
AM\906857LV.doc PE492.615v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2011/0402(CNS)

26.6.2012

GROZĪJUMI Nr.
128 - 204

Atzinuma projekts
Cristian Silviu Buşoi
(PE492.615v01-00)

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru 
īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam 
„Apvārsnis 2020”

Lēmuma priekšlikums
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))



PE492.615v02-00 2/56 AM\906857LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\906857LV.doc 3/56 PE492.615v02-00

LV

Grozījums Nr. 128
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 129
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Skrīninga programmu izstrāde ir atkarīga 
no risku un slimību sākuma agrīno 
biomarķieru konstatēšanas, un to 
izmantošana ir atkarīga no skrīninga 
metožu un programmu testēšanas un 
validācijas. Identificējot lielam slimību 
riskam pakļautos indivīdus un iedzīvotājus, 
varēs izstrādāt personalizētas, nodalītas un 
kopīgas stratēģijas efektīvai un rentablai 
slimību novēršanai. Šajā saistībā prioritāte 
tiks piešķirta skrīninga programmām, 
kuru ietvaros attiecīgajam pacientam ir 
pieejama profilakse vai terapija vai arī to 
ir iespējams iekļaut programmā.
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Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 130
Peter Liese, Richard Seeber

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.a Neauglības iemeslu izpēte
Nepieciešami pētījumi, lai izstrādātu ar 
neauglību saistītu traucējumu efektīvāku 
profilaksi, diagnostiku un pārvaldību. 
Pētījumos galveno uzmanību pievērsīs 
tādām jomām kā neauglības iemesli, 
tostarp neauglības rašanās augļa stadijā 
un citi saistītie traucējumi.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.2.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.b Vīriešu kontracepcija
Kontracepcijas nolūkiem parasti izmanto 
metodes, par kurām atbildības nasta ir 
jāuzņemas sievietēm. Atsevišķos 
gadījumos tas rada nopietnas problēmas, 
piemēram, blakusefektus un 
kontrindikācijas. Šī iemesla dēļ prioritāte 
ir nosakāma arī vīriešu kontracepcijai.
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Grozījums Nr. 132
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. da

Grozījums Nr. 133
Vittorio Prodi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības un slimības aspekti ir jāizprot 
labāk, turklāt visu vecumu cilvēkiem, jo tas 
dos iespēju izstrādāt jaunus un labākus 

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

preventīvos pasākumus, noteikt diagnozes 
un ārstēšanās kursus. Ir jāveic 
starpdisciplināra, praktiska izpēte attiecībā 
uz slimību patofizioloģijas aspektiem, 
pielietojot uz cilvēku bioloģiju balstītus 
rīkus un pieejas, lai tādējādi varētu gūt 
labāku izpratni par visiem slimību 
procesiem, tostarp par normālas variācijas 
pārklasificēšanu un slimību, kas balstīta uz 
molekulāriem datiem, kā arī varētu validēt 
un izmantot pētījumu rezultātus klīniskos 
pielietojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sl
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Grozījums Nr. 135
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 136
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nostiprinoši pētījumi ietvers un veicinās 
attīstību un jauno instrumentu un pieeju 
izmantojumu biomedicīnisko datu 
radīšanai un ietvers "-omikas", lielu 
caurlaidspēju un sistēmas medicīnas 
pieejas. Lai īstenotu šīs darbības, būs 

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

nepieciešama cieša saikne ar 
fundamentāliem un klīniskiem pētījumiem, 
kā arī iepriekš minētiem ilgtermiņa kohorta 
pētījumiem (un atbilstošām pētniecības 
sfērām). Būs nepieciešama arī cieša saikne 
ar pētniecības un medicīniskajām 
infrastruktūrām (datubāzes, bioloģisko datu 
bankas utt.); tas nepieciešams 
standartizācijai, uzglabāšanai, brīvai 
neapstrādātu datu apmaiņai un piekļuvei, 
kas ir ļoti būtiski lielākam datu 
izmantojumam un novatoriskāku un 
efektīvāku veidu rašanai, lai veiktu 
analīzes un apkopotu datu kopas.

Or. da

Grozījums Nr. 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personalizētas pieejas medicīnā 
sekmēšana smagu slimību gadījumos
Lai uzlabotu ārstēšanas efektivitāti, 
drošumu un ekonomiskumu, 
personalizētās pieejas medicīnai mērķis ir 
izstrādāt jaunas profilakses un terapijas 
stratēģijas, kuras var pielāgot noteiktas 
pacientu grupas prasībām. Ir jānosaka 
faktori, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu 
terapijas jomā, un tie ir jāprecizē un 
jāpilnveido ar pētījumu starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Zofija Mazej Kukovič
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sl

Grozījums Nr. 139
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar 
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu. Šajā sakarā prioritāti piešķirs 
tām diagnostikas metodēm, kuru ietvaros 
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attiecīgajiem pacientiem ir pieejami vai 
tuvākajā nākotnē varētu būt pieejami 
profilakses vai terapijas pasākumi.

Or. de

Grozījums Nr. 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šī priekšlikuma ietvaros ir jāatbalsta pārbaudīti diagnosticēšanas rīki, kas jau funkcionē un 
veido spēcīgu pētniecības jomu un kas tiek pilnveidoti, lai samazinātu laika periodu no 
simptomu parādīšanās brīža līdz diagnozes noteikšanai.

Grozījums Nr. 141
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 

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

terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; lai veicinātu efektīvāku un
sekmīgāku esošo un jauno 
diagnosticēšanas rīku izmantošanu 
antimikrobās rezistences apkarošanai; kā 
arī lai izstrādātu visaptverošas pieejas visu 
vecuma cilvēku līdzsaslimšanas ārstēšanai 
un lai izvairītos no polifarmācijas. Šie 
uzlabojumi palīdzēs izstrādāt jaunu, 
efektīvāku, efektīgāku un ilgtspējīgāku 
slimību ārstēšanu, kā arī invaliditātes 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai, jo īpaši pieaugušo cilmes šūnu 
terapijai, nabassaites asins šūnu un 
inducēto pluripotento (iPS) cilmes šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību. Ir jāizstrādā 
idejas reģeneratīvās medicīnas jomā, jo 
īpaši balstoties uz pieaugušo cilmes 
šūnām, nabassaites asins šūnām un 
inducētajām pluripotentajām (iPS) cilmes 
šūnām.

Or. de

Grozījums Nr. 143
Peter Liese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 144
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks sniegts atbalsts infrastruktūru un 
informācijas struktūru, kā arī avotu 
integrācijai (tostarp to, kas iegūti no 
kohorta pētījumiem, protokoliem, datu 
apkopojumiem, rādītājiem, utt.). Tāpat tiks 
sniegts atbalsts standartizācijas, 
savstarpējas izmantojamības, uzglabāšanas, 
datu apmaiņas un piekļuves darbībām, 
tādējādi nodrošinot to, ka minētie dati tiek 

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

ka minētie dati tiek atbilstoši izmantoti. 
Uzmanība jāpievērš datu apstrādei, 
zināšanu pārvaldībai, modelēšanai un 
vizualizēšanai.

