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Grozījuma projekts 6303 === ENVI/6303 ===

iesniedza Andrea Zanoni, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 02 04 02 04

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerve

Kopā 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Reģionālas MVU kopas aprites ekonomikai
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Bailes par to, ka varētu pietrūkt izsmeļamie resursi, aizvien lielākais spiediens uz atjaunojamo enerģiju 
avotiem, ar to saistītais tirgus cenu pieaugums un svārstības, kā arī bailes no ekonomiskās nestabilitātes 
un sociāliem nemieriem visā pasaulē liek virzīties uz tādas politikas un tādu instrumentu, kā arī 
pasākumu izstrādi un īstenošanu resursu izmantošanas jomā, kas palīdz nodrošināt aizvien pieaugošā 
skaita pasaules iedzīvotāju vajadzības, vienlaikus neapdraudot nākamo paaudžu iespējas sevi nodrošināt. 
ES līmenī šajā jomā tika izstrādāts Ceļvedis uz resursu ziņā efektīvu Eiropu, kurš nāca klajā 2011. gadā. 
Šā ceļveža pamatā ir vairāki tiesību akti un politikas virzieni (piemēram, Ekodizaina direktīva, Dabas 
resursu tematiskā stratēģija, politikas virzieni atkritumu apsaimniekošanas jomā)* un tas nodrošina 
satvaru konkrētākiem politikas virzieniem, piemēram, produktu dizaina, atkārtotas izmantošanas, 
otrreizējas pārstrādes un materiālu aizstāšanas, kā arī resursu taupīšanas jomās.
Kaut gan ir gūti zināmi panākumi, tiek pausti arī uzskati, ka nepietiek vien ar lielākas resursefektivitātes 
nodrošināšanu, jo ieguvumus efektivitātes jomā bieži atspēko aizvien lielāka izmantošana (piemēram, 
“bumeranga efekts”). Saskaņā ar Padomes ieteikumiem par tādu pasākumu stimulēšanu, kas nodrošinātu 
zaļāku aprites ekonomiku**, ir uzsvērts, ka nepieciešams stabilizēt un sīkāk precizēt resursefektivitātes 
programmu***. Ir atkārtoti uzsvērts, ka aprites ekonomikas izveidošana ir nozīmīgs līdzeklis kā virzīties 
uz dematerializāciju un materiālu intensīvāku atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un aizstāšanu. Ķīna, 
piemēram, nosaka aprites ekonomiku savos tiesību aktos, lai nodrošinātu materiālu izmantošanas 
samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi ražošanas, aprites un patēriņa procesā. ES līmenī, lai 
gan ir spēkā tiesību akti, kas veicina, piemēram, ekoinovāciju, tomēr tiek uzskatīts, ka nav ambiciozas, 
visaptverošas, stratēģiskas vispārējas pieejas, lai virzītos no pakārtotām uz radikālām inovācijām. Turklāt 
regulatīvā un politiskā nenoteiktība agrāk vai vēlāk apdraudēs plaukstošās ekonozares konkurētspēju, un 
vēl vairāk — aprites ekonomikas konkurētspēju. Bet iespējamie ieguvumi ir milzīgi.
McKinsey veiktajā analīzē pēc Ellen MacArthur Foundation**** pasūtījuma ir lēsts, ka materiālu 
izmaksu neto ietaupījumi aprites ekonomikā ES līmenī līdz 2025. gadam būtu USD 340 līdz 380 miljardu 
gadā “pārejas scenārijā” un USD 520 līdz 630 miljardu jau “veiksmīgas ieviešanas scenārijā”, ņemot vērā 
tikai daļu no ražošanas nozares. Starp sagaidāmiem papildu ieguvumiem ir cenu svārstību un ar piegādi 
saistīto risku mazināšana, nodarbinātības potenciāla veicināšana un mazāka ārējā ietekme un 
ekonomikas noturība ilgtermiņā. Lai saņemtu šos ieguvumus būtu jāveic droši un radoši pasākumi, 
izkļūstot no lineārā modeļa “ņemu-izgatavoju-izmetu”.
Projekta apraksts
Mērķi
Vairāk progresīvi uzņēmumi jau ir stājušies uz aprites ekonomikas ceļa. Starp tiem ir uzņēmumi, kas 
atbalsta apritē balstītu izstrādi, piemēram, Cradle to Cradle® pieeju, kā arī jaunus inovatīvus 
uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, sadarbīgo patēriņu*****. Ellen MacArthur Foundation ir definējis 
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šādus aprites ekonomikas principus: 1) Jau projektā novērst atkritumus — produkti tiek izstrādāti 
izjaukšanas un atkārtotas izmantošanas ciklam; 2) tiek strikti nodalītas noārdāmās un paliekošās daļas —
noārdāmās, tiek droši atgrieztas atpakaļ biosfērā un paliekošās nonāk citos uzturēšanas ciklos, lai 
nodrošinātu atkārtotu izmantošanu/pārstrādi līdz pat izmantošanas pēdējam posmam; 3) enerģijai, kas 
nodrošina šo aprites ciklu darbību ir jābūt tikai atjaunojamai.
Pārnozaru sadarbīgas līdzdalības izmēģinājuma projekts vietējā un reģionālā līmenī var nodrošināt 
empīrisku ieskatu reālā šīs koncepcijas īstenošanā un varētu būt nozīmīga testēšanas un mācīšanās 
platforma, arī lai pārskatītu aprites posmus. Šajā jautājumā nozīmīgs izejas punkts varētu būt mazu un 
vidēju uzņēmumu darbība vietējās kopās.
Turpmāk ir uzskaitītas tās problēmas, kuras būtu ļoti svarīgi atrisināt******. To empīriskā analīze arī 
būtu galvenie ierosinātā izmēģinājuma projekta mērķi:
– spēkā esošā Eiropas un valstu tiesiskā un politiskā bāze var būt ārkārtīgi svarīga — tā var izrādīties vai 
nu strauju pāreju veicinošs faktors, vai traucējošs faktors, kas var kavēt veiksmīgu īstenošanu; vai spēkā 
esošās politikas un finanšu programmas nodrošina pietiekamu atbalstu? Mērķis ir izpētīt regulatīvās un 
politikas problēmas, ar kurām jāsaskaras uzņēmumiem, kā arī izpētīt, kuri instrumenti varētu stimulēt 
radikālu inovāciju;
– pašreiz pieejamie industriālie stimuli, piemēram, Apvienotās Karalistes Industriālās simbiozes 
programma ir nodrošinājusi ietaupījumus enerģijas un resursefektivitātes jomā, bet šie centieni reti kad ir 
būtiski ietekmējuši ražošanas un patēriņa fundamentālās tendences; lai organizētos un iesaistītos pēc 
iespējas vairāk rūpniecības nozaru un dažādu uzņēmumu izšķiroši svarīga ir platforma, kas atbalsta datu 
vākšanu un apmaiņu ar tiem, labākās prakses izplatīšanu un uzņēmumu sadarbību. Tas varētu būt 
nozīmīgs sākuma punkts ceļā uz būtiskākiem un straujākiem panākumiem;
– lai novērstu pašreizējo zināšanu trūkumu un ļautu zināšanām izplatīties, ir jāveicina arī sadarbība starp 
materiālu zinātni, projektēšanas skolām un uzņēmumiem;
– nepieciešams arī dokumentēt aprites ekonomikas ieviešanas neveiksmes un panākumus, lai varētu 
apmainīties ar informāciju par tās radīto vērtību, kā arī par problēmām, kuras jāņem vērā turpmākā 
gaitā;
– mazi un vidēji uzņēmumi (MVU) visbiežāk saskaras ar apgrūtinātu pieeju datiem un informācijai par 
dažādiem aprites ekonomikas posmiem, tiem pieejamā informācija ir zemas kvalitātes un nekonsekventa. 
Tiem visticamāk nākas pārciest akūtas problēmas un to darījumu izmaksas potenciāli ir augstas 
(piemēram, spēju veidošana, iemaņu attīstīšana). Kaut arī pastāv sākotnējās pieredzes apmaiņas 
platformas, piemēram, Ellen Mac Arthur Foundation Circular Economy 100, to galvenā uzmanība ir 
pievērsta lieliem uzņēmumiem globālā mērogā. Tas draud ar to, ka MVU varētu pievienoties posmā, kad 
lielu daļu jaunā daudzsološā tirgus, jau būs ieņēmuši nedaudzi lieli uzņēmumi. Tomēr MVU tiek uzskatīti 
par izšķiroši svarīgiem Eiropas ekonomiskajai stabilitātei, jo tie ir inovācijas un nodarbinātības iespēju 
avoti.
Turpmākā virzība
Pašreiz īstenotie (izmēģinājuma) projekti saistībā ar aprites ekonomikas koncepciju pārsvarā ir 
pievērsušies noslēgtiem lokiem metālu un minerālvielu jomā. Savā 2012. gada 24. maija rezolūcijā par 
resursu ziņā efektīvu Eiropu*******, sadaļā par dabas kapitālu un ekosistēmiskajiem pakalpojumiem 
Eiropas Parlaments aicina
Komisiju izmantot labāko praksi resursu izmantošanas efektivitātes jomā, lai izstrādātu atbilstīgus 
kritērijus un uzsāktu izmēģinājuma projektus attiecībā uz vairākiem resursiem, piemēram, fosforu, ar 
mērķi līdz 2020. gadam panākt praktiski 100 % atkārtotu izmantošanu un optimizēt to izmantošanu un 
pārstrādi; un uzsver, ka šādiem izmēģinājuma projektiem būtu jāsaņem tiešs ES finansējums.
Sekojot šim aicinājumam un iepriekš izklāstītajiem mērķiem, ierosinātais izmēģinājuma projekts censtos 
izveidot 2–3 kopas, kurās sadarbotos dažādi uzņēmumi no dažādām rūpniecības nozarēm. Tajās darbotos 
uzņēmumi, kas nodrošina gan noārdāmās, gan paliekošās daļas, tādējādi paplašinot šo iniciatīvu, 
nemeklējot tikai dažus konkrētus materiālus. Lai to panāktu, projektam būtu jānodrošina gan zinātība 
organizatorisko pārmaiņu jomā, kā arī jaunākā zinātniskā informācija. Zinātību organizatorisko 
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pārmaiņu jomā varētu nodrošināt ar padomdevēju organizācijām vadības un organizatoriskās attīstības 
jomā, savukārt zinātnisko informāciju varētu nodrošināt veidojot partnerības ar zinātniskajām iestādēm 
un inovāciju, sadarbības, kā arī tehnoloģiju tālāknodošanas centriem.
Kopās pārsvarā būs mazie un vidējie uzņēmumi, lai varētu izpētīt iespējami augstās darījumu izmaksas, 
spējas un nepieciešamās iemaņas, vienlaikus izmantojot šo uzņēmumu inovatīvās spējas. Uzņēmumiem 
jāapvienojas reģionālās kopās, vienlaikus aktīvi darbojoties vairāk nekā vienā dalībvalstī, lai dotu iespēju 
rast noderīgu ieskatu dažādās regulatīvajās un politikas sistēmās. To varētu panākt izvēloties MVU no 
pārrobežu reģioniem, piemēram, no Eiroreģiona Tirole — Dienvidtirole — Trentino********.
Tiktu izveidotas gan reālās gan virtuālās platformas, organizēti īpaši darbsemināri un apmācības 
semināri, lai veicinātu attiecīgi datu, labākās prakses, kā arī iemaņu apmaiņu. Būtu jāizveido vairākas 
darba grupas ar mērķi īpaši iedziļināties dažādos aprites ekonomikas posmos un testējot to darbību 
izveidotos industriālos parkos vai sadarbīgā patēriņa uzņēmējdarbības modeļos. Izmēģinājuma projektam 
vajadzētu būt saistītam ar globālām iniciatīvām, piemēram, Circular Economy 100 vai Eiropas platformu 
sociālajām inovācijām, lai veicinātu sinerģijas, iesaistot pārstāvjus no savstarpēji saistītiem pasākumiem.
Gaidāmais rezultāts būtu organizatoriskā modeļa izstrāde, lai atbalstītu turpmākas līdzīgas iniciatīvas.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP).
**ES Padome (2012) Padomes secinājumi par regulējuma izveidošanu Septītajai ES vides rīcības 
programmai. 3173. Vides Padomes sanāksme.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. IEEP Policy Paper Sept. 2012.
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. United Kingdom.
*****piemēram, tādas iniciatīvas kā Caruso automobiļu koplietošanas sistēma — interneta platforma, 
kas apvieno automobiļu īpašniekus un lietotājus: . Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet visaptverošu sarakstu 
ar uzņēmumiem šajā jomā: www.meshing.it.
******Hislop H. and Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
Green Alliance, United Kingdom & Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular 
Economy. Briefing Paper 2012/2. Chatham House, United Kingdom.
*******Eiropas Parlamenta 2012. gada 24. maija rezolūcija par resursu ziņā efektīvu Eiropu 
(2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Lai gan ir pieejamas resursefektivitātes iniciatīvas, tomēr tiek uzskatīts, ka nav visaptverošas, stratēģiskas 
vispārējas pieejas, lai virzītos no pakārtotām uz radikālām inovācijām. Tiesiskā regulējuma nenoteiktība var 
potenciāli apdraudēt plaukstošās aprites ekonomikas nozares konkurētspēju. Izmēģinājuma projekts 
pārnozaru sadarbībai vietējā līmenī var nodrošināt empīrisku ieskatu virzībā no “ņemu, izgatavoju, izmetu” 
sistēmas uz aprites ciklu ekonomiku. Tas var būt nozīmīgs mācību līdzeklis ieviešot aprites posmus, kuros 
netiek izmantotas jaunas izejvielas, galveno uzmanību pievēršot MVU sadarbībai vietējās kopās.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6312 === ENVI/6312 ===

