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Grozījums Nr. 44
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulu (ES) Nr. .../20135 
izveidotās pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
(2014–2020) (turpmāk „pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
palīdzot nostiprināt publiskā–publiskā 
sektora partnerības, tostarp ar Savienības 
dalību programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, saskaņā ar Līguma 185. pantu.

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulu (ES) Nr. .../20135 
izveidotās pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
(2014–2020) (turpmāk „pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”) mērķis ir panākt lielāku 
ietekmi uz pētniecību un inovāciju un 
lielāku sinerģiju, uzlabot koordināciju un 
izvairīties no nevajadzīgas starptautisko, 
nacionālo un reģionālo pētniecības 
programmu dublēšanās. Publiskā–
publiskā sektora partnerībām, tostarp ar 
Savienības dalību programmās, ko īsteno 
vairākas dalībvalstis, saskaņā ar Līguma 
185. pantu, būtu jāsasniedz šie mērķi, un 
tām būtu jāatbilst šīs regulas, jo īpaši 
20. panta, nosacījumiem un pilnīgi 
jāatbilst pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” pamatprincipiem.

__________________ __________________
5 OV … [H2020 FP] 5 OV … [H2020 FP]

Or. en

Pamatojums

Šajā papildinājumā ir uzsvērti svarīgi principi, par kuriem tika panākta vienošanās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sarunās attiecībā uz publiskā–publiskā sektora 
partnerībām un to mērķiem.

Grozījums Nr. 45
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ņemot vērā, ka pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” kopējais mērķis ir 
Eiropas mērogā vēl vairāk vienkāršot un 
līdzsvarot pētniecības un inovācijas 
finansējuma situāciju, visas publiskā–
publiskā sektora partnerības, kas tiek 
finansētas no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” budžeta, būtu jāpielāgo 
pamatprogrammas darbības ilgumam, lai 
izvairītos no vienlaicīgas dažādu 
nosacījumu pastāvēšanas un turpmāka 
papildu administratīvā sloga 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Maria Badia i Cutchet

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Aptuveni 20 miljoni ES iedzīvotāju ir 
nodarbināti t. s. “baltajās darbavietās”,
veselības aizsardzības un sociālo 
pakalpojumu nozarē, un ir gaidāms, ka 
šis skaitlis nākamo gadu laikā 
palielināsies iedzīvotāju novecošanās dēļ. 
Apmācībai un mūžizglītībai vajadzēt būt 
šīs nestabilās nozares galvenajai 
prioritātei. Tādēļ ir precīzāk jāizvērtē 
nepieciešamība pēc “baltajiem darbiem” 
un ieguldījumiem mūsdienīgās prasmēs, 
piemēram, informācijas tehnoloģiju 
izmantošanā.

Or. es

Grozījums Nr. 47
Claude Turmes
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Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu 
sasniegšanā — līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 
gadiem, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un aprūpes sistēmu efektivitāti 
Savienībā. Tās stratēģiskajā īstenošanas 
plānā noteiktas prioritātes inovācijas 
paātrināšanai un paplašināšanai aktīvu un 
veselīgu vecumdienu jomā visā Savienībā 
trīs aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija.

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka inovatīvi risinājumi, tostarp produkti 
un pakalpojumi, kuros ir iekļautas IKT,
būs svarīgi tās mērķu sasniegšanā — līdz 
2020. gadam palielināt veselīgas dzīves 
gadu skaitu par diviem gadiem, kā arī 
uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un 
aprūpes sistēmu efektivitāti Savienībā. Tās 
stratēģiskajā īstenošanas plānā noteiktas 
prioritātes inovācijas paātrināšanai un 
paplašināšanai aktīvu un veselīgu 
vecumdienu jomā visā Savienībā trīs 
aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Aktīvas dzīves un interaktīvas 
automatizētas dzīvesvides pētniecības un 
izstrādes programmas (turpmāk “AAL 
programma”) pamatā vajadzētu būt 
iepriekšējās programmas sasniegumiem, un 
tai būtu jārisina iepriekšējās programmas 
trūkumi, veicinot lietotāju aktīvāku dalību 
projektos un īstenojot programmu raitāk.