Or. da

Grozījums Nr. 145
Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sl
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Grozījums Nr. 146
Carl Schlyter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

ES pētniecībai būtu jāatbalsta paradigmas pāreja biomedicīniskajā pētniecībā un toksiskuma 
pārbaudēs no dzīvnieku izmantošanas pārbaudēs uz modernām 21. gadsimtam raksturīgām 
toksiskuma pārbaudēm. Progress molekulārajā bioloģijā, biotehnoloģijā un citās jomās rada 
priekšnosacījumus būtiskiem uzlabojumiem attiecībā uz to, kā zinātnieki var novērtēt 
potenciāli toksisku ķimikāliju radīto risku veselībai. Šo uzlabojumu rezultātā toksiskuma 
pārbaudes var kļūt ātrākas, ne tik dārgas un tiešāk saistītas ar ietekmi uz cilvēku organismu.
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Grozījums Nr. 147
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 148
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešama daudzdisciplināra 
progresīva un lietišķa pētniecība un 
inovācijas, ņemot vērā uzvedības, 
gerontoloģijas, digitālos un citu zinātnes 
jomu aspektus, lai varētu rast rentablus un 

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

lietotājam draudzīgus risinājumus aktīvai, 
neatkarīgai un automatizētai dzīvesvidei 
ikdienā (mājās, darba vietā) sabiedrībai, 
kas noveco, un cilvēkiem ar invaliditāti. 
Tas attiecas uz dažādām jomām un uz 
tehnoloģiskiem, sistēmu un pakalpojumu 
risinājumiem, kas uzlabo dzīves kvalitāti 
un cilvēku funkcionalitāti, tostarp veicina 
mobilitāti, nodrošina gudras personalizētas 
palīgtehnoloģijas, pakalpojumus un 
sabiedrisko robotiku, kā arī aptverošu 
automatizētu vidi, nenodarot kaitējumu 
pacientu un cilvēku, kas saņem palīdzību, 
attiecību veidošanas spējām un sociālās 
mijiedarbības kvalitātei. Tiks sniegts 
atbalsts pētniecības un inovācijas 
izmēģinājumu darbībām nolūkā novērtēt 
risinājumu īstenošanu un plašu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

programmas slimību un invaliditātes 
pārvaldībai, kā arī atbalstu zināšanu 
infrastruktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 151
Edite Estrela

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.14. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 152
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 153
Alda Sousa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 154
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma 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 drošība, veselīga pārtika un 
pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras un kalnu zinātniskā 
un tehniskā pētniecība un bioekonomika

Or. sl

Grozījums Nr. 155
Cristian Silviu Buşoi

Lēmuma 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 drošība un nodrošinājums, 
ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras 
zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika

Or. en

Grozījums Nr. 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 

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

un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgākā ražošanā, piemēram, 
uzlabojot augu ģenētisko potenciālu, lai 
labāk pielāgotos biotiskiem un 
abiotiskiem stresa faktoriem, palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), uzlabojot uzturvielu 
un ūdens izmantošanas efektivitāti, 
samazinot atkarību no starptautiskām 
rūpnīcām iegūta proteīnu importa Eiropā, 
kā arī palielinot bioloģiskās daudzveidības 
līmeni primārās ražošanas sistēmās.

Or. en

Pamatojums

“Tādējādi” ir aizvietots ar “piemēram”, lai mazinātu ierobežojošo aspektu, uzlabotu pozitīvo 
aspektu un paplašinātu.

Grozījums Nr. 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 158
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.2. Ekosistēmu pakalpojumu un 
sabiedrisko vērtību nodrošināšana

2.1.2. Lauksaimniecības 
daudzfunkcionalitātes, tostarp ekosistēmu 
pakalpojumu un sabiedrisko vērtību,
stiprināšana

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 

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

erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību. 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Tiks veikti sociāli 
ekonomiski un salīdzinoši 
lauksaimniecības/mežsaimniecības 
sistēmu un to ilgtspējīguma rādītāju 
novērtējumi. [ST1] [ST1] Šis teikums ir 
ņemts no grozījuma Nr. 12. Pārmaiņas 
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei. Piemēram, 
biotehnoloģija var uzlabot esošo Eiropas 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
resursu lietderīgu izmantošanu, uzlabojot 
izpratni par bioloģiskajām sistēmām un 
piedāvāt plašu rīku klāstu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
ilgtspējas un produktivitātes uzlabošanai. 
Vēl tā nodrošina pietiekamu pārtikas un 
lopbarības piegādi, kam ir būtiska nozīme, 
ņemot vērā iepriekšējos un turpmākos 
satricinājumus pasaules tirgos. Būtu 
jāatbalsta dažādu lauksamniecības 
tehnoloģiju priekšrocību kombinēšana, lai 
panāktu reālu ieguvumu cilvēku veselībai 
un videi.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Glenis Willmott

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 163
Glenis Willmott

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc 
barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī 
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Tiks konstatēti uztura 
risinājumi un inovācijas, kā rezultātā tiks 
uzlabota veselība un labklājība. Tiks 
novērtēta, uzraudzīta, kontrolēta un 

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

produktu, kuros ir augsts taukvielu, 
cukura vai sāls saturs, pārformulēšanu, 
lai veicinātu balansētu uzturu. Tiks
novērtēta, uzraudzīta, kontrolēta un 
izsekota ķīmiskā un toksiskā saindēšanās ar 
pārtiku vai lopbarību, tās riski un iedarbība 
visā pārtikas un dzeramā ūdens piegādes 
ķēdē no ražošanas un uzglabāšanas līdz 
apstrādei, iepakošanai, izplatīšanai, 
dalīšanai un sagatavošanai mājas apstākļos. 
Pārtikas nodrošinājuma inovācijas, labāki 
risku izziņošanas instrumenti un labāki 
pārtikas nodrošinājuma standarti palīdzēs 
vairot patērētāju uzticību un aizsardzību 
Eiropā. Turklāt augstāki pārtikas 
nodrošinājuma un uztura standarti 
pasaules mērogā palīdzēs stiprināt Eiropas 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un ES pilsoņu veselību un produktivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc 
barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī 
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Tiks konstatēti uztura 
risinājumi un inovācijas, kā rezultātā tiks 
uzlabota veselība un labklājība. Tiks 
novērtēta, uzraudzīta, kontrolēta un 
izsekota ķīmiskā un toksiskā saindēšanās ar 
pārtiku vai lopbarību, tās riski un iedarbība 
visā pārtikas un dzeramā ūdens piegādes 
ķēdē no ražošanas un uzglabāšanas līdz 
apstrādei, iepakošanai, izplatīšanai, 
dalīšanai un sagatavošanai mājas apstākļos. 

Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc 
barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī 
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Ir jāpalielina 
kvalitatīvs un veselīgs uzturs, pārbaudot 
un uzlabojot veselīgus savienojumus 
augos (piemēram, sekundārie metabolīti) 
un kultūraugu veselības statusu. Tiks 
konstatēti uztura risinājumi un inovācijas, 
kā rezultātā tiks uzlabota veselība un 
labklājība. Tiks novērtēta, uzraudzīta, 
kontrolēta un izsekota ķīmiskā un toksiskā 
saindēšanās ar pārtiku vai lopbarību, tās 
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Pārtikas nodrošinājuma inovācijas, labāki 
risku izziņošanas instrumenti un labāki 
pārtikas nodrošinājuma standarti palīdzēs 
vairot patērētāju uzticību un aizsardzību 
Eiropā. Turklāt augstāki pārtikas 
nodrošinājuma standarti pasaules mērogā 
palīdzēs stiprināt Eiropas pārtikas 
ražošanas nozares konkurētspēju.

riski un iedarbība visā pārtikas un dzeramā 
ūdens piegādes ķēdē no ražošanas un 
uzglabāšanas līdz apstrādei, iepakošanai, 
izplatīšanai, dalīšanai un sagatavošanai 
mājas apstākļos. Pārtikas nodrošinājuma 
inovācijas, labāki risku izziņošanas 
instrumenti un labāki pārtikas 
nodrošinājuma standarti palīdzēs vairot 
patērētāju uzticību un aizsardzību Eiropā. 
Turklāt augstāki pārtikas nodrošinājuma 
standarti pasaules mērogā palīdzēs stiprināt 
Eiropas pārtikas ražošanas nozares 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.2. apakšpunkts – 2.2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociāli ekonomiskos aspektus, pārtikas 
ķēdes noturīgumu pret vides un klimata 
riskiem, pārtikas ķēdē veikto darbību, kā 
arī uztura un ražošanas sistēmu izmaiņu 
radītās negatīvās ietekmes uz vidi 
ierobežošana.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūrai piemīt milzīgs potenciāls gan 
attiecībā uz veselīgu, drošu un 
konkurētspējīgu produktu attīstību, kas 
pielāgoti patērētāju vajadzībām un izvēlei, 
gan arī attiecībā uz vides pakalpojumiem 
(bioloģiskā attīrīšanās, zemes un ūdens 
pārvaldība, utt.) un enerģijas ražošanu, 
tomēr tas Eiropai vēl jāsaprot pilnībā. Tiks 
vairotas zināšanas un tehnoloģijas visos 
zināmo sugu apgūšanas aspektos un jaunu 
sugu atšķiršanā, vienlaikus ņemot vērā 
akvakultūras un ūdens ekosistēmu 
mijiedarbību, klimata pārmaiņu radīto 
ietekmi un to, kādā veidā nozare spēj tām 
pielāgoties. Tiks veicinātas arī inovācijas 
ilgtspējīgā ražošanas sistēmā uz sauszemes, 
piekrastes zonās un ārzonās. Uzmanība tiks 
pievērsta arī izpratnei par sociālajiem un 
ekonomiskajiem nozares aspektiem, 
tādējādi liekot pamatu rentablai un 
energoefektīvai ražošanai, kas atbilst tirgus 
un patērētāju vajadzībām, vienlaikus 
nodrošinot konkurētspēju un pievilcīgas 
izredzes investoriem un ražotājiem.

Akvakultūrai piemīt milzīgs potenciāls gan 
attiecībā uz veselīgu, drošu un 
konkurētspējīgu produktu attīstību, kas 
pielāgoti patērētāju vajadzībām un izvēlei, 
gan arī attiecībā uz vides pakalpojumiem 
(bioloģiskā attīrīšanās, zemes un ūdens 
pārvaldība, utt.) un enerģijas ražošanu, 
tomēr tas Eiropai vēl jāsaprot pilnībā. Tiks 
vairotas zināšanas un tehnoloģijas visos 
zināmo sugu apgūšanas aspektos un jaunu 
sugu atšķiršanā, vienlaikus ņemot vērā 
akvakultūras un ūdens ekosistēmu 
mijiedarbību, klimata pārmaiņu radīto 
ietekmi un to, kādā veidā nozare spēj tām 
vislabāk pielāgoties. Tiks veicinātas arī 
inovācijas ilgtspējīgā ražošanas sistēmā uz 
sauszemes, piekrastes zonās un ārzonās. 
Uzmanība tiks pievērsta arī izpratnei par 
sociālajiem un ekonomiskajiem nozares 
aspektiem, tādējādi liekot pamatu rentablai 
un energoefektīvai ražošanai, kas atbilst 
tirgus un patērētāju vajadzībām, vienlaikus 
nodrošinot konkurētspēju un pievilcīgas 
izredzes investoriem un ražotājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 167
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2.4. apakšpunkts – 2.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības tiks atbalstītas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu bioproduktu, starpnieku un 
bioenerģijas/biodegvielas izmantojumu, 
uzmanību galvenokārt vēršot uz kaskādes 
pieeju, par prioritāti izvirzot tādu produktu 
ražošanu, kuriem ir augsta pievienotā 
vērtība. Tiks izstrādātas tehnoloģijas un 
stratēģijas, lai nodrošinātu izejmateriālu 
piegādi. Uzlabojot biomasas veidu spektru 
izmantošanai otrās un trešās paaudzes 
bioloģiskajā pārstrādē, tostarp 
mežsaimniecībā, bioloģiskajos atkritumos 

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

dārzkopībā, mežsaimniecībā, bioloģiskajos 
atkritumos un rūpniecības 
blakusproduktos, tiks novērsti 
pārtikas/degvielas konflikti un atbalstīta 
Eiropas Savienības lauku un piekrastes 
teritoriju ekonomikas attīstība.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu samazināt enerģijas patēriņu un 
izskaust enerģijas atkritumus, vienlaikus 
nodrošinot sabiedrībai un ekonomikai 
nepieciešamos pakalpojumus, ir vajadzīga 
ne tikai vairāk, efektīvāku, izmaksu ziņā 
konkurētspējīgāku, videi nekaitīgāku un 
viedāku produktu un pakalpojumu 
ieviešana masu tirgū, bet arī tāda 
komponenšu un ierīču integrācija, kas 
nodrošina to sadarbību, tādējādi 
optimizējot vispārējo ēku, pakalpojumu un 
nozares enerģijas izmantojumu.

Lai varētu uzlabot energoefektivitāti un 
novērst enerģijas nelietderīgu 
izmantošanu, vienlaikus nodrošinot 
sabiedrībai un ekonomikai nepieciešamos 
pakalpojumus, ir vajadzīga ne tikai vairāk, 
efektīvāku, izmaksu ziņā 
konkurētspējīgāku, videi nekaitīgāku un 
viedāku produktu un pakalpojumu 
ieviešana masu tirgū, bet arī tāda 
komponenšu un ierīču integrācija, kas 
nodrošina to sadarbību, tādējādi 
optimizējot vispārējo ēku, pakalpojumu un 
nozares enerģijas izmantojumu.