iesniedza Vladko Todorov Panayotov, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 07 02 07

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Rezerve

Kopā 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Dienvidaustrumu Eiropas reģionālā centra izveide elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu mūsdienīgai pārstrādei
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir veicināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi 
Balkānu reģionā. Tas stingri uzstāj, ka nepieciešams izstrādāt videi draudzīgu infrastruktūru, kas varētu 
nodrošināt arī ekonomiskos un sociālos ieguvumus vietējai ekonomikai. Šie ieguvumi var kļūt par 
labumu gan vietējām kopienām, radot darbavietas ilgtspējīgākā veidā, gan nozarēm, jo šāds pārstrādes 
centrs nodrošina labāku izejvielu pieejamību gan reģionā, gan Eiropas Savienībā. Projekts būs vēl viens 
solis ceļā uz reģionālās kohēzijas un sadarbības nostiprināšanu Balkānu reģionā, kā arī nozīmīgs 
otrreizējo izejvielu avots ES rūpniecībai, tādējādi virzoties uz ES ilgtermiņa mērķa sasniegšanu —
veicināt materiālu resursefektīvu izmantošanu, panākt lielāku neatkarību no dažu izejvielu importa no 
trešām valstīm, kā arī pāreju uz aprites ekonomiku.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Līdztekus pārstrādes iekārtas nodrošinātajiem ieguvumiem vides jomā, tā arī palīdzēs nostiprināt reģionālās 
ekonomiskās un sociālās saites. Turklāt šāda veida sadarbība palīdzēs sagatavot oficiālo kandidātu 
pievienošanos Eiropas Savienībai, integrējot tos ES atkritumu apsaimniekošanas praksē, procesos un tīklā. 
Projekts palīdzēs uzlabot ekonomisko, vides un politisko sadarbību, kā arī zināšanu un tehnoloģiju apmaiņu 
ar stratēģiskajiem partneriem un radīs labklājības un ilgtspējīgas attīstības iespējas visam reģionam.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6306 === ENVI/6306 ===

iesniedza João Ferreira, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 07 02 77 26

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerve

Kopā 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Vides atveseļošana un mežu atjaunošana teritorijās, kuras skārusi priežu 
koksnes nematode un citu invazīvu sugu ietekme
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Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts ir paredzēts, lai kalpotu par instrumentu vides atveseļošanai un mežu 
atjaunošanai teritorijās, kuras skārusi eksotisku invazīvu sugu ietekme un tādas slimības, kā priedes 
koksnes nematode. Tā mērķis ir papildināt jau īstenotos pasākumus no citām budžeta pozīcijām, posmā, 
kad jau ir veikta invazīvo/patogēno aģentu kontrole un teritoriju atjaunošana.
Projekta posmi:
 1. Skarto teritoriju identifikācija katrā reģionā;
2. Stratēģiju identifikācija skarto meža teritoriju atveseļošanai;
3. Labākās prakses un veiksmīgāko rezultātu analīze;
4. Atbalsts vietējiem un reģionāliem projektiem skarto mežu atveseļošanā.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Šis izmēģinājuma projekts ir paredzēts, lai kalpotu par instrumentu vides atveseļošanai un mežu atjaunošanai 
teritorijās, kuras skārusi eksotisku invazīvu sugu ietekme un tādas slimības, kā priedes koksnes nematode. 
Tā mērķis ir papildināt jau īstenotos pasākumus no citām budžeta pozīcijām, posmā, kad jau ir veikta 
invazīvo/patogēno aģentu kontrole un teritoriju atjaunošana.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6307 === ENVI/6307 ===

iesniedza João Ferreira, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 07 02 77 26

