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ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu, kas pievienots programmai, pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” mērķis ir īstenot pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” mērķus, uzmanību 
vēršot uz pašreizējiem sabiedrības uzdevumiem un uzsverot saikni starp augšupēju un 
lejupēju pieeju pētniecībai un komercializācijai. Tāpat par mērķi noteikta arī turpmāka 
vienkāršošana un MVU līdzdalības palielināšana. Daudzas sabiedrības problēmas ir saistītas 
ar ENVI komitejas darbu — klimats, resursu efektīva izmantošana, tīra enerģija un transports, 
veselība un pārtikas nekaitīgums. Atzinumu sagatavoja ļoti atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumus, taču pauž vēlmi, lai lielāks uzsvars tiktu likts uz dažiem no minētajiem 
aspektiem.

Šajā atzinumā atzinumu sagatavoja izvēlējās holistisku pieeju kā vispiemērotāko tam, lai 
turpinātu stiprināt ENVI komitejas prioritātes. Pirmais ziņojums būtu arī jāuztver kā debašu 
sākšana par šo sarežģīto programmu, kurai ir galvenā nozīme ilgtspējīgas un zaļas 
ekonomikas izaugsmes palielināšanai Eiropas Savienībā, vienlaikus stiprinot sabiedrības 
veselību. 
Atzinumā galvenais uzsvars ir likts uz sabiedrības problēmām un tiek ierosināts pastiprināt 
dažus aspektus saistībā ar veselību, pārtikas nekaitīgumu, klimatu un vidi.

Veselība 
Ņemot vērā augsto pievienoto vērtību, ko nodrošina inovatīva ārstēšana, piemēram, 
reģeneratīvajā medicīnā, būtu jāturpina atbalsts cilmes šūnu pētniecībai, izpētot pašreizējās 
alternatīvas embrija cilmes šūnu izmantošanai un vienlaikus ņemot vērā ētiskos apsvērumus. 
Īpaša uzmanība jāpievērš arī pētniecībai un inovācijām slimību ārstēšanas jomā. Publiskais 
atbalsts infekciju un reto slimību pētniecībai un izstrādei ir jāpalielina un ir jāveicina apmaiņa 
ar zināšanām. Pacienta vajadzībām jābūt kā dzinējspēkam veselības inovāciju un pētniecības 
un izstrādes finansējuma jomā.  Turklāt pienācīgi jāfinansē arī vides veselības pētniecība un 
izstrāde un inovācijas.  

Pārtikas nekaitīgums
Tiek ierosināts paplašināt sabiedrības uzdevumus, kas saistīti ar pārtikas nodrošinājumu, tos 
attiecinot ar uz visiem pārtikas nekaitīguma aspektiem.  

Klimats un vide 
Regulāri un efektīvi jāuzrauga līdzsvars starp pētniecības un izstrādes ekonomiskajiem, 
sociālajiem un vides aspektiem. Ir jāpastiprina atbalsts atjaunojamai enerģijai. Atjaunojamās 
enerģijas efektivitātes paaugstināšana var to padarīt ekonomiski pievilcīgāku, vienlaikus 
novēršot klimata pārmaiņas, samazinot atkarību no fosilā kurināmā un sekmējot ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.  
Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” ir galvenā programma, kas varētu palīdzēt ES turpmāk 
samazināt videi un veselībai kaitīgo gāžu un daļiņu emisijas, neradot slogu rūpniecībai vai 
dalībvalstīm. 

Horizontālie aspekti 
Jāturpina veidot saikni starp pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība” un „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” mērķiem, tādēļ šāds jautājums ir iekļauts 
atzinumā. Lai panāktu maksimālo ieguvumu no pētniecības un izstrādes un inovāciju 
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projektiem visā ES, stingri jāuzrauga pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” papildināmība ar 
citiem ES un dalībvalstu fondiem. Turklāt tiek arī ierosināts turpmāk papildināt MVU 
līdzdalību, jo tas varētu būt zaļas un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes virzītājspēks.  
Ziņojumā apskatīts arī kāds svarīgs darbības rādītāju aspekts saistībā ar pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” mērķu īstenošanas uzraudzību. 
Turpmākie grozījumi saistībā ar pētniecības budžetu dalījumu un mērķiem inovāciju ķēdē un 
vienkāršošanu tiek atstāti uz laiku pēc nākamajām ENVI komitejas debatēm par 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, un tai 
piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm. 
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