Or. it

Grozījums Nr. 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 

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

emisiju, vienlaikus radot būtisku gaisa 
piesārņojumu. Šajā saistībā ir jāveicina 
kompleksas sistēmiskas pilsētu attīstības 
stratēģijas, kurās ņemta vērā 
energoefektivitāte, pieejamība, zaļās 
zonas, dzīvotņu pielāgošana un sociālā 
integrācija. Tajā pašā laikā pilsētās aizvien 
pasliktinās gaisa kvalitāte un pastiprinās
klimata pārmaiņas, tāpēc pilsētām ir 
jāizstrādā savas ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanās stratēģijas. Lai notiktu pāreja 
uz sabiedrību ar zemāku oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, ir jārod inovatīvi enerģijas 
risinājumi (energoefektivitāte, elektrība, kā 
arī siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas), 
kas ir saskaņoti ar transporta, atkritumu un 
ūdens apsaimniekošanas, kā arī ar IKT 
risinājumiem pilsētvidei. Ir jāparedz 
mērķtiecīgas iniciatīvas, kas atbalstīs 
enerģētikas, transporta un IKT nozares 
rūpniecības vērtību ķēžu konverģenci 
attiecībā uz viediem pilsētvides 
lietojumiem. Tajā pašā laikā ir jāizstrādā 
un pilnā apjomā jāpārbauda jauni 
tehnoloģiju, organizatoriskie, plānošanas 
un uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši 
pilsētu un kopienu vajadzībām un 
līdzekļiem. Turklāt ir jāveic pētījumi, lai 
izprastu sabiedrības, ekonomiskos un 
kultūras jautājumus, kas saistīti ar šo 
pāreju.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 

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

līmenis, notiek pārāk lēni tās augto 
izmaksu dēļ. Ir steidzami jārod ilgtspējīgi 
risinājumi ar labāku sniegumu izmaksu 
samazināšanai, padarot tās pieejamas un 
konkurētspējīgas, lai paātrinātu zemas 
oglekļa dioksīda emisijas elektroenerģijas 
ieviešanu tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 172
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni tās augto 
izmaksu dēļ. Ir steidzami jārod ilgtspējīgi 
risinājumi ar labāku sniegumu būtiskai 
izmaksu samazināšanai, lai paātrinātu 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 
elektroenerģijas ieviešanu tirgū, kā arī lai
izstrādātu izmaksu ziņā lietderīgas 
enerģijas uzkrāšanas metodes. Īpaši 
attiecībā uz turpmāk minēto.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot sauszemes un jūras vēju, 
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samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.

samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, aizvien vairāk
izmantot enerģijas ražošanu atklātā jūrā,
un nodrošināt pienācīgu šīs enerģijas 
integrēšanu elektroenerģijas tīklā. Galvenā 
uzmanība tiks pievērsta tādu nākamās 
paaudzes vēja enerģijas pārveides sistēmu 
plaša mēroga attīstībai, pārbaudei un 
demonstrēšanai, kurai ir lielāks 
pārveidošanas lietderības koeficients un 
lielāka pieejamība gan uz sauszemes, gan 
jūrā (tostarp attālās vietās un nelabvēlīgos 
klimatiskajos apstākļos), kā arī uzmanība 
tiks pievērsta jauniem sērijveida ražošanas 
procesiem. Lai iegūtu skaidrāku 
priekšstatu par to, vai ar vēja enerģijas 
izmantošanu var sasniegt minēto mērķi, 
saskaņā ar SET plānu tiks izveidota 
atsevišķa budžeta pozīcija Eiropas 
rūpniecības iniciatīvām attiecībā uz vēja 
enerģiju. 

Or. it

Grozījums Nr. 174
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. apakšpunkts – 3.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Salīdzinājumā ar 2010. gadu līdz 
2020. gadam par pusi jāsamazina saules 
enerģijas radītās izmaksas, kas attiecas uz 
saules fotoelementiem (PV) un saules 
enerģijas koncentrēšanu (CSP), tad saules 
enerģijas būs nozīmīga elektrības tirgū.

Izmaksas, kas saistītas ar saules enerģijas 
izmantošanu, tostarp fotoelementu (FE) un 
saules enerģijas koncentrēšanas 
izmantošanu, līdz 2020. gadam būtu 
jāsamazina vismaz uz pusi salīdzinājumā 
ar 2010. gadu, lai palielinātu šīs enerģijas 
daļu elektroenerģijas tirgū.

Or. it



PE492.615v02-00 36/56 AM\906857LV.doc

LV

Grozījums Nr. 175
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz fotoelementiem būs 
nepieciešami ilgtermiņa pētījumi par 
jaunām koncepcijām un sistēmām un 
masveida ražošanas priekšrocību 
demonstrēšana un pārbaude, lai tos varētu 
plaši izmantot par samērīgu un 
konkurētspējīgu cenu.

Or. it

Grozījums Nr. 176
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 177
Theodoros Skylakakis

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. apakšpunkts – 3.2.2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz saules enerģijas 
koncentrēšanu galvenā uzmanība tiks 
pievērsta efektivitātes palielināšanas 
risinājumiem, vienlaikus samazinot 
izmaksas un ietekmi uz vidi un nodrošinot 
demonstrēto tehnoloģiju ieviešanu jaunā 
rūpnieciskā mērogā, būvējot jaunās 
tehnoloģijas elektrostacijas. Tiks 
pārbaudīti risinājumi, kā efektīvi apvienot 
elektroenerģijas ražošanu no saules 
enerģijas un ūdens atsāļošanu. Pārbaudīs 
arī risinājumus saules enerģijas efektīvai 
uzkrāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. apakšpunkts – 3.2.2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par to, 
vai ar saules enerģijas izmantošanu var 
sasniegt noteiktos mērķus, saskaņā ar 
SET plānu tiks izveidota atsevišķa budžeta 
pozīcija Eiropas rūpniecības iniciatīvām 
attiecībā uz saules enerģiju. 

Or. it

Grozījums Nr. 179
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. apakšpunkts – 3.2.3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.3. Konkurētspējīgu un videi nekaitīgu 
oglekļa dioksīda uztveršanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas 
tehnoloģiju attīstīšana

svītrots

Oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CSS) ir būtisks risinājums, 
kas būtu jāizmanto komerciālā mērogā 
pasaules līmenī, lai varētu novērst 
problēmas, kas saistītas ar oglekļa 
dioksīda emisiju samazināšanu un 
nozares ar zemu oglekļa emisiju līmeni 
izveidošanu līdz 2050. gadam. Mērķis ir 
mazināt CSS papildu izmaksas ogļu 
spēkstacijām un gāzes spēkstacijām 
enerģētikas nozarē salīdzinājumā ar 
līdzvērtīgām iekārtām bez CSS un 
salīdzinājumā ar intensīvas enerģijas 
ražošanas instalācijām.
Atbalsts īpaši tiks sniegts visas CSS ķēdes 
demonstrēšanai reprezentatīvam portfelim 
ar dažādām uztveršanas, transportēšanas 
un uzglabāšanas tehnoloģiju iespējām. 
Papildus tam šīs tehnoloģijas tiks arī 
pētītas, lai tās varētu attīstīt tālāk un 
nodrošināt vēl konkurētspējīgākas 
uztveršanas tehnoloģijas, labākas 
komponentes, integrētas sistēmas un 
procesus, drošu ģeoloģisko uzglabāšanu 
un racionālus risinājumus liela mēroga 
uztvertā oglekļa dioksīda atkārtotai 
izmantošanai, lai tādējādi garantētu CSS 
tehnoloģiju komerciālo izmantojumu 
fosilā kurināmā spēkstacijās un citās 
oglekļa intensīvās nozarēs, kas tiks 
ekspluatētas pēc 2020. gada.

