, kā arī radot pārliecinošu 
pievienoto vērtību, ko nodrošina uz 
rezultātiem vērstas pieejas ievērošana. 
Pašlaik spēkā esošie noteikumi par ZIK 
līdzdalību, izvērtēšanu un uzraudzību ļauj 
lēmumus pieņemt ātri un uzņēmējdarbībai 
raksturīgā veidā.

Or. it

Pamatojums

Lai gan termins „uz rezultātiem vērsta pieeja” jau ir ietverts virsrakstā, šajā punkta teksta 
daļā tas nav pieminēts; pievienotā vērtība, ko nodrošina šādas pieejas ievērošana, tomēr 
skaidri jānorāda tekstā.
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Grozījums Nr. 381
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas 
enerģijas jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni. Risinot 
sabiedrības problēmas visaptveroši, EIT 
veicinās starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu 
pieejas un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

Or. it

Grozījums Nr. 382
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības 
un ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT 
uzņemsies vadošo lomu jaunu grādu un 
diplomu atzīšanas vecināšanā dalībvalstīs.

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada nemitīgas pārmaiņas 
sabiedrībā, ekonomikā un darba tirgū. 
Tāpēc EIT uzņemsies vadošo lomu jaunu 
grādu un diplomu atzīšanas vecināšanā 
dalībvalstīs.

Or. it

Grozījums Nr. 383
Oreste Rossi
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Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT arī ieņems svarīgu lomu jēdziena 
“uzņēmējdarbība” pilnveidošanā savās 
izglītības programmās, kas veicina 
uzņēmējdarbību zināšanu ietilpīgā 
kontekstā, pamatojoties uz novatorisku 
pētniecību un sniedzot ieguldījumu 
risinājumos, kas ir ļoti svarīgi sabiedrībai.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Uzņēmējdarbības koncepcijas izmantošana atsevišķi izglītības programmās var būt bīstama, 
jo tā paredz iepriekš noteikt, kurš var un kurš nevar būt „uzņēmējs”.

Grozījums Nr. 384
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – f apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT aktīvi veicinās pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši risinot sabiedrības 
problēmas tā, lai papildinātu citas 
iniciatīvas šajās jomās. Tas izmēģinās 
jaunas un vienkāršotas pieejas 
finansējumam un pārvaldībai un tādējādi 
uzņemsies līderību Eiropas inovācijas vidē. 
Tā pieeja finansējumam būs stingri balstīta 
uz spēcīgu sviras efektu, mobilizējot gan 
publiskos, gan privātos līdzekļus. Turklāt 
tas izmantos pilnībā jaunus instrumentus, 
lai mērķtiecīgi atbalstītu individuālas 
darbības ar EIT fonda starpniecību.

EIT aktīvi veicinās pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši risinot sabiedrības
problēmas tā, lai papildinātu citas 
iniciatīvas šajās jomās. Tas izmēģinās 
jaunas un vienkāršotas pieejas 
finansējumam un pārvaldībai un tādējādi 
uzņemsies līderību Eiropas inovācijas vidē. 
Tā pieeja finansējumam būs stingri balstīta 
uz spēcīgu sviras efektu, mobilizējot gan 
publiskos, gan privātos līdzekļus. Turklāt 
tas izmantos pilnībā jaunus instrumentus, 
lai mērķtiecīgi atbalstītu individuālas 
darbības.

Or. it
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Grozījums Nr. 385
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – g apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot ZIK un to kopvietošanas 
centrus — izcilības mezglus, kas apvieno 
augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības partnerus konkrētā 
ģeogrāfiskā vietā, — EIT būs saistīts arī ar 
reģionālo politiku. Tas jo īpaši nodrošinās 
labāku saikni starp augstākās izglītības 
iestādēm un reģionālo inovāciju un 
izaugsmi reģionālu un valsts mēroga viedas 
specializācijas stratēģiju kontekstā. 
Tādējādi tas veicinās Savienības kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanu.

Izmantojot ZIK un to kopvietošanas 
centrus — izcilības mezglus, kas apvieno 
augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības partnerus konkrētā 
ģeogrāfiskā vietā, — EIT būs saistīts arī ar 
reģionālo politiku. Tas jo īpaši nodrošinās 
labāku saikni starp augstākās izglītības 
iestādēm, darba tirgu un reģionālo un 
vietējo inovāciju un izaugsmi vietējo, 
reģionālu un valsts mēroga viedas 
specializācijas stratēģiju kontekstā. 
Tādējādi tas veicinās Savienības kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanu.

Or. it

Pamatojums

Ja augstākā izglītība netiek sasaistīta arī ar darba tirgu, un jo īpaši ar reģionālo un vietējo 
darba tirgu, Eiropa nevarēs novērst vienu no tās lielākajiem trūkumiem, ar ko tā pašlaik 
saskaras — ekonomikas izaugsmes trūkumu.