(10) Aktīvas dzīves un interaktīvas 
automatizētas dzīvesvides pētniecības un
izstrādes programmas (turpmāk “AAL 
programma”) pamatā vajadzētu būt 
iepriekšējās programmas sasniegumiem, un 
tai būtu jārisina iepriekšējās programmas 
trūkumi, veicinot lietotāju aktīvāku dalību 
jau projektu sākumposmā un īstenojot 
programmu raitāk.

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Saskaņā ar mērķi attiecībā uz MVU 
dalību pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” netiešajās darbībās
20 % no AAL programmas budžeta, kas ir 
paredzēts netiešajām darbībām, būtu 
jāpiešķir MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka iesaistītās valstis 
sniedz pretieguldījumu Savienības finanšu 
saistībām, būtu jānosaka, ka Savienība 
finanšu ieguldījumu veic ar nosacījumu, ka 
iesaistītās valstis ir oficiāli uzņēmušās 
saistības pirms AAL programmas sākšanas 
un tās izpildījušas. Iesaistīto valstu 
ieguldījumā AAL programmā būtu 
jāiekļauj administratīvās izmaksas, kas 
rodas valstu līmenī, lai nodrošinātu 
efektīvu programmas darbību.

(13) Lai nodrošinātu, ka iesaistītās valstis 
sniedz pretieguldījumu Savienības finanšu 
saistībām, būtu jānosaka, ka Savienība 
finanšu ieguldījumu veic ar nosacījumu, ka 
iesaistītās valstis ir oficiāli uzņēmušās 
saistības pirms AAL programmas sākšanas 
un tās izpildījušas. Iesaistīto valstu 
ieguldījumā AAL programmā būtu 
jāiekļauj administratīvās izmaksas, kas 
rodas valstu līmenī, lai nodrošinātu 
efektīvu programmas darbību. Uz iesaistīto 
valstu dalību AAL kopīgajā programmā 
būtu jāattiecas minimālam finansiālajam 
ieguldījumam, ja valsts piedalīsies gada 
darba programmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībai netiešās darbībās, ko finansē 
AAL programma, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada ... 
Regulu (ES) Nr. .../2013, kurā izklāstīti 
dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 
2020” (2014.–2020. gads)15. Taču, ņemot 
vērā AAL programmas specifiskās 
funkcionālās vajadzības, jāparedz atkāpes 
no minētās regulas saskaņā ar tās 1. panta 
3. punktu.

(18) Dalībai netiešās darbībās, ko finansē 
AAL programma, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada ... 
Regulu (ES) Nr. .../2013, kurā izklāstīti 
dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 
2020” (2014.–2020. gads)15. Taču, ņemot 
vērā AAL programmas specifiskās 
funkcionālās vajadzības, jāparedz atkāpes 
no minētās regulas saskaņā ar tās 1. panta 
3. punktu. Ir arī nepieciešams vēl vairāk 
samazināt dažādu finanšu instrumentu, 
atbilstības noteikumu un atmaksāšanas 
sistēmas sadrumstalotību un nepietiekamo 
koordināciju, ja tie rada šķēršļus 
inovācijai.