Or. it

Grozījums Nr. 180
Oreste Rossi
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģeotermiskā, ūdens un jūras enerģija, kā 
arī cita atjaunojamā enerģija var palīdzēt 
mazināt oglekļa dioksīda līmeni Eiropas 
energoapgādē, vienlaikus veicinot tās 
elastīgumu attiecībā uz dažādu ražošanu un 
enerģijas izmantojumu. Mērķis ir līdz 
komerciālam briedumam attīstīt rentablas 
un ilgtspējīgas tehnoloģijas, nodrošinot šo 
tehnoloģiju ievērojamu ieviešanu
rūpnieciskā mērogā, tostarp tīkla 
integrācijā. Okeāna enerģija — plūdmaiņu, 
straumju vai viļņu enerģija — ir paredzama
enerģija, kurai tik tiešām ir nulles emisijas. 
Pētniecības pasākumos ietilpst laboratorijas 
mēroga novatoriski pētījumi par zemu 
izmaksu uzticamiem komponentiem un 
materiāliem augsti korozīvā, bioloģiski 
piesārņojošā vidē, kā arī demonstrējumi 
atšķirīgos apstākļos, kas sastopami Eiropas 
ūdeņos.

Ģeotermiskā enerģija, hidroenerģija un 
jūras enerģija, kā arī cita veida atjaunojamā 
enerģija var veicināt Eiropas 
energoapgādes dekarbonizāciju, vienlaikus 
palielinot energoapgādes elastīgumu 
attiecībā uz mainīgu enerģijas ražošanu un 
izmantošanu. Mērķis ir panākt rentablu un 
ilgtspējīgu tehnoloģiju komerciālo 
gatavību, nodrošinot šo tehnoloģiju plašu 
izmantošanu rūpnieciskā mērogā, tostarp 
integrēšanu tīklā. Okeāna enerģija —
plūdmaiņu, straumju vai viļņu enerģija —
ir paredzama nulles emisiju līmeņa
enerģija. Pētniecības pasākumos ietilpst 
laboratorijas mēroga novatoriski pētījumi 
attiecībā uz zemu izmaksu uzticamiem 
komponentiem un materiāliem augsti 
korozīvā, bioloģiski piesārņojošā vidē, kā 
arī demonstrējumi atšķirīgos apstākļos, kas 
sastopami Eiropas ūdeņos. Lai iegūtu 
skaidrāku priekšstatu par to, vai ar 
hidroenerģijas, ģeotermiskās un jūras 
enerģijas, kā arī citu atjaunojamās 
enerģijas veidu, izmantošanu var sasniegt 
noteiktos mērķus, saskaņā ar SET plānu 
tiks izveidota atsevišķa budžeta pozīcija 
Eiropas rūpniecības iniciatīvām attiecībā 
uz šāda veida enerģiju.

Or. it

Grozījums Nr. 181
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. apakšpunkts – 3.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioenerģijas mērķis ir līdz komerciālam 
briedumam novest visdaudzsološākās 

Attiecībā uz bioenerģiju mērķis ir panākt 
daudzsološāko tehnoloģiju komerciālo 
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tehnoloģijas, pieļaut dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu liela 
mēroga, ilgtspējīgu ražošanu no biomasas, 
tostarp CSS, transportiem un efektīvām 
kombinētam spēkstacijām. Mērķis ir attīstīt 
un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 
ņemot vērā atšķirīgus ģeogrāfiskos un 
klimata nosacījumus, kā arī loģistikas 
ierobežojumus. Ilgāku pētījumu veikšana 
atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas nozares 
attīstību pēc 2020. gada. Šīs darbības 
papildinās iepriekšējas (izejvielas, 
bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

gatavību, lai ļautu plašā mērogā un 
ilgtspējīgi ražot dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu 
transportam un augstas efektivitātes 
kombinēto siltumenerģiju un 
elektroenerģiju no biomasas. Mērķis ir 
attīstīt un demonstrēt šo tehnoloģiju 
attiecībā uz dažādu bioenerģijas metožu 
izstrādes pakāpi, ņemot vērā atšķirīgus 
ģeogrāfiskos un klimata apstākļus, kā arī 
loģistikas ierobežojumus. Ilgāku pētījumu 
veikšana atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas 
nozares attīstību pēc 2020. gada. Šīs 
darbības papildinās iepriekšējas (izejvielas, 
bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

Or. it

Grozījums Nr. 182
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. apakšpunkts – 3.3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kurināmā elementiem un ūdeņradim piemīt 
lielisks potenciāls palīdzēt risināt Eiropas 
enerģētikas problēmas. Lai šīs tehnoloģijas 
ieviestu tirgū, būs ievērojami jāsamazina 
izmaksas. Piemēram, kurināmā elementu 
sistēmas izmaksas transportēšanai nākamo 
desmit gadu laikā būs jāsamazina par 
koeficientu 10. Lai to izdarītu, tiks sniegts 
atbalsts liela mēroga demonstrējumiem un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbībām attiecībā uz pārnēsājamiem, 
stacionāriem, transporta pielietojumiem un 
saistītiem pakalpojumiem, kā arī ilgtermiņa 
pētījumiem un tehnoloģiju attīstību nolūkā 
izveidot konkurētspējīgu kurināmo 
elementu ķēdi un ilgtspējīgu ūdeņraža 
ražošanu infrastruktūru visā 

Kurināmā elementiem un ūdeņradim ir 
liels potenciāls, lai veicinātu Eiropas 
enerģētikas problēmu risināšanu. Lai šīs 
tehnoloģijas ieviestu tirgū, būs ievērojami 
jāsamazina izmaksas. Piemēram, kurināmā 
elementu sistēmu izmaksas attiecībā uz 
transportu nākamo desmit gadu laikā būs 
jāsamazina vismaz 10 reizes. Lai to 
izdarītu, tiks sniegts atbalsts liela mēroga 
demonstrējumiem un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbībām attiecībā uz pārnēsājamu, 
stacionāru un ar transportu saistītu 
lietojumu un saistītiem pakalpojumiem, kā 
arī ilgtermiņa pētījumiem un tehnoloģiju 
attīstību nolūkā izveidot konkurētspējīgu 
kurināmo elementu ķēdi un ilgtspējīgu 
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Eiropas Savienībā. Lai radītu pietiekama 
apmēra sasniegumus, tostarp izstrādātu 
atbilstošus standartus, ir nepieciešama 
cieša valsts un starptautiskā sadarbība.

ūdeņraža ražošanu un infrastruktūru visā 
Savienībā. Lai radītu pietiekama apmēra 
sasniegumus, tostarp izstrādātu atbilstošus 
standartus, ir nepieciešama cieša valsts un 
starptautiskā sadarbība.