Grozījums Nr. 386
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 27818
1. Eiropas Pētniecības padome 15008

2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas 3505
3. Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības prasmju, 

apmācības un karjeras attīstības jomā
6503
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4. Eiropas pētniecības infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra)

2802

II. Vadošā loma rūpniecībā, tostarp: 20280
1. Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 

tehnoloģiju jomā*
15580, no tiem 500 
atvēlēti EIT

2. Piekļuve riska kapitāla finansējumam** 4000

3. Inovācija MVU 700

III. Sabiedrības problēmu risināšana, tostarp: 35888
1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 9077, no tiem 292 

atvēlēti EIT 
2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, 

jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un bioekonomika
4694, no tiem 150 
atvēlēti EIT

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 6537, no tiem 210 
atvēlēti EIT

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts transports 7690, no tiem 247 
atvēlēti EIT

5. Klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas 3573, no tiem 115 
atvēlēti EIT

6. Visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība 4317, no tiem 138 
atvēlēti EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 1542+1652**
Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības 2212

KOPĀ 87740

Grozījums

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 29,3 %

1. Eiropas Pētniecības padome 14,5 %
2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas 3,9 %

3. Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības prasmju, 
apmācības un karjeras attīstības jomā

7,4 %

4. Eiropas pētniecības infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra)

3,5 %

II. Vadošā loma rūpniecībā, tostarp: 25,2 %
1. Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 

tehnoloģiju jomā*
17,7 %
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2. Piekļuve riska kapitāla finansējumam** 4,5 %
3. Inovācija MVU 3 %

III. Sabiedrības problēmu risināšana, tostarp: 40,4 %
1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 12 % 

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

5,3 %

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 7,7 %

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts transports 8,7 %
5. Klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas 4,2 %

6. Visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība 2,5 %
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 3 %

Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības 2,1 %

KOPĀ 100 %

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt katras budžeta pozīcijas svērto lielumu, jo kopējais 
pieejamais budžets ir atkarīgs no sarunās par DFS panāktās vienošanās. [Procentuālie 
lielumi tiks aizstāti ar attiecīgo skaitlisko lielumu miljonos EUR, tiklīdz tiks panākta 
vienošanās par budžetu saskaņā ar Padomes Regulu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam.]

Grozījums Nr. 387
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts
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Grozījums

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 27818
1. Eiropas Pētniecības padome 15008

2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas 3505
3. Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības prasmju, 

apmācības un karjeras attīstības jomā
6503

4. Eiropas pētniecības infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra)

2802

II. Vadošā loma rūpniecībā, tostarp: 20280
1. Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 

tehnoloģiju jomā*
15580, no tiem 500 
atvēlēti EIT

2. Piekļuve riska kapitāla finansējumam** 4000

3. Inovācija MVU 700
III. Sabiedrības problēmu risināšana, tostarp: 35888

1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 9077, no tiem 292 
atvēlēti EIT

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

4694, no tiem 150 
atvēlēti EIT

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 6537, no tiem 210
atvēlēti EIT

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts transports 7690, no tiem 247
atvēlēti EIT

5. Klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas 3573, no tiem 115
atvēlēti EIT

6. Visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība 4317, no tiem 138 
atvēlēti EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 1542 + 1652**

Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā pētniecības centra tiešās 
darbības

2212

KOPĀ 87740
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Or. it

Pamatojums

Lai gan kopsumma tiek atstāta nemainīga, atkārtoti jākoriģē Komisijas ierosinātās 
prioritātes. Lai sasniegtu mērķi par vadošo lomu rūpniecībā, ir stratēģiski svarīgi stimulēt 
MVU līdzdalību, atvieglojot pieeju kredītiem un palielinot novatoriskiem MVU rezervētās 
summas. Turklāt sabiedrības problēmu risināšanas mērķa ietvaros pētniecībai veselības jomā 
jāpiešķir lielāka loma, nekā piedāvā Komisija, palielinot no budžeta piešķiramo līdzekļu daļu.