__________________ __________________
15 OV L […], […], [...]. lpp. [H2020 RfP] 15 OV L […], […], [...]. lpp. [H2020 RfP]

Or. en

Grozījums Nr. 52
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Konkrētas atkāpes no Regulas (ES) 
Nr. .../2013 [H2020 RfP] ir vajadzīgas, jo 
pēc ieceres AAL programma ir inovācijas 
programma, kuras rezultāti ātri nonāk tirgū 
un kurā apvienotas daudzas dažādas valstu 
finansējuma plūsmas (piemēram, 

(19) Konkrētas atkāpes no Regulas (ES) 
Nr. .../2013 [H2020 RfP] ir vajadzīgas, jo 
pēc ieceres AAL programma ir inovācijas 
programma, kuras rezultāti ātri nonāk tirgū 
un kurā apvienotas daudzas dažādas valstu 
finansējuma plūsmas (piemēram, 
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pētniecības inovācijas, veselības aprūpes 
un nozares finansējuma programmas). Šīm 
valstu programmām to rakstura dēļ ir 
dažādi dalības noteikumi, un nevar 
rēķināties, ka tās pilnībā atbildīs Regulai 
(ES) Nr. .../2013 [“Apvārsnis 2020”
dalības noteikumi]. Turklāt AAL 
programma ir jo īpaši vērsta uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un lietotāju 
organizācijām, kas parasti nepiedalās 
Savienības pētniecības un inovācijas 
darbībās. Lai atvieglotu minēto uzņēmumu 
un organizāciju dalību, Savienības 
finansiālais ieguldījums tiek sniegts
saskaņā ar attiecīgo valstu finansēšanas 
programmu noteikumiem, kas tiem ir 
pazīstamāki, un īstenots kā viena dotācija, 
kurā Savienības finansējums apvienots ar 
attiecīgo valsts finansējumu.

pētniecības inovācijas, veselības aprūpes 
un nozares finansējuma programmas). Šīm 
valstu programmām to rakstura dēļ ir 
dažādi dalības noteikumi, un nevar 
rēķināties, ka tās uzreiz pilnībā atbildīs 
Regulai (ES) Nr. .../2013 
[“Apvārsnis 2020” dalības noteikumi]. 
Taču AAL programmai būtu jāturpina 
novērst problēmas, kas rodas no valstu 
atšķirīgās finansiālās un vispārējās 
atbilstības, un to ietekmi uz programmas 
īstenošanu un dalību tajā. Turklāt AAL 
programma ir jo īpaši vērsta uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un lietotāju 
organizācijām, kas parasti nepiedalās 
Savienības pētniecības un inovācijas 
darbībās. Lai atvieglotu minēto uzņēmumu 
un organizāciju dalību, Savienības 
finansiālais ieguldījums būtu jāsniedz
saskaņā ar noteikumiem, kas tiem ir 
pazīstamāki, un īstenots kā viena dotācija, 
kurā Savienības finansējums apvienots ar 
attiecīgo valsts finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Maria Badia i Cutchet

Lēmuma priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) AAL programmā paredzētajām 
darbībām būtu jāpalīdz nostiprināt 
Eiropas sabiedrības veselības sistēmas un 
veselības apdrošināšanu, jo tie ir svarīgi 
līdzekļi, lai stiprinātu sociālo aizsardzību 
un samazinātu labklājības plaisu starp 
reģioniem un sabiedrības grupām, kura
bīstami paplašinās pašreizējās 
ekonomikas un sociālās krīzes dēļ.

Or. es
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Grozījums Nr. 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālais Savienības finansiālais 
ieguldījums AAL programmā 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 175 000 000. Ieguldījumu 
izmaksā no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām, kas ir piešķirtas attiecīgajām 
daļām īpašajā programmā, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
kura izveidota ar Lēmumu .../2013/ES 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta vi) punktu, kā arī 60. un 
61. pantu.

1. Maksimālais Savienības finansiālais 
ieguldījums AAL programmā 
administratīvo un darbības izmaksu 
segšanai ir EUR 153 125 000. Ieguldījumu 
izmaksā no Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām, kas ir piešķirtas attiecīgajām 
daļām īpašajā programmā, ar kuru īsteno 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
kura izveidota ar Lēmumu .../2013/ES 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta vi) punktu, kā arī 60. un 
61. pantu.