(25) Cilmes šūnu terapijas dažos 
gadījumos, jo īpaši reģeneratīvajā 
medicīnā, ir parādījušas savu pievienoto 
vērtību. Tādēļ Savienībai būtu jāturpina 
šādus pētījumus atbalstīt. Tomēr Eiropas 
Komisija atzīst ētiskos apsvērumus, ko 
izraisījuši pētījumi, kuros izmantotas 
cilvēka embrija cilmes šūnas, un tieši 
neprasa tās izmantot. Cilvēka — pieauguša 
vai embrija — cilmes šūnu izmantošana, ja 
tāda notiek, ir atkarīga no zinātnieku 
sprieduma, ņemot vērā mērķus, ko viņi 
vēlas sasniegt, un tai piemēro stingru ētikas 
pārbaudi. Nedrīkstētu finansēt tādus ar 
cilvēka embrija cilmes šūnu izmantošanu 
saistītus projektus, kam nav saņemti 
vajadzīgie apstiprinājumi no dalībvalstīm. 
Tomēr būtu lietderīgi izpētīt pieejamās 
alternatīvas pētījumiem, kuros izmantotas 
cilvēka embrija cilmes šūnas, jo īpaši 
nabassaites asiņu cilmes šūnas un 
inducētās pluripotentās cilmes šūnas.

Or. en



PA\900056LV.doc 5/23 PE487.915v01-00

LV

Pamatojums
Cilmes šūnu terapijas sniedz lielas iespējas reģeneratīvajā medicīnā un dažu nopietnu 
slimību, piemēram, diabēta vai pat vēža ārstēšanā. Inducēto pluripotento cilmes šūnu un 
nabassaites asiņu cilmes šūnu izmantošanu var uzskatīt par daudzsološu alternatīvu ētiski 
pretrunīgajiem pētījumiem, kuros izmanto cilvēka embrija cilmes šūnas. Tādēļ nevajadzētu 
atteikties no šo abu alternatīvu izpētes.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” atbalstīs pētniecības 
darbības, kas veicina zinātnisko progresu, 
vienlaikus pilnībā ņemot vērā dalībvalsts 
līmenī paredzētos bioētiskos noteikumus. 
Tādēļ nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt nevienu darbību, kas 
ir aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums
Šādas prasības tiek attiecinātas uz visu veidu pētnieciskām darbībām, ne tikai cilmes šūnu 
pētījumiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā veselība, izglītība, kosmoss, 
vide, konkurētspēja un MVU, iekšējā 
drošība, kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un 
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ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

sinerģija ar kohēzijas politikas fondiem un 
lauku attīstības politiku, kas var īpaši 
palīdzēt nostiprināt valstu un reģionālās 
pētniecības un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā. Turklāt 
būtu jānodrošina arī pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” papildināmība ar citām 
dalībvalstu līmenī finansētām 
programmām. Šāda papildināmība būtu 
jāņem vēra arī Revīziju palātai, kad tā 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā. 

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu un tās pamatiniciatīvu 
“Inovācijas savienība” un „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” mērķu sasniegšanā, jo tās
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
atbalstot MVU izaugsmi, radot jaunas 
darba vietas, uz pētījumu pamata radot 
vairāk inovāciju un nodrošinot Eiropas 
ilgtspējīgu izaugsmes un konkurētspēju 
ilgtermiņā, kuras pamatā ir līderība 
resursu un enerģijas efektivitātes, kā arī 
zemas oglekļa emisijas ziņā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA) 
izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

1. Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
veicina ekonomisko izaugsmi, veidojot uz 
zināšanām un inovāciju balstītu, resursu 
ziņā efektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” un tās 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” un 
„Resursu ziņā efektīva Eiropa”, kā arī
citu Savienības politikas virzienu 
īstenošanu, kā arī Eiropas Pētniecības 
telpas (ERA) izveidi un darbību. Attiecīgie 
rezultatīvie rādītāji ir izklāstīti I pielikuma 
ievaddaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Tiks atbalstītas pētnieciskas darbības 
cilvēka cilmes šūnu terapiju izstrādei un 
pilnveidošanai. Finansējumu gan 
pieaugušo, gan embriju cilvēka cilmes 
šūnu pētniecībai var piešķirt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā arī
atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Jo īpaši tiks atbalstīti 
pētījumi, kuros izmantotas nabassaites 
asiņu cilmes šūnas un inducētās 
pluripotentās cilmes šūnas, tos uzskatot 
par alternatīvu pētījumiem, kuros izmanto 
cilvēka embrija cilmes šūnas. 
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Pamatojums
Cilmes šūnu terapijas sniedz lielas iespējas reģeneratīvajā medicīnā un dažu nopietnu 
slimību, piemēram, diabēta vai pat vēža ārstēšanā. Inducēto pluripotento cilmes šūnu un 
nabassaites asiņu cilmes šūnu izmantošanu var uzskatīt par daudzsološu alternatīvu ētiski 
pretrunīgajiem pētījumiem, kuros izmanto cilvēka embrija cilmes šūnas. Tādēļ nevajadzētu 
atteikties no šo abu alternatīvu izpētes.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Finansējumu nedrīkst piešķirt 
pētniecības darbībām, kas aizliegtas visās 
dalībvalstīs. Nedrīkst finansēt darbības, 
kas attiecīgajā dalībvalstī aizliegtas.