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa

Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums
07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rezerve

Kopā 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Sadarbība kopējas metodoloģijas un obligāto prasību izstrādē postījumu un 
risku kartēšanai
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Šis izmēģinājuma projekts ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka dati, kas saistīti ar postījumu un risku 
kartēšanu būtu salīdzināmi un analizējami, pamatojoties uz dalībvalstu sadarbību.
Ierosinātā projekta sākotne ir meklējama Ferreira ziņojumā par dabas un cilvēka izraisīto katastrofu 
novēršanu, kurā izteikts priekšlikums izveidot pārstāvju tīklu no visu dalībvalstu dažādiem 
kompetentajiem valstu dienestiem, kas strādātu pie sadarbības tādu valsts, reģionālu un vietēju iestāžu 
līmenī, kas atbildīgas par katastrofu pārvarēšanu, telpisko plānošanu, kā arī risku kartēšanu un 
pārvaldību.
Izmēģinājuma projekta konkrētie mērķi ir šādi:
1. vākt kvantitatīvos un kvalitatīvos datus par postījumu un risku kartēšanu;
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2. izpētīt iespējamās kopējās metodoloģijas un obligātās prasības postījumu un risku kartēšanai; 
3. pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem un darbu, ko veicis pārstāvju tīkls, kurā iesaistīti pārstāvji arī no 
lauksaimniecības nozares, kā arī pamatojoties uz ANO Vides programmas un šīs jomas sociālo, kā arī 
nevalstisko organizāciju uzklausīšanu rezultātiem, kā arī citu iesaistīto personu, kas cieši saistītas ar 
zemes izmantošanu viedokļiem, ierosināt kopēju metodoloģiju postījumu un riska kartēšanai. 
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Šis izmēģinājuma projekts ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka dati, kas saistīti ar postījumu un risku kartēšanu 
būtu salīdzināmi un analizējami, pamatojoties uz dalībvalstu sadarbību.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6308 === ENVI/6308 ===

iesniedza João Ferreira, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 07 02 77 26

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerve

Kopā 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Ūdens rezervju aizsardzība un ar tām saistīto infrastruktūru atjaunošana lauku 
teritorijās
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir veicināt pasākumus ūdens rezervju aizsardzībai lauku teritorijās, lai 
novērstu sezonālo ūdens trūkumu — jo īpaši lauksaimniecībā, panākot ziemā izniekotā ūdens efektīvāku 
izmantošanu un ūdens uzglabāšanu vasaras vajadzībām, gan lauksaimniecības vajadzībām, gan dzeramā 
ūdens vajadzībām publiskās ūdens ņemšanas vietās.
Projekta posmi:
1. izpētīt iespējamās kopējās metodoloģijas un obligātās prasības ūdens rezervju aizsardzībai; 
2. pamatojoties uz veikto pētījumu rezultātiem un savākto informāciju, izstrādāt projektu plānus ūdens 
rezervju aizsardzībai un atjaunošanai.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Projekts paredzēts, lai sasniegtu ūdens rezervju aizsardzības un saistītās infrastruktūras mērķi lauku 
teritorijās, tādējādi nodrošinot ūdens apgādi lauksaimnieciskajai darbībai sausajās sezonās un atjaunojot 
publiskās ūdens ņemšanas vietas.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6309 === ENVI/6309 ===

iesniedza João Ferreira, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 07 02 77 26

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerve

Kopā 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Iedzīvotāju ieinteresēšana palikt lauku teritorijās — Cīņa pret 
pārtuksnešošanos
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir ieinteresēt cilvēkus palikt lauku teritorijās. Tas ļaus labāk izprast 
faktorus, kas varētu mudināt cilvēkus palikt laukos. Tas ir ierosināts, lai izstrādātu metodoloģiju vietējo 
un reģionālo projektu izstrādei, ar kuriem sabiedrība tiktu ieinteresēta palikt laukos, tostarp nosakot 
vajadzības un iespējas katrā vietējā kopienā vai reģionā.
Projekta posmi:
1. Informācijas vākšana dalībvalstīs par to, kādas vajadzības ir jānodrošina, lai ieinteresētu iedzīvotājus 
palikt laukos (tostarp apspriedes ar vietējām kopienām un dažādām ieinteresētām personām, kā arī 
vietējām varas iestādēm);
2. Problēmu un iespēju identificēšana katrā reģionā attiecībā uz šo mērķi;
3. Labākās prakses un veiksmīgāko rezultātu analīze;
4. Vietēju un reģionālu projektu izstrāde, lai ieinteresētu cilvēkus palikt laukos.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Lai nodrošinātu teritoriālo kohēziju, apturētu pārtuksnešošanos, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka cilvēki 
paliek dzīvot laukos, ka tiek apturēts un vērsts pretējā virzienā lauku pamešanas process, tiek veicināta 
ekonomiskā izaugsme un novērstas dabas, kā arī cilvēka izraisītas katastrofas. Šā izmēģinājuma projekta 
uzdevums ir izstrādāt metodoloģiju vietēju un reģionālu projektu izstrādei, ar kuriem veicinātu cilvēku 
palikšanu laukos.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6310 === ENVI/6310 ===

iesniedza Britta Reimers, Holger Krahmer, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 07 02 77 26

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa

Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums
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2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerve

Kopā 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Novērtējums un iespējamības pētījums “Ceļā uz nulles emisijas prāmja izbūvi”
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir novērtēt izstrādes posmus, īstenošanas iespējamību un veikt 
priekšizpēti, lai uzbūvētu nulles emisiju prāmi, kuru darbinātu ar atjaunojamo enerģiju, piemēram, 
ūdeņraža elementiem kurināmajā.
Lai gan ūdeņraža darbināta kurināmā elementi kā enerģijas avots ir izrādījušies piemēroti mazākiem 
transporta līdzekļiem, piemēram, autobusiem, to izmantošana prāmjos (piemēram, RoPax prāmjos) būtu 
sīkāk jāizvērtē, lai noteiktu īstenošanas iespējas. Novērtējums un priekšizpēte attiecībā uz šo transporta 
veidu sniegtu skaidrāku priekšstatu par ūdeņraža, kā transporta kurināmā un kurināmā elementu, kā 
enerģijas pārveidotāju, izmantošanas riskiem un iespējām prāmjos.
Novērtējumā un priekšizpētē galveno uzmanību vajadzētu veltīt iespējām izmantot enerģijas pārpalikumu 
no vēja ģeneratoru nakts laika darbībām ūdeņraža kurināmā ģenerēšanai, kas sekojoši nodrošinātu 
enerģiju dzenskrūves piedziņai un elektroenerģijas patēriņam uz klāja sniegtajos pakalpojumos. Būtu 
jāizvērtē arī iespēja izmantot kombinētos enerģijas avotus, piemēram, saules enerģijas paneļus un rotorus 
uz prāmja, lai nodrošinātu papildu enerģiju, paturot prātā virsmērķi — nepieļaut oglekļa, sēra vai 
slāpekļa emisijas.
Lai optimizētu īstenošanas iespējas, novērtējumā būtu jāpievērš uzmanība īsiem jūras kuģošanas ceļiem, 
ņemot vērā ar infrastruktūru un ar dabiskajiem apstākļiem saistītos priekšnoteikumus, tādējādi 
nodrošinot efektīvu alternatīvo enerģiju piegādi (galvenokārt no vēja ģeneratoriem), kā arī zinātības 
pieejamību un atbilstīgu tehnoloģisko centru un potenciālo privātā sektora partneru klātbūtni. Piemērotu 
vietu kartēšana būtu uzskatāma par pirmo šā projekta posmu, lai noteiktu iespējamos un optimālos 
maršrutus nulles emisiju prāmju pakalpojumiem ES.
Novērtējumā un priekšizpētē ir jāplāno arī nepieciešamie pasākumi, lai ceļā uz nulles emisijām 
izmēģinātu arī hibrīdus, baterijas, kurināmā elementus un kurināmā veidus, tādējādi nodrošinot, ka 
efektivitātes ieguvumi var tikt piemēroti tiklīdz tehnoloģijas ir pietiekami attīstījušās, turklāt gūstot 
pieredzi un spēju paredzēt turpmāko attīstību.
Turklāt noteikto maršrutu tirgus novērtējums varētu nodrošināt skaidrāku priekšstatu par nulles emisiju 
prāmja īstenošanas un darbības izmaksām, un palīdzēt pilnībā saprast, vai iepriekš aprakstītā prāmja 
pakalpojumi būtu ekonomiski dzīvotspējīgi pašreizējos tirgus apstākļos. 
Šis izmēģinājuma projekts varētu ilgt 1 līdz 2 gadus, un tajā tiktu atlasīti 1 vai 2 prāmju maršruti.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Kaut arī kuģniecība ir visefektīvākais transportēšanas veids, ja runa ir par kravu apjomiem, tomēr pēc 
desmitiem gadu ilgas atturīgas reglamentēšanas šajā nozarē salīdzinājumā ar citām ir ilgtspējīgu 
tehnoloģisko risinājumu deficīts. Nepieciešamība pāriet uz alternatīviem degvielas veidiem nesen ir pausta 
Eiropas Komisijas paziņojumā “Nepiesārņojoša enerģija transportam – Eiropas alternatīvo degvielu 
stratēģija” (COM (2013) 17 final). Nākotnē transportam ir jārisina daudzi uzdevumi — vides un klimata 
situācija pieprasa rīcību, turklāt ir jāpārvar ES transporta atkarība no naftas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6313 === ENVI/6313 ===