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 23818
1. Eiropas Pētniecības padome 10008

2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas 4505
3. Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības prasmju, 

apmācības un karjeras attīstības jomā
6503

4. Eiropas pētniecības infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra)

2802

II. Vadošā loma rūpniecībā, tostarp: 25280
1. Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 

tehnoloģiju jomā*
15580, no tiem 500 
atvēlēti EIT

2. Piekļuve riska kapitāla finansējumam** 6000

3. Inovācija MVU 3700
III. Sabiedrības problēmu risināšana, tostarp: 34388

1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 13147, no tiem 292 
atvēlēti EIT

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

4694, no tiem 150 
atvēlēti EIT

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 4537, no tiem 140
atvēlēti EIT

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts transports 6690, no tiem 217
atvēlēti EIT

5. Klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas 1003, no tiem 45
atvēlēti EIT

6. Visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība 4317, no tiem 138 
atvēlēti EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 1042 + 1482***

Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā pētniecības centra tiešās 
darbības

2212

KOPĀ 87740
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Grozījums Nr. 388
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 27818

1. Eiropas Pētniecības padome 15008

2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas 3505

3. Marijas Kirī v ā r d ā  nosauktās darbības prasmju, 
apmācības un karjeras attīstības jomā

6503

4. Eiropas pētniecības infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra)

2802

II. Vadošā loma rūpniecībā, tostarp: 20280

1. Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā*

15580, no tiem 500 
atvēlēti EIT

2. Piekļuve riska kapitāla finansējumam** 4000

3. Inovācija MVU 700

III. Sabiedrības problēmu risināšana, tostarp: 35888

1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 9077, no tiem 292 
atvēlēti EIT 

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

4694, no tiem 150 
atvēlēti EIT

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 6537, no tiem 210 
atvēlēti EIT

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts transports 7690, no tiem 247 
atvēlēti EIT

5. Klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas 3573, no tiem 115 
atvēlēti EIT

6. Visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība 4317, no tiem 138 
atvēlēti EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 1542+1652**

Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības 2212
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KOPĀ 87740

Grozījums

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 31,8 %

1. Eiropas Pētniecības padome 17,1 %
2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas 4 %

3. Marijas Kirī v ā r d ā  nosauktās darbības prasmju, 
apmācības un karjeras attīstības jomā 7,5 %

4. Eiropas pētniecības infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra) 3,2 %

II. Vadošā loma rūpniecībā, tostarp: 23,3 %

1. Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā* 17,8 %

2. Piekļuve riska kapitāla finansējumam** 4,6 %
3. Inovācija MVU 0,9 %

III. Sabiedrības problēmu risināšana, tostarp: 41,3 %

1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 10,3 %
2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, 

jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un bioekonomika 5,3 %

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 7,5 %

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts transports 8,8 %
5. Klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas 4,1 %
6. Visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība 5,3 %

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 1,2 %
Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības 2,5 %
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KOPĀ: “Apvārsnis 2020” pirms ITER 100 %

ITER 3,2 %

KOPĀ: “Apvārsnis 2020” + ITER 103,2 %

Or. en

Pamatojums

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Grozījums Nr. 389
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – piezīmes par tabulu – 1. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

*Ieskaitot EUR 8975 miljonus
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, (IKT), no kuriem EUR 1795 
miljoni atvēlēti fotonikai un mikro- un 
nanoelektronikai, EUR 4293 miljoni —
nanotehnoloģijām, progresīviem 
materiāliem un progresīvai ražošanai un 
pārstrādei, EUR 575 miljoni
biotehnoloģijai un EUR 1737 miljoni
kosmosam. Tādējādi svarīgo 
pamattehnoloģiju atbalstam būs pieejami 
EUR 6663 miljoni.

* Ieskaitot EUR 57,6 % informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām, (IKT), no 
kuriem 11,5 % atvēlēti fotonikai un mikro-
un nanoelektronikai, 27,6 % miljoni —
nanotehnoloģijām, progresīviem 
materiāliem un progresīvai ražošanai un 
pārstrādei, 3,7 % biotehnoloģijai un 11,1 %
kosmosam. Tādējādi svarīgo 
pamattehnoloģiju atbalstam būs pieejami 
42,9 %.

Or. en
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Grozījums Nr. 390
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – piezīmes par tabulu

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

** Aptuveni EUR 1131 miljons no šīs 
summas var tikt atvēlēts Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET 
plāna) projektiem. Aptuveni viena trešdaļa 
no šīs summas var tikt atvēlēta MVU.

** Aptuveni 28,3 % no šīs summas var tikt 
atvēlēts Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna (SET plāna) projektiem. 
Aptuveni viena trešdaļa no šīs summas var 
tikt atvēlēta MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
II pielikums – tabula – piezīmes par tabulu – 3. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

*** Kopējo summu darīs pieejamu, 
izmantojot piešķīrumus, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā. Otro piešķīrumu EUR 
1652 miljonu apmērā darīs pieejamu 
proporcionāli no budžeta, kas atvēlēts 
prioritātei “Sabiedrības problēmu 
risināšana”, un budžeta, kas atvēlēts 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, summa 
ir indikatīva un ir atkarīga no 26. panta 
1. punktā noteiktās pārskatīšanas.

svītrots

Or. en