Or. en

Pamatojums

Publiskā–publiskā sektora un publiskā un privātā sektora partnerību budžets būtu jāsamazina 
par 12,5 %, jo daudzgadu finanšu shēmā tika samazināts kopējais pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” finansējums, lai neapdraudētu trauslo līdzsvaru starp pētnieciskās 
sadarbības finansējumu un partnerību finansējumu.

Grozījums Nr. 55
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
AAL programma ir izveidota saskaņā ar 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
noteiktajiem uzdevumiem un pētniecības 
prioritātēm;

Or. en
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Pamatojums

Šajā papildinājumā ir uzsvērts, ka starp publiskā–publiskā sektora partnerībām un 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” definētajām pētniecības prioritātēm vajadzētu pastāvēt 
lielai saskaņotībai.

Grozījums Nr. 56
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
AAL programma ir izveidota saskaņā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pamatprincipiem;

Or. en

Pamatojums

Šajā papildinājumā ir uzsvērts, ka ir svarīgi, lai publiskā–publiskā sektora partnerības
atbilstu tiem pašiem vispārīgajiem principiem, kas attiecas uz pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, par kuriem ir panākta vienošanās pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
sarunās, piemēram, atklātas piekļuves, dzimumu līdztiesības un diskriminācijas aizlieguma 
princips.

Grozījums Nr. 57
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
AAL programma ir izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulas (ES) Nr. .../2013, 
ar ko tiek izveidota pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”, 20. panta 
nosacījumiem;
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Or. en

Pamatojums

Šajā papildinājumā ir uzsvērti svarīgie principi, par kuriem ir panākta vienošanās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sarunās par publiskā–publiskā sektora partnerībām un 
to mērķiem.

Grozījums Nr. 58
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. .../2013 
[dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”] 16. panta 1. punkta, 
dotāciju nolīgumus ar dalībniekiem 
paraksta izraudzītā programmas 
pārvaldības valsts aģentūra.

3. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. .../2013 
[dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”] 16. panta 1. punkta, 
dotāciju nolīgumus ar dalībniekiem 
paraksta izraudzītā programmas 
pārvaldības valsts aģentūra. Laika periods, 
kurā var noslēgt nolīgumus, tiek 
publicēts, un tā ilgums ir pieci mēneši.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saskaņā ar pārredzamības un 
diskriminācijas aizlieguma principiem, 
kas ir noteikti Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. panta 1. punktā un 
128. panta 1. punktā, AAL kopīgās 
programmas aicinājumi iesniegt 
priekšlikumus tiek publicēti 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
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dalībnieku tīmekļa portālā.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” trīspusējo sarunu laikā iestādes vienojās par lielākas 
saskaņotības veicināšanu attiecībā uz visām aicinājumu iespējām, kas tiek finansētas no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”. Tādēļ Komisija solīja atbalstīt publiskā–publiskā 
sektora un publiskā un privātā sektora partnerību iespēju publicēt aicinājumus iesniegt 
priekšlikumus pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dalībnieku portālā. Šā grozījuma mērķis 
ir padarīt pašnoteiktu pienākumu par tiesisku prasību, tādējādi garantējot, ka dalībniekiem ir 
viegli pieejama saprotama informācija.

Grozījums Nr. 60
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
veic AAL programmas starpposma 
novērtējumu. Komisija sagatavo ziņojumu 
par minēto novērtējumu, tajā iekļaujot 
novērtējuma secinājumus un Komisijas 
komentārus. Komisija līdz 2018. gada 
30. jūnijam minēto ziņojumu nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
veic AAL programmas starpposma 
novērtējumu. Komisija sagatavo ziņojumu 
par minēto novērtējumu, tajā iekļaujot 
novērtējuma secinājumus un Komisijas 
komentārus. Komisija līdz 2018. gada 
30. jūnijam minēto ziņojumu nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei. AAL 
programmas starpposma novērtējums 
veido daļu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” starpposma 
novērtējuma un tiek tam pievienots.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Maria Badia i Cutchet

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija prezentē AAL programmas 
sasniegto rezultātu gada ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā 
ziņojumā ir ietverta informācija par 
programmas īstenošanu, tostarp 
finansēšanai atlasīto priekšlikumu skaits, 
dalībnieku veids (arī MVU), un katras 
valsts statistika.