Or. en

Pamatojums
Cilmes šūnu terapijas sniedz lielas iespējas reģeneratīvajā medicīnā un dažu nopietnu 
slimību, piemēram, diabēta vai pat vēža ārstēšanā. Inducēto pluripotento cilmes šūnu un 
nabassaites asiņu cilmes šūnu izmantošanu var uzskatīt par daudzsološu alternatīvu ētiski 
pretrunīgajiem pētījumiem, kuros izmanto cilvēka embrija cilmes šūnas. Tādēļ nevajadzētu 
atteikties no šo abu alternatīvu izpētes.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildināmība ar citām Savienības 
programmām

Papildināmība ar citām Savienības un 
dalībvalstu programmām

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības un 
dalībvalstu finansētas programmas, tostarp 
tādi dalītas pārvaldības fondi kā kohēzijas 
fondi un struktūrfondi. Šajā sakarībā
Komisija izstrādā piemērotus 
instrumentus, ar kuriem izvērtē 
papildināmību. Eiropas Revīzijas Palāta, 
izvērtējot pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanu ikgadējā 
ziņojumā par budžeta izpildes 
apstiprināšanu, ko tā iesniedz Eiropas 
Parlamentam, ņem vērā arī 
papildināmības principu.

Or. en

Pamatojums
Lai nodrošinātu Savienības izdevumu pētniecības un inovāciju jomā efektīvu izmantošanu —
lai arī sinerģijas ar citām Savienības programmās tiek atzinīgi vērtētas un ir vēlamas — būtu 
jāizvairās no dubulēšanās un jānodrošina labāka koordinēšana starp šīm programmām un 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.  Tādēļ Komisijai šāda koordinēšana būtu jānodrošina 
īstenošanas procesā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
20 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en
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Pamatojums
MVU ir vislielākā nepieciešamība pēc atbalsta, lai varētu finansēt to inovāciju darbības. 
Tādēļ tiem jāpiešķir lielākā daļa budžeta.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas. 

(c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas un 
sniedzot ieguldījumu starptautisko 
saistību izpildē, piemēram, Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanā. 

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja, 
resursu efektīva izmantošana un klimata 
pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nākotnē nodrošinātu tādu vidi 
Savienībā, kas rada patiesu labklājības un 
dzīves kvalitātes pieaugumu, 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanas laikā regulāri un efektīvi būs 
jāuzrauga līdzsvars starp ekonomikas, 
sociālajiem un vides aspektiem. Šajā 
sakarībā Komisijai iepriekš jāizveido 
skaidrs un pārredzams šādas uzraudzības 
mehānisms.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija paziņo un izplata šādas 
uzraudzības rezultātus.

2. Komisija katru gadu paziņo un izplata 
šādas uzraudzības rezultātus, tostarp 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) materiāli atjaunojamo enerģiju 
efektivitātes palielināšanai.
Tādu jaunu produktu un lietojumu 
izstrāde, kuri palielina atjaunojamo 
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enerģiju efektivitāti, piemēram, saules 
fotoelementu enerģija, saules 
siltumenerģija un vēja ģeneratori. 

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2.3. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) mērķtiecīgs, koncentrējoties uz 
politikas virzieniem un pamatnozarēm, kas 
ir ļoti svarīgas sabiedrības problēmu 
risināšanā, konkurētspējas palielināšanā, 
ilgtspējīgas, zema oglekļa dioksīda līmeņa 
un integrējošas izaugsmes atbalstīšanā un 
vides un cita sabiedriska labuma radīšanā. 
Šis komponents palīdz Savienībai 
pievērsties nozaru politikas mērķu 
pētniecības un inovācijas aspektiem.