Or. it

Grozījums Nr. 183
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropa ir izvirzījusi politisku mērķi līdz 
2050. gadam panākt 60 % oglekļa 
dioksīda samazinājumu. Tās mērķis ir uz 
pusi samazināt ar tradicionālo degvielu 
darbināmos transportlīdzekļus pilsētās un 
līdz 2030. gadam patiesībā izveidot pilsētu, 
kuras loģistika lielākajos pilsētu centros ir 
bez oglekļa dioksīda. Aviācijā degvielai ar 
zemu oglekļa emisiju līmeni līdz 
2050. gadam jābūt 40 % līmenī, savukārt 
jūras bunkuros oglekļa emisiju līmenis 
jāsamazina par 40 % līdz 2050. gadam.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Pamatprogrammas nosaukumā norādīts, ka tā attiecas tikai uz laikposmu līdz 2020. gadam. 
Tādēļ nav pamata atsaukties uz iespējamiem nākotnes plāniem nākamajos gadu desmitos.

Grozījums Nr. 184
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4.1. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības būtiski 
veicinās nepieciešamo risinājumu attīstību 
un izmantošanu attiecībā uz visiem 
transportlīdzekļu veidiem, tādējādi būtiski 
samazinot transporta radītās emisijas, kas 
kaitē videi (piemēram, CO2, NOx un SOx), 
samazinot transporta atkarību no fosilā 
kurināmā un tādējādi samazinot transporta 
ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un 
saglabājot dabas resursus.

Pētniecības un inovācijas darbības būtiski 
veicinās nepieciešamo risinājumu attīstību 
un izmantošanu attiecībā uz visiem 
transportlīdzekļu veidiem, tādējādi ar 
konkurētspējīgām tirgus cenām būtiski 
samazinot transporta radītās emisijas, kas 
kaitē videi (piemēram, CO2, NOx un SOx), 
samazinot transporta atkarību no fosilā 
kurināmā un tādējādi samazinot transporta 
ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un 
saglabājot dabas resursus.

Or. it

Grozījums Nr. 185
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4.1. apakšpunkts – 3. daļa – 4.1.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Lai samazinātu vai izskaustu CO2 un 
transporta radīto piesārņojumu, ir jāattīsta 
un jāpaātrina tīrāku dzinējspēku
tehnoloģiju izmantojums. Ir nepieciešami 
jauni un inovatīvi risinājumi, kuru pamatā 
ir elektriskie dzinēji un baterijas, kurināmā 
elementi vai hibrīddzinējspēks. 
Tehnoloģiskie sasniegumi palīdzēs uzlabot 
arī tradicionālo dzinējspēka sistēmu vides 
efektivitāti.

a) Lai mazinātu vai novērstu CO2 un 
transporta radīto piesārņojumu, ir jāattīsta 
un jāpaātrina videi nekaitīgāku dzinēju 
tehnoloģiju izmantošana. Ir nepieciešami 
tādi jauni un inovatīvi risinājumi par 
konkurētspējīgām tirgus cenām, kuru 
pamatā ir elektriskie dzinēji un 
akumulatori, kurināmā elementi vai 
hibrīddzinēji. Tehnoloģiskie sasniegumi 
palīdzēs uzlabot arī tradicionālo dzinēju 
sistēmu nekaitīgumu videi.

Or. it

Grozījums Nr. 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Rīcība klimata jomā, resursefektivitāte 
un izejmateriāli

5. Rīcība klimata un ūdens resursu jomā, 
resursefektivitāte un izejmateriāli

Or. en

Grozījums Nr. 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spēju pielāgoties klimata pārmaiņām ir 
nepilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, 
objektīvus un sociāli pieņemamus 
pasākumus, kas vērsti uz klimata ziņā 
elastīgāku vidi un sabiedrību, ir jāveic 
integrēta analīze, kurā jānovērtē pašreizējā 
un turpmākā ietekme, neaizsargātība un 
iedarbība uz sabiedrību, riski, izmaksas un 
ar klimata pārmaiņām un mainīgumu 
saistītās iespējas, ņemot vērā ārkārtas 
apstākļus un ar tiem saistītos klimata 
radītos draudus un to atkārtošanos. Šī 
analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un 
ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām, tautsaimniecības vērtībām
un dabas bagātībām. Galvenā uzmanība 
tiks pievērsta visvērtīgākajām dabiskajām 
ekosistēmām, arheoloģisko atradumu 
vietām, apbūvētai videi un pilsētu 
ainavām un mantojumam, kā arī kultūras 
resursiem un būtiskām sabiedrības un 
ekonomikas nozarēm Eiropā. Veicot 
darbības, tiks izpētīta klimata pārmaiņu un 
aizvien pieaugošās siltumnīcefekta gāzu 
koncentrācijas atmosfērā ietekme un 
radītais apdraudējums cilvēku veselībai. 
Veicot pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, 
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tostarp tiks vērtēta dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, lai 
tādējādi informētu un atbalstītu to attīstību 
un ieviešanu visos līmeņos un mērogos. 
Tas attieksies arī uz ģeoinženierijas iespēju 
potenciālo ietekmi, izmaksām un riskiem. 
Tiks izpētītas kompleksās savstarpējās 
saiknes un konflikti, kā arī pielāgošanās un 
risku novēršanas politiku radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

vienlīdzīgi sadalīti un rentabli pasākumi 
attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ar tām saistītajai ietekmei, 
tostarp tiks vērtēta dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, lai 
tādējādi informētu un atbalstītu to attīstību 
un ieviešanu visos līmeņos un mērogos. 
Tas attieksies arī uz ģeotehnoloģiju iespēju 
potenciālo ietekmi, izmaksām un riskiem. 
Tiks izpētītas kompleksās savstarpējās 
saiknes un konflikti, kā arī pielāgošanās un 
risku novēršanas politikas radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5.1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropas Savienība līdz 2050. gadam 
varētu pāriet uz konkurētspējīgu, 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku, ir jāizstrādā efektīvas, 
ilgtermiņa stratēģijas ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni un būtisks progress mūsu
spējā radīt jauninājumus. Pētījumā tiks 
novērtēti vides un sociāli ekonomiskie riski 
un iespējas, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšanas iespēju ietekme. Veicot 
pētījumus, tiks sniegts atbalsts jaunu 
klimata – enerģētikas – ekonomikas 
modeļu attīstībai un validācijai, ņemot vērā 
ekonomikas instrumentus un attiecīgos 
ārpakalpojumus, lai varētu testēt tādas 
politikas iespējamību, ar ko mazina 
ietekmes radītās sekas, kā arī zemu oglekļa 
emisiju līmeņa tehnoloģiju virzību dažādos 
mērogos un attiecībā uz galvenajām 