Or. es

Grozījums Nr. 62
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. paātrināt tādu novatorisku IKT 
produktu un pakalpojumu izveidi, kas 
paredzēti aktīvām un veselīgām 
vecumdienām mājās, sabiedrībā un darbā, 
tādējādi uzlabojot vecu cilvēku dzīves 
kvalitāti, patstāvību, dalību sabiedriskajā 
dzīvē, prasmes un nodarbinātības iespējas 
un palielinot veselības un sociālās aprūpes 
efektivitāti;

1.1. paātrināt tādu atbilstošu, pieejamu, 
novatorisku un integrētu produktu un 
pakalpojumu, tostarp IKT risinājumu,
izveidi, kas paredzēti aktīvām un 
veselīgām vecumdienām mājās, sabiedrībā 
un darbā, tādējādi uzlabojot vecu cilvēku 
dzīves kvalitāti, patstāvību, dalību 
sabiedriskajā dzīvē, prasmes un 
nodarbinātības iespējas un palielinot 
veselības un sociālās aprūpes efektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Lielākajai daļai vecu cilvēku ir svarīgas izvēles iespējas un pieejamība, un nākotnē šī 
tendence kļūs vēl izteiktāka. Veciem cilvēkiem paredzēti inovatīvi produkti pašlaik pārāk bieži 
tiek izstrādāti tikai specifiskam tirgum un tādējādi ir piemēroti tikai ļoti šaurai sabiedrības 
daļai, un/vai ir pieejami tikai par augstu cenu. Šajā programmā iekļautie produkti un 
pakalpojumi var būt IKT risinājumi, taču tā nav vienīgā iespēja. Citi tehnoloģiju pakalpojumi 
un produkti, kas nav saistīti ar IKT, var uzlabot aktīvu dzīvi un automatizētu dzīvesvidi.
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Grozījums Nr. 63
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. paātrināt tādu novatorisku IKT 
produktu un pakalpojumu izveidi, kas 
paredzēti aktīvām un veselīgām 
vecumdienām mājās, sabiedrībā un darbā, 
tādējādi uzlabojot vecu cilvēku dzīves 
kvalitāti, patstāvību, dalību sabiedriskajā 
dzīvē, prasmes un nodarbinātības iespējas 
un palielinot veselības un sociālās aprūpes 
efektivitāti; 

1.1. paātrināt tādu novatorisku IKT 
produktu un pakalpojumu izveidi, kas 
paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti un 
aktīvām un veselīgām vecumdienām mājās, 
sabiedrībā un darbā, tādējādi uzlabojot 
vecu cilvēku dzīves kvalitāti, patstāvību, 
dalību sabiedriskajā dzīvē, prasmes un 
nodarbinātības iespējas un palielinot 
veselības un sociālās aprūpes efektivitāti;

Or. ro

Grozījums Nr. 64
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.a atbalstīt tādu risinājumu izstrādi, 
kas veicina vecu cilvēku neatkarību un 
mazina sociālās atstumtības izjūtu, un 
tajā pašā laikā IKT komponentam nebūtu 
jāaizstāj kontakts ar cilvēkiem, bet gan tas 
jāpapildina. Šajā programmā atbalstītajos 
IKT risinājumos ar nolūku būtu jāiekļauj 
ar IKT nesaistīti aspekti;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Savienības līmenī uzturēt virs kritiskā 
līmeņa un attīstīt lietišķo pētniecību, 
izstrādi un inovāciju aktīvām un veselīgām 
vecumdienām paredzētu IKT produktu un 
pakalpojumu jomā;