iesniedza Gerben-Jan Gerbrandy, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 07 02 77 26

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerve

Kopā 500 000 500 000 500 000 500 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — jaukto atkritumu resursefektīva izmantošana
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Jauktie atkritumi — ļoti nozīmīgs resursu avots Eiropā
Atkritumu pārstrāde ir resursefektivitātes programmas nozīmīgs pīlārs. Tomēr Eiropā atkritumu 
kvalitatīva pārstrāde ir ierobežota un patiesībā augsti attīstīta tā ir tikai dažās dalībvalstīs, tādējādi 
patlaban tiek atstāts novārtā milzīgs atgūstamo resursu potenciāls. Eiropā galvenā uzmanība tiek veltīta 
cietajiem sadzīves atkritumiem (CSA), bet tā ir tikai niecīga daļa no visiem pieejamajiem atkritumiem. 
Sausie jauktie atkritumi, piemēram, komerciālie un rūpnieciskie atkritumi, lielizmēra mājsaimniecības 
atkritumi un būvniecības/nojaukšanas atkritumi (BNA) satur daudz vairāk resursu, kurus atgūt ir 
vienkāršāk nekā no (mitrajiem) CSA. No šiem atkritumu veidiem vissvarīgākie ir BNA, to apjoma dēļ (tie 
ir 1/3 no visiem ES atkritumiem) un Atkritumu pamatdirektīvā attiecībā uz tiem noteiktā mērķa dēļ (70 % 
pārstrāde).
BNA pārstrādes attīstīšana (un patiesībā arī jebkāda veida atkritumu pārstrādes attīstīšana) notiek pēc 
noteiktas “ģenēriskas” kārtības, kā to parāda visu atkritumu pārstrādes ziņā veiksmīgi strādājošo valstu 
pieredze. Tas nozīmē, ka vispārējie pārstrādes mehānismi ir identificējami un labāko praksi ir iespējams 
aprakstīt. Pamatojoties uz 30 gadu pārstrādes pieredzi nedaudzās dalībvalstīs, matricas un vadlīnijas ir 
jādara pieejamas tām dalībvalstīm, kur pārstrāde tik tikko sāk attīstīties. Atkritumu pārstrāde Eiropā ir 
jāstimulē, tālāk nododot informāciju un zinātību.
Nozīmīgi atkritumu pārstrādes elementi ir, piemēram, laba atkritumu plūsmu kontrole un kvalitātes 
garantēšana. Vairākās dalībvalstīs atkritumu pārstrādes nozare un varas iestādes ir izstrādājušas 
instrumentus šo elementu nodrošināšanai, piemēram, sistēmu Tracemat (materiālu izsekošana), kā arī 
kvalitātes garantijas sistēmas, tostarp testēšanu attiecībā uz vides jomu un sertificēšanu.
Ir jāattīsta jauktu sauso atkritumu pārstrāde. Vērtīgus materiālus, piemēram, koksni un plastmasu, ir 
iespējams atgūt un padarīt no jauna izmantojamu. Pārstrādes iekārtas arī varētu izmantot CSA 
pārstrādei, ja sausā daļa ir sākotnēji atdalīta. Šādas šķirošanas jaudas attīstīšana dos iespēju dalībvalstī 
rast pareizu līdzsvaru starp pārstrādi un sadedzināšanu.
Mērķis
Projekta mērķis ir veicināt atkritumu pārstrādi dalībvalstīs, jo īpaši BNA un līdzīgu sausu jaukto 
atkritumu pārstrādi, īstenojot efektīvu informācijas un zinātības tālāknodošanu. Tas arī palīdzēs 
dalībvalstīm sasniegt Atkritumu pamatdirektīvā noteiktos mērķus. Galvenais panākumu faktors ir tas, ka 
būs iesaistīta pati atkritumu pārstrādes nozare. Tās ekspertu zinātība ir atzīta par vislabāko šajā jomā. 
Projekta mērķis jo īpaši ir, izmantojot pienācīgu bāzi, iesākt BNA pārstrādi trijos reģionos dalībvalstīs. 
Vēsturiskā pieredze kalpos par piemēru tām dalībvalstīm, kurās šis pārstrādes veids nav attīstīts. Attiecībā 
uz citiem sausajiem jauktajiem atkritumiem veiksmīgākie piemēri tiks analizēti un citām dalībvalstīm tiks 
piedāvāti plāni šādas pārstrādes attīstīšanai. Vienā dalībvalsts reģionā tiks reāli sākta šāda pārstrāde.
Galvenais projekta uzdevums ir parādīt, kā veiksmīgi īstenot pirmos soļus BNA pārstrādē izvēlētos 
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Eiropas reģionos. Lai tas notiktu, nepieciešams, lai iesaistītās puses šajos reģionos vienotos par 
īstenošanas plānu. Šajā plānā aprakstīti mērķi, kas jāsasniedz un pasākumi, kas jāīsteno. Šie pasākumi 
lielākoties atspoguļos labāko praksi, pamatojoties uz dalībvalstu pieredzi, kurās atkritumu pārstrādes 
nozare ir plaukstoša. Iesaistītās puses vienojas par pasākumiem un katram pasākumam tiek norīkota 
darba grupa. Galvenie jautājumi ir atkritumu izsekošana un pārstrādāto produktu kvalitātes kontrole.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Atkritumu pārstrāde ir resursefektivitātes programmas nozīmīgs pīlārs. Tomēr Eiropā atkritumu kvalitatīva 
pārstrāde ir ierobežota un patiesībā augsti attīstīta tā ir tikai dažās dalībvalstīs. Projekta mērķis ir veicināt 
atkritumu pārstrādi Eiropas Savienībā un apgūt atgūstamo resursu potenciālu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6302 === ENVI/6302 ===

iesniedza Riikka Pakarinen, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, Anneli 
Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 09 04 04

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa

Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums
09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Rezerve