Lai Savienība līdz 2050. gadam varētu 
pāriet uz konkurētspējīgu, resursu ziņā 
efektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku, ir jāizstrādā efektīvas, 
ilgtermiņa, zemu oglekļa emisiju attīstības 
stratēģijas un būtisks progress mūsu spējā 
radīt jauninājumus. Pētījumā tiks novērtēti 
vides un sociāli ekonomiskie riski un 
iespējas, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšanas iespēju ietekme. Pētījumā, 
kurā uzmanība pievērsta CO2 emisiju 
mazināšanai, vienmēr jāņem vērā 
problēmas risināšanas steidzamība, kā arī 
augstākie standarti un reaģēšanas ātrums. 
Veicot pētījumus, tiks sniegts atbalsts 
jaunu klimata – enerģētikas – ekonomikas 
modeļu attīstībai un apstiprināšanai, ņemot 
vērā ekonomikas instrumentus un attiecīgo
ārējo ietekmi, lai varētu pārbaudīt tādas 
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ekonomikas un sabiedrības nozarēm 
Eiropas Savienības un pasaules līmenī. 
Īstenojot darbības, tiks veicinātas 
tehnoloģiskās, institucionālās un sociāli 
ekonomiskās inovācijas, uzlabojot 
pētniecības darbību saikni ar 
pielietojumiem, kā arī ar uzņēmējiem, gala 
lietotājiem, pētniekiem un zināšanu 
iestādēm.

politikas iespējamību, ar ko mazina 
ietekmes radītās sekas, kā arī zemu oglekļa 
emisiju līmeņa tehnoloģiju virzību dažādos 
mērogos un attiecībā uz galvenajām 
ekonomikas un sabiedrības nozarēm 
Savienības un pasaules līmenī. Īstenojot 
darbības, tiks veicinātas tehnoloģiskās, 
institucionālās un sociāli ekonomiskās 
inovācijas, uzlabojot pētniecības darbību 
saikni ar lietojumu, kā arī ar uzņēmējiem, 
gala lietotājiem, pētniekiem un zināšanu 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5.1.3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klimata pārmaiņu un ūdens resursu 
apsaimniekošanas jautājumi.
Klimata pārmaiņu jautājumam jābūt 
saistītam ar ūdens resursu 
apsaimniekošanas jautājumiem. Nākotnē 
lielus izaicinājumus ūdens pētniecībā 
galvenokārt radīs aizvien lielākā 
nepieciešamība izskatīt šo jautājumu 
saistībā ar globālo pārmaiņu, klimata 
pārmaiņu un pieaugošās ģeopolitiskās 
nozīmes jautājumiem, kā arī ar 
enerģētikas un veselības aizsardzības 
aspektiem.
Attiecībā uz ūdens resursiem jābūt 
vienotam redzējumam un vienotai 
pārvaldībai. Tas ietver dabas reģionus un 
ekoloģijas jautājumus, izpratni par 
ekosistēmas pakalpojumiem kā par 
procesu, dzeramā ūdens kvalitātes 
aizsardzību un dažādas politiskās sistēmas 
un institucionālās struktūras.
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Zināšanu bāzē būtu jāietver jēdziens 
„videi nekaitīgs straumes ātrums” un 
jāņem vērā ekosistēmu pakalpojumi, ko 
nodrošina ūdens; uzsver, ka jāņem vērā 
ūdens aprites cikla atkarība no dzīvotnēm, 
un tas ietekmē arī reciklētā ūdens 
procentuālo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5.1.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1.3.a Ir svarīgi veikt pētījumu par 
klimata pārmaiņu reģionālo ietekmi uz 
ekosistēmu, ūdens resursiem, 
lauksaimniecību un mežsaimniecību, lai
izvērtētu to ietekmi uz cilvēka dzīvi, 
veselību un citiem sociāli ekonomiskiem 
aspektiem, kā arī lai izpētītu globālo 
pārmaiņu tiešo un netiešo ietekmi uz 
ekosistēmas dinamiku un spēju.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5.2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības rīcība var radīt tādas 
neatgriezeniskas pārmaiņas vidē, kas 
izmainīs ekosistēmu būtību. Šie riski ir 
jāparedz, novērtējot, uzraugot un 
prognozējot gan cilvēku veikto darbību 
ietekmi uz vidi, gan arī vides pārmaiņu 

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

ietekmi uz cilvēku labklājību. Pētījumi par 
jūras (gan piekrastes zonas, gan dziļjūras), 
saldūdens, sauszemes un pilsētu 
ekosistēmām, tostarp par ekosistēmām, kas 
ir atkarīgas no pazemes ūdeņiem, vairos 
izpratni par šo komplekso dabas resursu un 
sociālo, ekonomikas un ekoloģisko sistēmu 
mijiedarbību, tostarp par dabiskajiem 
vājajiem punktiem, kā arī vairos izpratni 
par cilvēku un bioloģisko sistēmu 
elastīgumu vai trauslumu. Pētījumos 
noskaidros, kā ekosistēmas darbojas un 
reaģē uz antropogēnu ietekmi, kā tās var 
atjaunot un kā tās ietekmēs ekonomiku un 
cilvēku labklājību. Veicot pētījumus, tiks 
meklēti arī risinājumi resursu problēmas 
novēršanai. Lai izveidotu jaunus tādas 
ūdens apsaimniekošanas modeļus, kas 
garantē pārredzamību, ir vajadzīga 
inovācija. Tā ietver informāciju par ūdens 
izcelsmi, vienlīdzīgu sadali un procedūru 
ūdens tirdzniecībai un izmantošanai. Tas 
dos ieguldījumu politikā un praksē, ar ko 
nodrošina sociālo un ekonomisko 
aktivitāšu darbību ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīguma un 
pielāgojamības robežās.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības 
sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 
inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas 
resursus un ekosistēmas apsaimniekotu tā, 
lai novērstu vai pielāgotos graujošām 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 193
Julie Girling

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir uzlabot 
zināšanu bāzi par izejmateriāliem un attīstīt 

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

inovatīvus risinājumus rentablai, 
pārredzamai un videi nekaitīgai 
izejmateriālu izpētei, ieguvei, apstrādei, 
pārstrādei un atguvei, kā arī izejmateriālu 
aizstāšanai, rodot ekonomiski pievilcīgus 
alternatīvus risinājumus ar vājāku ietekmi 
uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 195
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 196
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 5.4. apakšpunkts – 5.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks sniegts atbalsts visa veida gan 
pakāpeniskām, gan radikālām inovācijām, 
ar ko apvieno tehnoloģiskās, 
organizatoriskās, sabiedrības, uzvedības, 
uzņēmējdarbības un politikas inovācijas, kā 
arī tiks stiprināta pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība. Tas nodrošinās pamatu 
cirkulārākai ekonomikai, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi un ņemot vērā 
no jauna radušos ietekmi uz vidi. Tas 
ietvers uzņēmējdarbības modeļus, 
rūpniecības simbiozi, produktu 

Tiks sniegts atbalsts visa veida gan 
pakāpeniskām, gan radikālām inovācijām, 
ar ko apvieno tehnoloģiskās, 
organizatoriskās, sabiedrības, uzvedības, 
uzņēmējdarbības un politikas inovācijas, kā 
arī tiks stiprināta pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība. Tas nodrošinās pamatu 
cirkulārākai ekonomikai, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi un ņemot vērā 
no jauna radušos ietekmi uz vidi. Tas 
ietvers uzņēmējdarbības modeļus, 
rūpniecības simbiozi, produktu 