1.2. Savienības līmenī uzturēt virs kritiskā 
līmeņa un attīstīt lietišķo pētniecību, 
izstrādi un inovāciju aktīvām un veselīgām 
vecumdienām, iekļaujot risinājumus, 
produktus un pakalpojumus, tostarp IKT;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Savienības līmenī uzturēt virs kritiskā 
līmeņa un attīstīt lietišķo pētniecību, 
izstrādi un inovāciju aktīvām un veselīgām 
vecumdienām paredzētu IKT produktu un 
pakalpojumu jomā;

1.2. Savienības līmenī uzturēt virs kritiskā 
līmeņa un attīstīt lietišķo pētniecību, 
izstrādi un inovāciju cilvēkiem ar 
invaliditāti un aktīvām un veselīgām 
vecumdienām paredzētu IKT produktu un 
pakalpojumu jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 67
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. izstrādāt izmaksu ziņā efektīvus 
risinājumus, tostarp izveidot attiecīgus 
sadarbspējas standartus un veicināt tādu 
kopīgu risinājumu lokalizāciju un 
adaptāciju, kas ir saderīgi ar dažādām 
sabiedrības prioritātēm un regulējuma 
aspektiem valsts vai reģionālā mērogā, 
ievēro vecu cilvēku privātumu un cieņu 

1.3. izstrādāt izmaksu ziņā efektīvus 
risinājumus, tostarp izveidot attiecīgus 
sadarbspējas standartus un veicināt tādu 
kopīgu risinājumu lokalizāciju un 
adaptāciju, kas ir saderīgi ar dažādām 
sabiedrības prioritātēm un regulējuma 
aspektiem valsts vai reģionālā mērogā, 
ievēro vecu cilvēku privātumu un cieņu 



PE524.770v01-00 16/20 AM\1012277LV.doc

LV

un — attiecīgos gadījumos — atbalsta 
pieeju pakalpojumiem lauku un nomaļos 
rajonos vai sniedz labumu citām cilvēku 
grupām, piemēram, cilvēkiem ar 
invaliditāti.

un — attiecīgos gadījumos — atbalsta 
pieeju pakalpojumiem lauku un nomaļos 
rajonos un sniedz labumu citām cilvēku 
grupām, piemēram, cilvēkiem ar 
invaliditāti. Lai uzlabotu pakalpojumu 
pieejamību, obligāta universālā dizaina 
koncepcijas īstenošana nodrošinās tādu 
produktu izstrādi un izmantošanu, kas ir 
brīvi pieejami veciem cilvēkiem, cilvēkiem
ar invaliditāti un plašākai sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Visiem aktīvu un veselīgu vecumdienu projektiem, ko atbalsta ES, būtu jāveicina ES nesen 
ratificētās ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu, un tādēļ 
universālā dizaina koncepcijas veicināšanai būtu jākļūst par obligātu nosacījumu, lai 
saņemtu finansējumu.

Grozījums Nr. 68
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. izstrādāt izmaksu ziņā efektīvus 
risinājumus, tostarp izveidot attiecīgus 
sadarbspējas standartus un veicināt tādu 
kopīgu risinājumu lokalizāciju un 
adaptāciju, kas ir saderīgi ar dažādām 
sabiedrības prioritātēm un regulējuma 
aspektiem valsts vai reģionālā mērogā, 
ievēro vecu cilvēku privātumu un cieņu 
un — attiecīgos gadījumos — atbalsta 
pieeju pakalpojumiem lauku un nomaļos 
rajonos vai sniedz labumu citām cilvēku 
grupām, piemēram, cilvēkiem ar 
invaliditāti.