Kopā 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Labklājības un veselības aprūpes risinājumi atklātas piekļuves FTTH tīklos
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Šā izmēģinājuma projekta priekšlikuma mērķis ir testēt labklājības un veselības aprūpes lietotnes atklātas 
piekļuves FTTH tīklos. Nākotnē labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana būs 
atkarīga no FTTH risinājumiem un pilna apjoma ātrdarbīgi e-veselības risinājumi sniegs ieguldījumu 
viena ES Digitālās programmas mērķa sasniegšanā.
Projekta gaitā tiks izpētītas, identificētas un testētas jaunas un jau pieejamās e-veselības lietotnes, lai 
uzlabotu pakalpojumu rentabilitāti un izmantojamību. Projekta mērķis, piemēram, ir novērtēt pacientu 
iespējas, kā arī labklājības un veselības aprūpes jomas darbinieku spējas izmantot digitālo informāciju 
par pacientiem. Atklātas piekļuves FTTH tīkliem ir iespējas nodrošināt virkni e-veselības risinājumu, 
piemēram, personīgās veselības informācijas pārvaldību, pacientu monitoringu mājās, rentgena 
uzņēmumu nosūtīšanu no centrālās slimnīcas uz lauku medicīnas centriem un tele-fizioterapiju.
Projekts tiktu īstenots lauku reģionos, kas atrodas tālu no centrālām aprūpes iestādēm un kuros jau ir 
sadarbībā pamatoti FTTH tīkli kas darbojas pēc patiesa atklātās piekļuves principa. Šādi tīkli ir pieejami, 
piemēram, Dienvidpohjanmā. Tā kā lauku teritorijas atrodas tālu no fiziskajiem pakalpojumu sniedzējiem 
un cieš no demogrāfiskām problēmām, tām ir jāpievērš īpaša uzmanība, nākotnē nodrošinot labklājības 
un veselības aprūpes elektroniskos pakalpojumus.
FTTH ir vismodernākā tehnoloģija, lai nodrošinātu specifiskas labklājības un veselības aprūpes 
pakalpojumu lietotnes, jo tai ir ātri simetriski savienojumi un maz aiztures, gan nodrošinot ātrdarbīgu 
saņemšanu un nosūtīšanu. Bet vissvarīgākais aspekts ir tas, ka atklātās piekļuves modelis dod iespēju 
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visiem pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt savus pakalpojumus vienā un tajā pašā kabelī bez maksas. 
Uzskatāms, ka šāda taisnīga konkurence veicinās pakalpojumus, vislabāko cenas un vērtības attiecību un 
pieejamību. 
Šis priekšlikums ir unikāls un nedublējas, kā arī nav pretrunā ne ar vienu valsts vai ES programmu. Šā 
priekšlikuma uzmanības centrā nav platjoslas ieviešana, tāpēc tas nepārklājas ar spēkā esošajām valsts 
vai ES programmām platjoslas ieviešanai dalībvalstīs.
Šā izmēģinājuma projekta ilgums ir divi gadi.
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Visā ES pieaug to cilvēku skaits, kam nepieciešama aprūpe mājās un e-veselības pakalpojumi, jo īpaši lauku 
reģionos. Tas ir liels izaicinājums veselības aprūpes sistēmām. E-risinājumi FTTH tīklos var nodrošināt 
regulāru uzraudzību un saziņu tiem, kam tas nepieciešams. E-risinājumi var samazināt izmaksas, ārstēt 
cilvēkus, novērst turpmākas saslimšanas un veicināt veselīgāku dzīves veidu, atbalstot labklājību. Šis 
izmēģinājuma projekts pilnībā atbilst Eiropas e-veselības rīcības plānam un tas varētu būt labs piemērs 
ātrdarbīgu e-veselības risinājumu ieviešanai praksē.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6301 === ENVI/6301 ===

iesniedza Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 17 03 09

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa

Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums
17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezerve

Kopā 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Eiropas pasākumi veselīgai skolu videi
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts — Eiropas pasākumi veselīgai skolu videi ir visaptveroša, uz rīcību orientēta 
pētniecība par bērnu veselību un skolas vidi. Tajā cita starpā tiek veikta arī analīze par būvmateriālu un 
citu izstrādājumu ietekmi skolās, par transportu un gaisa kvalitāti skolu apkārtnē un klimata pārmaiņām, 
kā arī tiek veicināta izpratne par to, kā novērst apdraudējumus bērnu veselībai. 
Izmēģinājuma projekta mērķi –
šis izmēģinājuma projekts ir izstrādāts, lai novērtētu:
– āra un iekštelpu gaisa kvalitātes spēcīgo ietekmi uz bērnu veselību;
– būvmateriālu un citu skolā izmantoto izstrādājumu būtisko ietekmi uz veselību;
– bērnu komforta līmeņus un skolu ventilāciju, lai sīkāk izvērtētu piesārņojuma avotu/cēloņu 
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mijiedarbību ar ietekmi uz bērnu veselību; kā arī
– fizikālos, ķīmiskos un bioloģiskos iekštelpu gaisa piesārņojuma avotus. 
Analizējot pētniecības rezultātus, izmēģinājuma projekta mērķi ir:
– izstrādāt vadlīnijas ar iekštelpu gaisa kvalitāti saistīto problēmu risināšanai, iekļaujot arī āra gaisa 
piesārņojuma jautājumus; 
– novērtēt to pasākumu efektivitāti, kas paredzēti, lai uzlabotu situāciju skolās.
Projekta sākuma datums: 01.01.2014
Projekta beigu datums: 31. 12. 2015
Izmēģinājuma projekta rezultāts:
Īstenojot šo priekšlikumu, tiks izstrādāts “Instrumentu kopums veselīgām Eiropas skolām”, kas būs 
vērtīgs ieguldījums, lai būtiski samazinātu apdraudējumu skolnieku veselībai Eiropas skolās. Pētniecības 
rezultāti palīdzēs iegūt visaptverošas jaunas zināšanas un sniegs vietējām varas iestādēm un Eiropas 
skolām jaunus riska pārvaldības instrumentus.
Šā visaptverošā pētījuma rezultāti sniegs arī atbalstu vides un veselības politikas veidošanā, lai aizsargātu 
šo dienu jauno paaudzi un turpmākās paaudzes no daudziem elpošanas traucējumu simptomiem un 
veicinātu viņu veselību un labsajūtu turpmākās dzīves gaitās. Projekts sniegs ieguldījumu vides un 
veselības jomas pārvaldības uzlabošanā, veicinot pieredzes apmaiņu un organizējot apmācības vides un 
veselības jomas institūtiem un iestādēm. 
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Tā kā bērni un jaunieši nedēļas lielāko daļu pavada skolu ēkās, viņi ir īpaši neaizsargāti pret problēmām, kas 
saistītas ar iekštelpu gaisa kvalitāti, kas var būt īpaši kaitīgi tiem skolēniem, kas cieš no alerģijām un astmas. 
Tā kā 2013. gads ir Eiropas gaisa kvalitātes gads, ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt skolu vidi vairākās Eiropas 
valstīs un radīt zināšanu bāzi, lai uzlabotu iekštelpu gaisa kvalitāti, tādējādi uzlabojot bērnu veselību Eiropā.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6300 === ENVI/6300 ===

iesniedza Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komiteja

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 17 03 77 12

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerve

Kopā 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā — zinātības veidošana un 
pasākumu izvērtējums
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekta priekšlikums zināšanu apmaiņai un pasākumiem, lai mazinātu nevienlīdzību 
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veselības jomā ES, jo īpaši dalībvalstīs un reģionos, kur tas visvairāk nepieciešams, kā arī reģionos, kas 
saņem kohēzijas fondu līdzekļus.
Tas izveidos sadarbības tīklu starp ekspertiem un politikas padomdevējiem visā ES, galveno uzmanību 
pievēršot atbalstam un apmācībai politikas izstrādes un īstenošanas jomā, kā arī īpašiem pasākumiem 
nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā valstu un vietējā/reģionālā līmenī.
Šā tīkla prioritārie uzdevumi būtu zinātības veidošana jautājumos, kas saistīti ar profilakses politikas 
efektivitāti, atšķirībām un diskrimināciju saistībā ar veselības aprūpes pieejamību, kā arī stratēģijām, lai 
izskaustu sociālos, vides un uzvedības faktorus, kas ir pamatā nevienlīdzībai veselības jomā.
Izmēģinājuma projektā arī tiks pārskatīti un izvērtēti tie pasākumi nevienlīdzības mazināšanai veselības 
jomā, kuri jau tiek atbalstīti ar ES struktūrfondiem un programmām. Konkrētie šā projekta pasākumi tiks 
izstrādāti pēc apspriešanās procesa starp iesaistītajām dalībvalstīm un ieinteresētajām personām no 
sabiedrības veselības un veselības aprūpes politikas jomas.
Šis izmēģinājuma projekts centīsies uzlabot veselības politikas galveno mērķgrupu izpratni un zināšanas 
par to, cik svarīgi ir risināt nevienlīdzības jautājumu veselības jomā, kā arī par šo risinājumu iespējām, 
proti, izmantojot struktūrfondus. Tajā arī pārskatīs un izvērtēs pasākumus, kas īstenoti izmantojot 
struktūrfondus un attiecīgās jomas programmas, tādējādi veicinot, ka turpmākā politikas izstrāde ir 
veiksmīga.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
EP rezolūcijā par nevienlīdzību veselības jomā un Komisijas paziņojumā COM(2009)567 tika uzsvērts, cik 
svarīgi ir mazināt atšķirības veselības jomā starp ES dalībvalstīm. Paredzamais mūža ilgums daudzās 
dalībvalstīs atšķiras par 5–10 gadiem starp grupām ar augstāku izglītības un ienākumu līmeni un grupām ar 
zemāku ienākumu un izglītības līmeni, un šīs atšķirības ir vērojamas arī starp dalībvalstīm un reģioniem. Lai 
mazinātu šīs atšķirības ir nepieciešami politikas virzieni, kas aptvertu vairākas politikas jomas un visus 
pārvaldes līmeņus. Kaut arī netrūkst izpratnes par iemesliem nevienlīdzībai veselības jomā, tomēr trūkst 
zināšanu par šīs problēmas iespējamiem risinājumiem.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6304 === ENVI/6304 ===

iesniedza Christel Schaldemose, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 17 03 77 12