AM\906857LV.doc 51/56 PE492.615v02-00

LV

pakalpojumu sistēmas, produktu izstrādi, 
pilnu dzīves ciklu un pieeju no šūpuļa uz 
šūpuli. Mērķis būs uzlabot 
resursefektivitāti, pilnībā samazinot 
ieguldījumu, atkritumus un kaitīgu vielu 
radīšanu vērtības ķēdē, kā arī veicināt 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un resursu 
aizvietošanu. Uzsvars tiks likts uz to, lai 
veicinātu pāreju no pētniecības uz tirgu, 
iekļaujot rūpniecības nozari un īpaši MVU, 
un pāreju no prototipu attīstības uz to 
ieviešanu tirgū un replikācijas. 
Ekonovatoru savstarpējo tīklu veidošana 
veicinās zināšanu izplatīšanu un labāku 
piedāvājuma saikni ar pieprasījumu.

pakalpojumu sistēmas, produktu izstrādi, 
pilnu aprites ciklu un pieeju „no šūpuļa 
līdz šūpulim”. Mērķis būs uzlabot 
resursefektivitāti, pilnībā samazinot 
ieguldījumu, atkritumus un kaitīgu vielu 
radīšanu vērtību ķēdē, kā arī veicināt 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un resursu 
aizvietošanu. Uzsvars tiks likts uz to, lai 
veicinātu pāreju no pētniecības uz tirgu, 
iekļaujot rūpniecības nozari un īpaši MVU, 
un pāreju no prototipu attīstības uz to 
ieviešanu tirgū par samērīgām cenām un 
replicēšanu. Ekonovatoru savstarpējo tīklu 
veidošana veicinās zināšanu izplatīšanu un 
labāku piedāvājuma saikni ar pieprasījumu.

Or. it

Grozījums Nr. 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – 5.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.3.a Jaunas paaudzes ūdensapgādes 
sistēmu izstrāde
Eiropā ir steidzami vajadzīga integrētas 
ūdensapgādes sistēmas inovācija. Ūdens 
ir galvenais veselas sabiedrības, 
plaukstošas ekonomikas un veselīgu 
ekosistēmu priekšnosacījums. Klimata 
pārmaiņām ir liela ietekme uz 
hidroloģisko ciklu, padarot 
neprognozējamākus tā modeļus un radot 
būtiskas izmaiņas pašreizējos ūdens 
resursos. Eiropas ūdensapgādes 
infrastruktūra ir novecojusi (gan attiecībā 
uz notekūdeņiem, gan dzeramā ūdens 
apgādi) un ūdens resursu 
apsaimniekošanu skar tādas problēmas kā 
aizvien lielāks ūdens trūkums, lielāks 
(pilsētu) applūšanas risks, ūdens 
piesārņojums, kā arī pieaugošs un 
specifiskāks pieprasījums pēc ūdens. 
Ieguldījums ūdensapgādes sistēmās ir 
liels, un tam ir ilglaicīga atdeve.
Pētniecības un inovācijas pasākumi tiks 
veikti, pievēršot uzmanību pilsētu un 
lauku rajoniem, ražotājiem un 
starpnozaru jautājumiem, un galvenā 
uzmanība tiks veltīta:
5.3.1. droša un pieejama ūdens apgādei 
par samērīgu cenu, vienlaikus nodrošinot 
pietiekamus ūdens resursus videi.
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Ūdens resursu apsaimniekošana pilsētās 
tiek aizvien vairāk noslogota pieaugošās 
urbanizācijas dēļ (sagaidāms, ka 
2050. gadā vairāk nekā 80 % iedzīvotāju 
dzīvos ES valstu pilsētās). Lauku rajonus 
skar daudzas problēmas saistībā ar 
lauksaimniecībai nepieciešamajiem ūdens 
resursiem, piesārņojuma novēršanu un 
sanitāro apstrādi, un dzeramā ūdens 
apgādi. Lai novērstu ar ūdensapgādi 
saistītās problēmas, ir jāizstrādā integrēta 
pieeja, kuras centrālais elements ir ūdens 
aprites cikls, kurā iesaistīti tiešie lietotāji 
un ieinteresētās personas;
5.3.2. lai panāktu to, ka saimnieciskā 
darbība galvenajās ES nozarēs (tostarp 
enerģētikā, lauksaimniecībā un ķīmijas 
rūpniecībā) nebūtu nenovēršami saistīta 
ar ūdens resursu noplicināšanu.

Inovācijas rūpnieciskajos procesos, IKT 
lietojumā un jaunās svarīgās 
pamattehnoloģijās samazinās izmaksas, 
enerģijas pieprasījumu un mazinās 
piesārņojumu;
5.3.3. lai uzturētu ūdeņu labo stāvokli un 
uzlabotu to visos ES upju baseinos –
kvalitātes, daudzuma un izmantojuma 
ziņā un apstākļos, kad palielinās ietekme 
uz ūdens resursiem;
Eiropas ūdensapgādes nozares vadošajai 
nozīmei pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 200
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni 
draudu, piemēram, noziedzību, terorismu 
un masveida ārkārtas situācijām cilvēka 
izraisītu vai dabas katastrofu rezultātā. Šo 
draudu mērogs var būt starptautisks, un tie 
var attiekties uz fiziskiem mērķiem vai 
kibertelpu. Uzbrukumi, kas vērsti, 
piemēram, pret valsts iestāžu vai privātu 
uzņēmumu interneta vietnēm ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī 
smagi skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.

Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni 
draudu, piemēram, noziedzību, terorismu, 
nelegālo imigrāciju un masveida ārkārtas 
situācijām cilvēka izraisītu vai dabas 
katastrofu rezultātā. Šo draudu mērogs var 
būt starptautisks, un tie var attiekties uz 
fiziskiem mērķiem vai kibertelpu. 
Uzbrukumi, kas vērsti, piemēram, pret 
valsts iestāžu vai privātu uzņēmumu 
interneta vietnēm ne tikai mazina 
iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī smagi 
skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.

Or. it

Grozījums Nr. 201
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 202
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 203
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC arvien vairāk pievērsīs uzmanību “20-
20-20” klimata un enerģijas mērķiem un 
ES pārejai uz konkurētspējīgu, zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku līdz 
2050. gadam, pētot šādus tehnoloģiskos un 
sociāli ekonomiskos aspektus:

JRC arvien vairāk pievērsīs uzmanību “20-
20-20” klimata un enerģijas, pētot šādus 
tehnoloģiskos un sociāli ekonomiskos 
aspektus:
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Or. it

Pamatojums

Pamatprogrammas nosaukumā norādīts, ka tā attiecas tikai uz laikposmu līdz 2020. gadam, 
saskaņojot ar citām stratēģijām 2020. gadam un iniciatīvas „20-20-20” mērķi. Tā vietā, lai 
censtos iezīmēt turpmāko scenāriju nākamajām desmitgadēm, mums jāpievērš uzmanība 
2020. gada mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 204
Theodoros Skylakakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en