1.3. izstrādāt izmaksu ziņā efektīvus 
risinājumus, tostarp izveidot attiecīgus 
sadarbspējas standartus un veicināt tādu 
kopīgu risinājumu lokalizāciju un 
adaptāciju, kas ir saderīgi ar dažādām 
sabiedrības prioritātēm un regulējuma 
aspektiem valsts vai reģionālā mērogā, 
ievēro vecu cilvēku privātumu un cieņu, 
gādā par personas datu aizsardzību un 
drošību un — attiecīgos gadījumos —
atbalsta pieeju pakalpojumiem lauku un 
nomaļos rajonos vai sniedz labumu citām 
cilvēku grupām, piemēram, cilvēkiem ar 
invaliditāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – 1.3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.a saistībā ar visiem produktiem un 
pakalpojumiem nodrošināt privāto datu 
konfidencialitāti un datu aizsardzības un 
privātuma augstāko līmeni jau izstrādes 
posmā;

Or. ro

Grozījums Nr. 70
Maria Badia i Cutchet

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a AAL programma nodrošina efektīvu 
dzimumu līdztiesības veicināšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 71
Maria Badia i Cutchet

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – I daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a AAL programma veicina inovāciju 
veselības un e-veselības jomā, palielinot 
pacientu reģistru un citu e-veselības 
risinājumu, piemēram, lietiskā interneta 
(Internet of Things — IoT), sadarbspēju.

Or. es
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Grozījums Nr. 72
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – I daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai izstrādātu uz faktiem balstītas 
labākās prakses pamatnostādnes, darbību 
mērķis ir tiešo lietotāju dažādu 
iesaistīšanas metožu konsolidēšana un 
analizēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Maria Badia i Cutchet

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – II daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Īstenojot AAL programmu, jāņem 
vērā situācijas, kas rodas digitālās plaisas 
dēļ, lai nodrošinātu tiešo lietotāju 
iesaistīšanu programmā.

Or. es

Grozījums Nr. 74
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – II daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ņemot vērā, ka AAL programma ir 
programma, kuras rezultātiem ātri jānonāk 
tirgū, un ievērojot noteikumus, kuri 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 

6. Ņemot vērā, ka AAL programma ir 
programma, kuras rezultātiem ātri jānonāk 
tirgū, un ievērojot noteikumus, kuri 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
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noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, AALA nosaka 
atbilstīgus minimālos darbības izpildes 
mērķus attiecībā uz līguma noslēgšanas un 
maksājumu veikšanas termiņiem saskaņā 
ar [dalības noteikumiem un] [Finanšu 
regulu] un nodrošina, ka iesaistītās valstis 
AAL programmas īstenošanas laikā tos 
ievēro.

noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, AALA nosaka 
atbilstīgus minimālos darbības izpildes 
mērķus attiecībā uz līguma noslēgšanas un 
maksājumu veikšanas termiņiem saskaņā 
ar [dalības noteikumiem un] [Finanšu 
regulu] un nodrošina, ka iesaistītās valstis 
AAL programmas īstenošanas laikā tos 
ievēro. Jo īpaši iesaistītās valstis 
programmas dalībniekiem paziņo līguma 
noslēgšanas termiņu, un jebkurā 
gadījumā tas nepārsniedz piecus mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – II daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Visas iesaistītās valstis atvieglo tādu 
organizāciju dalību, kas pārstāv 
pieprasījuma pusi.

7. Visas iesaistītās valstis pēc iespējas 
agrākā procesa posmā nodrošina tādu 
organizāciju dalību, kas pārstāv 
pieprasījuma pusi.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pielikums – II daļa – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Lai nodrošinātu efektīvu un 
savlaicīgu programmas īstenošanu, laika 
periods, kurā var noslēgt konsorciju 
nolīgumus ar projekta dalībniekiem, kas 
ir atlasīti finansējuma piešķiršanai, ir 
ierobežots. Konsorciju nolīgumi ar 
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projekta dalībniekiem tiek parakstīti piecu 
mēnešu laikā no atlases rezultātu 
paziņošanas datuma.

Or. en