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Rezerve

Kopā 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Uz pierādījumiem pamatotu stratēģiju izstrāde izolētu un neaizsargātu personu 
veselības uzlabošanai
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Visās ES dalībvalstīs nepieredzēti strauji pieaug neinfekcijas slimību (NIS) gadījumu skaits. Tajā pašā 
laikā aizvien vairāk Eiropas iedzīvotāju cieš no tādām problēmām, kā, piemēram, aptaukošanās un 
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garīgās veselības traucējumi. Veselības pasliktināšanos jo īpaši smagi pārcieš izolētas un neaizsargātas 
personas. Šīs tendences sāpīgi skar gan vīriešus, gan sievietes, bet viņu veselības problēmas nav vienādas, 
tāpēc tās jārisina atšķirīgi.
Komisija 2011. gadā publicēja visaptverošu ziņojumu par Eiropas vīriešu veselības stāvokli, kurā norādīja 
uz būtisku nevienlīdzību veselības jomā starp vīriešiem un sievietēm. Viens no svarīgākajiem 
apgalvojumiem šajā ziņojumā bija “Vīriešu veselības uzlabošana nodrošina gan tiešu, gan netiešu 
pozitīvu ietekmi uz sievietēm un bērniem”. Līdzīgu ziņojumu par Eiropas sieviešu veselību Komisija 
publicēja 2009. gadā.
Šķiet aizvien vairāk tiek atzīts, ka sieviešu un vīriešu veselības problēmas būtu jārisina ar atšķirīgām 
pieejām, tāpēc šā projekta mērķi ir:
1. Apkopot un novērtēt, piemēram, izmantojot Eiropas Kopienas veselības rādītājus (ECHI), pieejamo 
informāciju par vīriešu un sieviešu veselības atšķirībām projektā līdzdalīgajās dalībvalstīs (jo īpaši izolētu 
un neaizsargātu personu gadījumā), kā arī apkopot un izvērtēt piemēroto praksi šā jautājuma risināšanai.
2. Paplašināt zināšanu bāzi par dzīvesveidu un attieksmi pret savu veselību (tostarp garīgo veselību), 
profilaksi, ārstēšanu un rehabilitāciju īpaši izolētu un neaizsargātu personu gadījumā un par to, kāpēc šo 
grupu pārstāvji nav pārāk ieinteresēti mainīt dzīvesveidu un meklēt ārstu vai citu veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju palīdzību — pētījumus varētu veikt gan iedalot grupas pēc saslimšanām, gan pēc 
iedzīvotāju veida.
3. Analizēt veselības aizsardzības sistēmas dažādās dalībvalstīs, lai analizētu iemeslus tam, ka
mazākaizsargātās grupas relatīvi nepietiekami izmantoto veselības aprūpes pakalpojumus, un ko varētu, 
lai šo problēmu risinātu. 
4. Pamatojoties uz savāktajiem pierādījumiem izstrādāt un testēt mērķorientētas (pēc dzimumiem) 
stratēģijas šo cilvēku veselības uzlabošanai, veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību viņiem, 
kā arī pirmām kārtām novērst veselības problēmu rašanos.
5. Izplatīt rezultātus un labākās prakses piemērus dalībvalstīs, jo īpaši starp primārās veselības aprūpes 
nodrošinātājiem, kā arī veicināt, ka tiek izvērtēti turpmāk veiktā darba rezultāti.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Komisijas paziņojumā “Solidaritāte veselības jomā: nevienlīdzības samazināšana veselības jomā ES” tiek 
risināti jautājumi par nevienlīdzību veselības jomā starp dalībvalstīm, un ir izpratne par to, ka zināšanas un 
mērķorientētu stratēģiju īstenošana var samazināt šo nevienlīdzību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Turklāt šis projekts veicinās nodarbinātību. Tas ir atzīts Padomes 2011. gada jūnija secinājumos par 
“Eiropas paktu par garīgo veselību un labklājību”. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6311 === ENVI/6311 ===

iesniedza Zofija Mazej Kukovič, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 17 03 77 12

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerve

Kopā 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000



17

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Hroniskas nieru slimības atšķirīgu ārstēšanas veidu un transplantācijas 
prakses ietekme uz veselības aprūpes izdevumiem un pacientu izredzēm
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Ierosinātā izpētes joma —
Vairāk nekā 10 % Eiropas iedzīvotāju sirgst no hroniskās nieru slimības (HNS) ar lielu risku, ka šī 
slimība var novest pie akūtas nieru mazspējas un tādējādi nepieciešamības pēc nieru aizstāšanas terapijas 
— dialīzes vai transplantācijas. Diabēta, kā arī sirds un asinsvadu slimību pieaugošā epidēmija tikai 
veicina šo rādītāju pieaugumu. Dialīze ir līdzekļu ziņā ļoti ietilpīga procedūra, kas izmaksā no EUR 40 
000 līdz 80 000 gadā atkarībā no valsts un izmantotās metodes, savukārt nieru transplantācija pirmajā 
gadā izmaksā tik pat cik dialīze, bet par 40 % mazāk turpmākajos gados. Prognozes, tostarp paredzamais 
dzīves ilgums un dzīves kvalitāte ir daudz labāka transplantācijas nekā dialīzes gadījumā.
Šis izmēģinājuma projekts ierosina no makroekonomiskās perspektīvas salīdzināt dažādus HNS 
ārstēšanas veidus Eiropas Savienības dalībvalstīs, izpētot faktorus, kas ietekmē ārstēšanas veida izvēli (no 
ārsta vai pacienta puses), kā arī šīs izvēles ietekmi uz veselības aprūpes budžetiem. Šā izmēģinājuma 
projekta mērķis ir atbildēt uz jautājumu — “Kāpēc pastāv tik milzīgas atšķirības vispārējā HNS 
ārstēšanas praksē Eiropā, un kā šīs atšķirīgās pieejas varētu saskaņot, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un 
augstāku aprūpes kvalitāti, vienlaikus samazinot izmaksas?”
Ekonomikas krīzes laikā ir izšķiroši svarīgi rast veidus, kā uzlabot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti 
Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ārstējot HNS patlaban ir pieejami divi galvenie ārstēšanas veidi —
dialīze un nieru transplantācija.
Attiecībā uz dialīzi ir jānovērtē, kurš tās veids nodrošinātu labākos rezultātus, raugoties no diviem 
viedokļiem — pirmkārt no pacienta viedokļa (labāka dzīves kvalitāte un pieņemamība) un otrkārt no 
veselības jomas ekonomiskā viedokļa.
Par nieru transplantāciju jāteic, ka to neizmanto pietiekami salīdzinājumā ar dialīzi, kaut arī tā nodrošina 
daudz augstāku dzīves kvalitāti un tā ir izmaksu ziņā efektīvāka. Tāpēc ir izšķiroši svarīgi novērtēt dažādu 
valstu organizatorisko praksi, kas ir svarīga transplantācijas veicināšanā (piemēram, atšķirīgas politikas 
pieejas orgānu donoru jautājumā, atšķirīgas donoru piekrišanas sistēmas, transplantācijas koordinatoru 
esamība, divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi pārrobežu apmaiņai ar orgāniem starp dalībvalstīm utt.), lai 
noteiktu faktorus, kas ietekmē ārstēšanas izvēli un prakses, kuras būtiski ietekmē transplantācijas 
gaidīšanas laiku.
Šīs atšķirības donoru politikas jomā lielā mērā ietekmē transplantācijas gaidīšanas laiku un ilga 
gaidīšana, kuras laikā tiek saņemta dialīze būtiski kaitīgi ietekmē nieru transplantācijas kandidātus:
1) nāves gadījumi ir biežāki, kamēr tiek veiktas dialīzes, salīdzinājumā ar izdzīvošanas rādītājiem 
transplantācijas gadījumā;
2) jo ilgāks gaidīšanas laiks ar dialīzi, jo mazākas transplantācijas izdošanās iespējas un zemāki pacientu 
izdzīvošanas rādītāji;
3) visbeidzot dialīzes izmaksas ir daudz augstākas, salīdzinājumā ar tām, kas saistītas ar veiksmīgu nieres 
transplantāciju, tāpēc — jo ilgāks gaidīšanas laiks ar dialīzi, jo augstākas kopējās izmaksas.
Visi šie faktori ne tikai būtiski ietekmē transplantācijas pieejamību, bet arī kopējās HNS ārstēšanas 
izmaksas. Tāpēc ir izšķiroši svarīgi vākt informāciju par šo faktoru ietekmi uz galīgajiem ārstēšanas 
rezultātiem, gan attiecībā uz aprūpes kvalitāti, gan izmaksu efektivitāti.
Patlaban dažas dalībvalstis ir labāk organizētas nekā citas attiecībā uz dialīzi un nieru transplantāciju. 
Viens no iemesliem tam ir, ka daudzas ES dalībvalstis ir izveidojušas ciešu un koordinētu sadarbību 
specializētos tīklos, piemēram, Eurotransplant un Scandiatransplant.
Šā projekta mērķis ir izvērtēt situāciju ES dalībvalstīs, daloties zinātībā un veidojot to, kā arī apmainoties 
ar datiem no jau esošām iniciatīvām un datu bāzēm. Turklāt projektā tiks ņemts vērā padarītais citos šās 
jomas projektos, piemēram, EULID, ELIPSY un kopējā rīcībā ACCORD, kurā galvenā uzmanība 
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pievērsta dzīvu donoru orgānu ziedošanai. 
Ņemot vērā to, ka veselības politikas, tostarp ziedošanas, piešķiršanas un gaidīšanas sarakstu politikas 
izstrāde un īstenošana ir dalībvalstu kompetento iestāžu ziņā, projekts paredz šo iestāžu iesaistīšanu 
koordinējošā konsorcijā kopīgi ar profesionālajām apvienībām, universitātēm un pacientu organizācijām. 
Izmēģinājuma projekts aicinās arī uz sadarbību un ekspertu iesaisti no specializētām organizācijām, 
piemēram, Eiropas Orgānu transplantācijas biedrības (ESOT) un Eiropas Transplantātu koordinatoru 
organizācijas (ETCO).
Paredzamie rezultāti:
Izpētot daudzos faktorus, kas ietekmē HNS ārstēšanas veida izvēli un atšķirīgās organizatoriskās prakses, 
kas ir svarīgas nieru transplantācijas veicināšanai, būs iespējams efektīvāk un rentablāk īstenot nieru 
slimības ārstēšanu ES dalībvalstīs.
Projekta virsuzdevums ir sniegt pārskatu par atšķirīgajiem ārstēšanas veidiem un faktoriem, kas ietekmē 
to izvēli dalībvalstīs. Galīgais mērķis ir izmantot projekta rezultātus, lai palīdzētu saskaņot ārstēšanas 
veidus akūtas nieru mazspējas gadījumā un uzlabot transplantācijas pieejamību visās dalībvalstīs, 
vienlaikus samazinot veselības aprūpes izmaksas un uzlabojot aprūpes kvalitāti.
Ir sagaidāms, ka dažas no dalībvalstīm, kas piedalīsies projektā varēs izmantot to, kā atspēriena punktu, 
lai veiksmīgi īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvu 2010/53/ES par 
transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem un ES Rīcības plānu orgānu 
ziedošanas un transplantācijas jomā.
Projekta sākuma datums: 2014. gada jūnijā
Projekta beigu datums: 2016. gada jūnijā
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009.–2015.) — Ciešāka sadarbība starp 
dalībvalstīm, 2008. gada 8. decembris;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/53/ES par transplantācijai paredzētu 
cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem;
Padomes Secinājumi par orgānu ziedošanu un transplantāciju, 2012. gada 7. decembris;
Komisijas 2012. gada 9. oktobra Īstenošanas direktīva 2012/25/ES, ar ko nosaka informēšanas procedūras 
transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu apmaiņai starp dalībvalstīm.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6314 === ENVI/6314 ===