(2) mērķtiecīgs, koncentrējoties uz 
politikas virzieniem un pamatnozarēm, kas 
ir ļoti svarīgas sabiedrības problēmu 
risināšanā, konkurētspējas palielināšanā, 
ilgtspējīgas, zema oglekļa dioksīda līmeņa 
un integrējošas izaugsmes atbalstīšanā, 
atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanā
un vides un cita sabiedriska labuma 
radīšanā. Šis komponents palīdz Savienībai 
pievērsties nozaru politikas mērķu 
pētniecības un inovācijas aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PA\900056LV.doc 13/23 PE487.915v01-00

LV

laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības. 

laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības. 
Pašreiz dalībvalstis profilaksei tērē pārāk 
maz līdzekļu, koncentrējoties uz 
ārstēšanu.  Šāda pieeja neļauj samazināt 
slimību uzlikto slogu un tādējādi arī 
izdevumus slimību ārstēšanai un rada 
ekonomiskus zaudējumus sabiedrībai 
kopumā. Veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu ilgtpējas nodrošināšanai 
nepieciešama pieeja, kurā ņemti vērā 
ilgtermiņa ieguvumi, ko rada ietaupījumi 
un labklājība, spēcīgāk atbalstot 
pētniecību, lai izstrādātu efektīvus slimību 
profilakses instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasaules mēroga problēma ir infekcijas 
slimības (piemēram, HIV/AIDS, 
tuberkuloze, malārija un novārtā atstātās 
slimības), kas veido 41 % no 
1,5 miljardiem invaliditātes koriģēto dzīves 
gadu visā pasaulē, no kuriem 8 % saistāmi 
ar Eiropu. Sen zināmu infekcijas slimību, 
tostarp tuberkulozes, atgriešanās Eiropas 
reģionā un pastiprināta ar vakcīnu 
novēršamo slimību dominēšana 
attīstītajās valstīs norāda un 
nepieciešamību veidot vispusīgu pieeju un 
palielināt publisko atbalstu pētniecībai un 
izstrādei. Sabiedrībai jābūt sagatavotai arī 
epidēmiju uzliesmojumiem un 
apdraudējumiem, ko rada pieaugošā 
mikrobu rezistence pret zālēm.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1.1. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Retās slimības joprojām ir galvenā 
problēma ES un tās dalībvalstīm. Ir 
zināmas 6000–8000 retās slimības, kas 
ietekmē aptuveni 30 miljonus cilvēku visā 
ES. Joprojām trūkt atbilstošu zinātnisko 
zināšanu un ekspertīzes, ko varētu 
izmantot par pamatu inovatīvu un 
efektīvāku terapiju izstrādei to pacientu 
ārstēšanai, kuri slimo ar retām slimībām. 
Tādēļ lielākajai daļai šo pacientu pašreiz 
ir tikai dažas terapijas iespējas vai arī 
tādu nav vispār. Eiropas atbalsts 
sadarbībai nodrošina, ka tiek apvienotas 
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trūcīgās zināšanas un pēc iespējas efektīvi 
tiek kombinēti resursi, lai visā Eiropā 
veiksmīgi ārstētu retās slimības.

Or. en

Pamatojums
Komisija ir noteikusi mērķi saistībā ar starptautisko konsorciju par retām slimībām izstrādāt 
200 jaunas terapijas. Tomēr, ņemot vērā ierobežoto ar katru atsevišķo slimību slimojošo 
pacientu skaitu, arī pētniecība un izstrāde, kas vērsta uz jaunām zālēm retu slimību 
ārstēšanai (orphan drugs), ir ekonomiski mazāk pievilcīga. Tādēļ ar publisko finansējumu 
palīdzētu mazināt šo efektu, un tas varētu kalpot kā katalizators privāto ieguldījumu 
piesaistīšanai. Kopīga pētniecība ir būtiska, lai varētu nodrošināt, ka notiek apmaiņa ar 
trūcīgajām zināšanām un pēc iespējas efektīvi tiek kombinēti resursi, lai visā Eiropā 
veiksmīgi ārstētu retās slimības.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Slimībām un invaliditātei valstu robežas 
nav šķērslis. Atsevišķām dalībvalstīm 
parasti trūkst nepieciešamo resursu, lai 
visefektīvākajā veidā nodrošinātu atbildes 
rīcību. Atbilstoši un finansējuma ziņā 
pienācīgi atbalstīti Eiropas līmeņa atbildes 
pasākumi pētniecībā un inovācijā var (un 
tiem vajadzētu) sniegt būtisku ieguldījumu 
šo problēmu risināšanā, nodrošināt labāku 
veselības aprūpi un labklājību visiem un 
izvirzīt Eiropu par līderi strauji augošajos 
pasaules veselības un labklājības inovāciju 
tirgos. 