iesniedza Eleni Theocharous, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 17 03 77 12

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Rezerve

Kopā 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — Eiropas novērošanas tīkla, lai laikus atklātu jaunus ar alerģijām saistītus 
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draudus, pamatojums un ilgtspējība
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekta mērķis ir pierādīt Eiropas novērošanas tīkla, lai laikus atklātu jaunus ar 
alerģijām saistītus draudus, ilgtspēju, nosakot, ka šā tīkla ilgtermiņa mērķi ir:
1. izveidot centrālo datu bāzi, vākt datus (valstu un ES līmenī), analizēt un publicēt datus regulāri;
2. identificēt jaunākās tendences alerģisko slimību jomā, pirms tās kļūst par liela mēroga veselības 
problēmām, kas radītu papildu slogu Eiropas veselības aprūpes sistēmām; 
3. sniegt ziņojumus politikas veidotājiem un savlaicīgi brīdināt viņus par jauniem alergēniem gadījumos, 
kad nepieciešama rīcība;
4. izveidot ilgtspējīgu sistēmu izpratnes veicināšanai, sākot jau ar skolām, lai samazinātu alerģiju radīto 
slogu sabiedrībai.
Pasākumi:
1. izvērtēt spēkā esošās valstu sistēmas alerģiju uzraudzībai, kuras varētu iesaistīt novērošanas tīklā;
2. iesaistīt jau pieejamo vairāk nekā 100 alerģijas centru infrastruktūru, kas nosegtu visu Eiropas 
Savienības teritoriju; šis tīkls jau darbojas vairāk nekā 7 gadus un turpina paplašināties, tādējādi 
apliecinot šā projekta ilgtspēju;
3. izmantot standartizētas sērijas elpošanas un pārtikas alergēniem (ņemot vērā reģionālās atšķirības) 100 
centros un piemērot tās visiem pacientiem, kā arī izvērst šo pasākumu visā ES; tas dos iespēju veikt 
pacientu standartizētu alerģijas tendenču monitoringu;
4. Izmēģinājuma pētījumā izmantot pacientus — “ziņotājus”, lai izvēlētos centros veiktu pastāvīgu 
alerģiju monitoringu ar interneta un viedtālruņu tehnoloģiju starpniecību (aeroalergēnu novērošanas 
tīkls);
5. ziņot centrālai datu bāzei par līdz šim nezināmu elpošanas, pārtikas, zāļu vai kontaktalerģiju 
gadījumiem, lai jau agrīnā posmā konstatētu jaunus alergēnus, kas ienāk ES; 
6. izplatīt rezultātus politikas veidotājiem, veselības aprūpes speciālistiem un plašākai sabiedrībai.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Vairāk nekā 30 % Eiropas iedzīvotāju cieš no alerģijām, un šīs slimības izplatība pieaug. Jauni alergēni 
strauji izplatās sakarā ar klimata pārmaiņām, gaisa piesārņojumu un ēšanas ieradumu izmaiņām. Pašlaik 
Eiropā nav novērošanas tīkla, lai uzraudzītu šīs jaunās alerģijas tendences un brīdinātu par tām politikas 
veidotājus, kaut gan strauji palielinās sociālekonomiskās izmaksas, kas saistītas ar neārstētam vai nepareizi 
ārstētām alerģiskām slimībām, un palielinās arī kavēto skolas vai darba dienu skaits.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6305 === ENVI/6305 ===

iesniedza Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston Franco, 
Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteja

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 34 01 05

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Rezerve

Kopā 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — ES klimata jomas finansējums: ceļu izmantošana par agrīniem veikuma 
rādītājiem REDD+ projektā
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
ES ir apsolījusi piešķirt būtiskus resursus; izmantojot REDD+ projektu sniegt pozitīvus stimulus 
jaunattīstības valstīm tādu emisiju samazināšanai, kuru iemesls ir atmežošana un mežu degradācija. ES, 
ņemot vērā arī atsevišķu dalībvalstu ieguldījumu, patiesībā ir lielākā finansējošā partnere šajā 
programmā.
Agrīnie novērtējumi liecina par to, ka REDD+ vājākais punkts ir tas, ka trūkst vienotas metodoloģijas un 
resursu (cilvēkresursu, tehnisko un finanšu resursu), lai prognozētu, mērītu, ziņotu, pārbaudītu un 
salīdzinātu (PMZPS) mežu iznīcināšanas izraisītās emisijas laika gaitā un valstu starpā.
Šis izmēģinājuma projekts ierosina izmantot jau esošos ceļus un pieejamības paplašināšanos līdz ar jaunu 
ceļu izbūvi, kā agrīnu veikuma rādītāju tiem projektiem, kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, ko izraisa atmežošana (REDD+) un nostiprināt meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un 
tirdzniecību (FLEGT). Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir arī integrēt informāciju par pieejamību 
(piemēram, ceļu tīkls) saskaņotā PMZPS metodoloģijā, lai uzlabotu ar REDD+ saistītās ziņošanas 
efektivitāti un uzticamību un tādējādi sagatavotos klimata jomas sistēmai laika posmā pēc 2020. gada, par 
kuru jāpanāk vienošanās UNFCCC COP-21 Parīzē, 2015. gada decembrī.
Tropos satelīta un uz zemes veiktas novērošanas rezultāti liecina par to, ka jauna ceļa izbūve mežā 
praktiski vienmēr ir saistīta ar sekundāra ceļu tīkla (gan nostiprinātu, gan zemes ceļu) izbūvi, kas izraisa 
vēl lielāku degradāciju un atmežošanu (meži tiek iznīcināti, pārvēršot tos par lauksaimniecības un ganību 
teritorijām). Zinātniskie pētījumi viennozīmīgi apstiprina, ka postošākā atmežošana, fragmentācija un 
mežu degradācija notiek “riska zonā” — infrastruktūras un piekļuves tīklu tuvumā. 
Tāpēc jaunu ceļu izbūve nav tikai mežu iznīcināšanas un degradēšanas galvenais virzītājspēks — to var 
izmantot arī par rentablu rādītāju, lai savlaicīgi noteiktu mežu iznīcināšanas radītās emisijas un 
bioloģiskās daudzveidības bojāeju. Bezceļu teritoriju kartes var izstrādāt izmantojot telpiskās informācijas 
infrastruktūru, tostarp ceļus, un pēc tam pārklāt šīs kartes ar visjaunākajām mežu kartēm, lai varētu 
agrīni novērtēt ES nozaru politikas ietekmi un tās atbalstīto REDD+ pasākumu efektivitāti. Tas var 
palīdzēt arī ES stratēģiskā mērķa sasniegšanai, kas izriet no ANO Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību — līdz 2020. gadam visu dabisko dzīvotņu, tostarp mežu bioloģiskās daudzveidības bojāeja 
ir jāsamazina vismaz uz pusi, un kur vien tas iespējams —jāizbeidz vispār, un būtiski jāsamazina 
degradēšana un fragmentēšana.
Novērtējot pieejamības ekspansijas ietekmi, varētu palīdzēt noteikt REDD+ piecu uzdevumu (atmežošanas 
izbeigšana, mežu degradēšanas izbeigšana, mežu saglabāšana, apsaimniekošana un mežu, kā oglekļa 
krātuves funkciju uzlabošana) izpildi. Turklāt ceļu plānošana ir viegli saprotams stratēģisks instruments, 
ko var izmantot gan REDD+ sistēmas līdzekļu devēji, gan saņēmēji, un ar šo instrumentu var iziet uz 
starptautiskajiem mežu iznīcināšanas dzinējspēkiem (tostarp saistībā ar ES importu).
Izmēģinājuma projektam un ar to saistītajām apropriācijām būtu jāsedz izmaksas par:
– jaunas globālas mežu reģionu bezceļu kartes izveidi, galveno uzmanību pievēršot tropu mežiem (par 
pamatu izmantojot labākos pieejamos telpiskos datus un satelīta attēlus); šīs kartes dara publiski 
pieejamas šim nolūkam izveidotā tīmekļa vietnē;
– prognozēšanas modeļa izstrādi attiecībā uz mežu iznīcināšanu un degradēšanu, pamatojoties uz jau 



21

esošo ceļu klātbūtni un paredzamo ceļu izbūvi prioritārajās teritorijās;
– brošūras izstrādi par ES nozaru politikas (piemēram, infrastruktūras, lauksaimniecības un 
kalnrūpniecības politikas) ietekmi uz tropu mežu iznīcināšanu un to degradēšanu;
– iepazīstināšanu ar iepriekšminētajiem sasniegumiem darbsemināros un simpozijos (jo īpaši, organizējot 
tos, kā papildu pasākumus UNFCCC un Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu konferenču 
laikā), kā arī par attiecīgo materiālu izplatīšanu.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
ES atbalsta vairāku globālu mērķu sasniegšanu mežu jomā līdz 2020. gadam vai vēlākais līdz 2030. gadam:
– palēnināt, apturēt globālā mežu seguma bojāeju un atjaunot mežus;
– uz pusi samazināt visu dabisko dzīvotņu, tostarp mežu bojāeju, un, kur vien tas iespējams —izbeigt to 
vispār, un būtiski samazināt degradēšanu un fragmentēšanu;
– veicināt ekosistēmu noturību un bioloģiskās daudzveidības nozīmību oglekļa uzglabāšanas sistēmās, 
atjaunojot vismaz 15 % no degradētajām ekosistēmām, un tādējādi sniedzot ieguldījumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā un pielāgošanās tām veicināšanā;
– izskaust, izbeigt vai reformēt stimulus, tostarp subsīdijas, kas kaitīgi bioloģiskajai daudzveidībai.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Grozījuma projekts 6315 === ENVI/6315 ===

iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Pievienot: 34 02 77 02

2013. gada budžets 2014. gada budžeta projekts Padomes nostāja 2014 Starpība Jaunā summa
Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums Saistības Maksājums

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000
Rezerve

Kopā 800 000 800 000 800 000 800 000

Pozīcija:
Izmēģinājuma projekts — pilsētu pielāgošana vides vajadzībām — iedzīvotāju izpratnes veicināšana un 
ieinteresēšana pielāgot savas mājas un apkārtni klimata pārmaiņu tendencēm
Piezīmes:
Pievienot šādu tekstu:
Izveidot šādu jaunu pozīciju (IP): Izmēģinājuma projekts, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un 
ieinteresētību pielāgot savas mājas un apkārtni klimata pārmaiņām, izmantojot gan jaunas, gan 
tradicionālas metodes.
Saskaņā ar vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar 
pieejamajiem planētas resursiem” viena no prioritātēm ir veicināt izpratni par dabiskās vides nozīmību 
pilsētu teritorijās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ar tādiem paņēmieniem, kā dzīvās dabas
klātbūtnes atjaunošanu pilsētvidē. Šajā sakarā nozīmīgi var izrādīties visi pasākumi ēku un to apkārtnes 
pielāgošanai vides vajadzībām — dabas vides atkal ieviešana, piemēram, koku pavairošanas un citu 
elementu veidā labāk pielāgotu pilsētvidi klimata pārmaiņām.
Izmēģinājuma projekts pilsētu pielāgošanai vides vajadzībām ir paredzēts, lai veicinātu iedzīvotāju 
izpratni par to, cik svarīgi ir pārveidot savas mājas un to apkārtni atbilstīgi aukstuma un karstuma 
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situācijām, izmantojot tradicionālas metodes un praksi, kā arī jaunas tehnoloģijas, tādējādi veicinot 
pāreju uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku un ilgtspējīgu pilsētvidi gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņa 
perspektīvā. Šāda individuāla prakse var veicināt visas pilsētas situācijas uzlabošanos vides jomā, un ēku, 
kā arī sabiedrisko vietu noturību pret temperatūras svārstībām, kā arī nodrošināt gaisa plūsmu 
cirkulāciju.
Projekta posmi:
– informācijas vākšana dalībvalstīs par tradicionāliem risinājumiem un labāko praksi, ko piemēro 
dienvidu valstīs, lai nepieļautu telpu un sabiedrisko vietu pārmērīgu sakaršanu; 
– vietējo dalībnieku, kopienu, varas iestāžu un dažādu ieinteresēto personu iesaistīšana;
– labākās prakses un veiksmīgāko rezultātu analīze;
– vietēju un reģionālu paraugprojektu izstrāde, lai ieinteresētu iedzīvotājus savu māju pārveidē;
– ierosinājumu un rezultātu publiskošana digitālā vidē.
Juridiskais pamats:
Pievienot šādu tekstu:
Izmēģinājuma projekts atbilstīgi 49. panta 6. punktam Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 
248, 16.9.2002., 1. lpp.).
Pamatojums:
Ziemeļu valstīs ir pieejami daudzi pētījumi par apkuri un citiem ar ziemeļu klimatu saistītiem jautājumiem, 
bet nav nekādas izpratnes un ir ļoti maz fragmentāru zināšanu par integrāliem risinājumiem dienvidu valstīs 
attiecībā uz mājokļu celtniecību, dārza māju nozīmi un tradicionālu konstruktīvu risinājumu piemērošanu, kā 
tas ir vērojams visā Vidusjūras reģiona pilsētu arhitektūrā, kā arī trūkst zināšanas par paņēmieniem 
temperatūras vienmērības nodrošināšanai un energopatēriņa samazināšanai.