Or. en
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Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat arī problēmas sarežģītības un tās 
komponentu savstarpējās atkarības dēļ ir 
vajadzīga ES līmeņa atbildes rīcība. 
Daudzas pieejas, instrumenti un 
tehnoloģijas ir piemērojamas daudzās šīs 
problēmas pētniecības un inovācijas jomās 
un ir vislabāk atbalstāmas Savienības 
līmenī. Dažas no tām ir ilgtermiņa kohortu 
izveide un klīniskās izpētes veikšana, “-

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

nepieciešamo kritisko masu un ekspertīzes 
līmeni, ilgtermiņa kohortu izveide un 
klīniskās izpētes veikšana, “-omikas” 
klīniska izmantošana vai IKT izstrāde un to 
lietošana veselības aprūpes praksē, jo īpaši 
e-veselības jomā. Arī konkrētu sabiedrības 
grupu prasības vislabāk var apmierināt 
integrēti, piemēram, izstrādājot stratificētus 
un/vai personalizētus medikamentus, 
ārstējot reti sastopamas slimības un
nodrošinot automatizētas un neatkarīgas 
dzīves vides risinājumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Veselības veicināšana, pamatojoties uz 
apjomīgu faktu bāzi, novērš slimības, 
uzlabo labklājību un ir efektīva izmaksu 
ziņā. Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
veselības determinantiem, no efektīvu 
preventīvo līdzekļu, piemēram, ierastās 
uzvedības mainīšanas, lai novērstu riska 
faktorus, un vakcīnu pieejamības, kā arī 
no efektīvas veselības un slimību 
uzraudzības un gatavības rīkoties, kā arī no 
efektīvām skrīninga programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
uzlabotas molekulārās zināšanas par 
slimībām, pamatojoties uz 
biomedicīniskajiem pētījumiem,
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Stratificētu un 
personalizētu medikamentu izstrāde, 
pamatojoties uz biomedicīniskajiem 
pētījumiem, ir spēcīgs instruments slimību 
ārstēšanai, pieskaņojoties pacienta 
ģenētiskajām īpašībām un īpašajam 
slimības veidam, tādējādi palielinot 
aprūpes iedarbīgumu un neradot 
nevajadzīgus izdevumus veselības aprūpes 
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sistēmai. Svarīga nozīme ir arī efektīvai 
datu apkopošanai un apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
savlaicīgai pārvēršanai klīniskos 
ieguvumos, jo īpaši ar klīniskās izpētes 
starpniecību. 

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, vienlaikus izvairoties no 
nevajadzīgas pētījumu dublēšanās, 
nostiprinātu Eiropas nozaru konkurētspēju 
un attīstītu jaunas tirgus iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
sagatavot labākas profilaktiskās vakcīnas, 
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai, 

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

uzlabot slimību ārstēšanu, uzsvaru liekot 
uz stratificētu un personalizētu 
medikamentu un zāļu retu slimību 
ārstēšanai (orphan drugs) izstrādi,
savlaicīgāk un efektīvāk nodot no 
pamatpētniecībā gūtās zināšanas 
klīniskajai praksei un mērogojamām 
inovācijas darbībām, tā veicinot augsta 
līmeņa starptautisko pētniecību, izmantot 
progresīvos IT risinājumus, lai uzlabotu 
veselības datu vākšanu, kopēju 
izmantošanu, salīdzināšanu un lietošanu, 
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
uzlabot paliatīvo medicīnu un 
reproduktīvo veselību, kā arī radīt 
apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu sekot 
līdzi savam veselības stāvoklim, veicināt 
integrētu aprūpi, uzlabot zinātniskos 
instrumentus un metodes, lai atbalstītu 
politikas veidošanu un regulējuma 
vajadzības, optimizēt veselības aprūpes 
sistēmu efektivitāti un lietderību, tostarp 
izstrādājot un plašāk izmantojot e-
veselības risinājumus, un mazināt 
nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ņemot vērā nopietnas un lielā mērā 
neatgriezeniskas izmaiņas plašos Zemes 
klimata sistēmas komponentos, ir jāņem 
vērā visi globālās sasilšanas avoti un visas 
iespējas mazināt to iedarbību. Papildus 
emisiju samazinājumam ar ātras 
iedarbības stratēģijām (piemēram, ar 
fluorogļūdeņraža, melnā oglekļa, 
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antropogēnā ozona samazinājumu, 
biosekvestrāciju) var dot ātrāku rezultātu 
klimata pārmaiņu mazināšanā desmit 
gadu laikā vai drīzāk. 

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Lai risinātu Eiropas veselības aprūpes 
nākotnei svarīgus uzdevumus un 
sasniegtu iepriekš minētos mērķus, 
pienācīgs Savienības finansējums 
jāpiešķir pētniecības un inovāciju 
darbībām šajā jomā. Šajā sakarībā vismaz 
12 % no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” kopējā budžeta 
jāpiešķir šī sabiedrības uzdevuma 
risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS UN
NODROŠINĀJUMS, ILGTSPĒJĪGA 
LAUKSAIMNIECĪBA, JŪRAS VIDE UN 
BIOEKONOMIKA

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3.3. punkts – ba daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atjaunojamie energoresursi
Darbības tiek vērstas uz pētījumiem tādu 
atjaunojamo enerģiju tehnoloģiju kā 
saules fotoelementu enerģija, saules 
siltumenerģija un vēja ģeneratori jomā, 
lai uzlabotu šo tehnoloģiju efektivitāti un 
samazinātu izmaksas, tā padarot tās 
konkurētspējīgākas tirgū. 

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3 punkts – a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Klimata pārmaiņu novēršana un 
pielāgošanās tām

(a) Klimata pārmaiņu novēršana un 
pielāgošanās tām

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

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 
pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu nestabilu siltumnīcefekta gāzu un 
daļiņu radīšanu, un uzsverot tehnoloģiskus 
un netehnoloģiskus “zaļos” risinājumus, 
nodrošinot faktu bāzi apzinātas, agrīnas un 
efektīvas rīcības īstenošanai un vajadzīgo 
kompetenci apvienojot tīklos. Pasākumi ir 
paredzēti tam, lai uzlabotu izpratni par 
klimata pārmaiņām un riskiem, kas saistīti 
ar ekstremāliem notikumiem un straujām 
pārmaiņām, ozona un klimata 
mijiedarbību, kā arī  uzticamu klimatisko 
prognožu nodrošināšanu, ietekmes, 
trūkumu pasaules, reģionālā un vietējā 
līmenī novērtēšanu un novatorisku un 
rentablu pielāgošanās un riska novēršanas 
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pasākumu izstrādi, atbalstu riska 
mazināšanas politikai un ātras iedarbības 
stratēģiju noteikšanai, lai iedarbību uz 
klimatu panāktu tuvākajās desmitgadēs.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5.3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Visaptverošu un ilgtspējīgu pasaules 
vides novērošanas un informācijas sistēmu 
izstrāde

(e) Visaptverošu un ilgtspējīgu pasaules 
vides novērošanas un informācijas sistēmu 
izstrāde

Mērķis ir nodrošināt šīs problēmas 
atrisināšanai vajadzīgo ilgtermiņa datu un 
informācijas pieejamību. Pasākumus vērš 
uz spējām, tehnoloģijām un datu 
infrastruktūru Zemes novērošanai un 
uzraudzībai, kas var nepārtraukti 
nodrošināt savlaicīgu un precīzu 
informāciju un prognozes. Tiks veicināta 
bezmaksas, atvērta un neierobežota 
piekļuve sadarbspējīgiem datiem un 
informācijai.

Mērķis ir nodrošināt šīs problēmas 
atrisināšanai vajadzīgo ilgtermiņa datu un 
informācijas pieejamību. Pasākumus vērš 
uz spējām, tehnoloģijām un datu 
infrastruktūru Zemes novērošanai un 
uzraudzībai, izmantojot gan attālinātu 
izpēti, gan mērījumus uz vietas, kas var 
nepārtraukti nodrošināt savlaicīgu un 
precīzu informāciju un ļautu izdarīt
prognozes. Tiks veicināta bezmaksas, 
atvērta un neierobežota piekļuve 
sadarbspējīgiem datiem un informācijai.

Or. en


