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Grozījums Nr. 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Eiropas digitalizācijas 
programmu IKT pētniecības un inovācijas 
konkrētais mērķis ir ļaut Eiropai radīt un 
izmantot iespējas, ko IKT progress 
nodrošina tās pilsoņu, uzņēmumu un 
zinātnisko kopienu labā.

Saskaņā ar Eiropas digitalizācijas 
programmu IKT pētniecības un inovācijas 
konkrētais mērķis ir ļaut Eiropai radīt un 
izmantot iespējas, ko IKT progress 
nodrošina tās pilsoņu, uzņēmumu un 
zinātnisko kopienu labā. Jēdziens „IKT” 
ietver visas IKT jomas, cita starpā 
fiksētos, bezvadu un optiskās šķiedras 
tīklus un satelīttīklus, tīklotos 
elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, uz 
datoru balstītas viedās sistēmas un iegulto 
programmatūru, kā arī fotonikas, 
organiskās elektronikas, robotikas un 
nanoelektronikas plašas jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Sensori, mašīnas un informācijas uzlaboti 
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neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu informācijas un datu daudzumu, 
tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus.

produkti ģenerēs lielu informācijas un datu 
daudzumu, tādējādi padarot attālinātas 
darbības par ikdienišķu parādību, ļaujot 
globāli izmantot uzņēmējdarbības procesus 
un ilgtspējīgas ražotnes un nodrošinot 
plašu pakalpojumu un izmantojumu klāstu. 
Daudzi izšķiroši svarīgi komerciāli un 
sabiedriski pakalpojumi un visi zināšanu
radīšanas pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus un kolektīvās 
izpratnes veicināšanas platformas un 
instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
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lielu informācijas un datu daudzumu, 
tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus.

lielu informācijas un datu daudzumu, 
tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus un mobilo 
tehnoloģiju pastiprinātu izplatīšanos ar 
viedtālruņu palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 1024
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu informācijas un datu daudzumu, 

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu informācijas un datu daudzumu, 
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tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus.

tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus. Ir ļoti svarīgi 
atbalstīt un integrēt pētniecību uz lietotāju 
orientētā perspektīvā attiecībā uz 
standartiem, tehnoloģijām un sistēmām, 
lai rastu konkurētspējīgus risinājumus.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” galvenais mērķis ir stiprināt IKT pētniecību. IKT 
pētniecībai, piemēram, ir atvēlēta būtiska vieta programmā „Vadošā loma rūpniecībā”. 
Diemžēl humānistiskā IKT pētniecība, t. i., pētniecība par cilvēku pieredzi saskarsmē ar IKT 
un to ietekmi uz viņiem, nav minēta vispār. Tas ir ļoti skumji, jo humānistiskā IKT pētniecība 
ir nepieciešama, lai radītu labākas un konkurētspējīgākas tehnoloģijas. Turklāt Eiropā ir 
spēcīga un dzīva humānistiskās IKT pētniecības vide.

Grozījums Nr. 1025
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 



AM\907546LV.doc 7/165 PE492.765v01-00

LV

progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu informācijas un datu daudzumu, 
tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus.

progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu informācijas un datu daudzumu, 
tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti un līdz ar to darīti pieejamāki, 
izmantojot IKT. IKT nodrošinās izšķiroši 
svarīgo infrastruktūru ražošanas un 
uzņēmējdarbības procesiem, komunikācijai 
un darījumiem. IKT būs neaizstājama arī, 
lai veicinātu galveno sabiedrības problēmu 
risināšanu, kā arī sabiedrības procesos, 
tādos kā kopienu veidošanās, patērētāju 
uzvedība un valsts pārvalde, piemēram, 
izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
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pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu informācijas un datu daudzumu, 
tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus.

pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu reālā laika informācijas un datu 
daudzumu, tādējādi padarot attālinātas 
darbības par ikdienišķu parādību, ļaujot 
globāli izmantot uzņēmējdarbības procesus 
un ilgtspējīgas ražotnes un nodrošinot 
plašu pakalpojumu un izmantojumu klāstu. 
Daudzi izšķiroši svarīgi komerciāli un 
sabiedriski pakalpojumi un visi zināšanu 
radīšanas pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
veselības aprūpē, uzņēmējdarbībā un 
publiskajā sektorā tiks nodrošināti, 
izmantojot IKT. IKT nodrošinās izšķiroši 
svarīgo infrastruktūru ražošanas un 
uzņēmējdarbības procesiem, komunikācijai 
un darījumiem. IKT būs neaizstājama arī, 
lai veicinātu galveno sabiedrības problēmu 
risināšanu, kā arī sabiedrības procesos, 
tādos kā kopienu veidošanās, patērētāju 
uzvedība, politiskā līdzdalība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Secīgi izvērtējumi par IKT darbībām 
Savienības pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammā ir apliecinājuši, ka 
mērķtiecīgiem ieguldījumiem IKT 
pētniecībā un inovācijā, kuri veikti 
Savienības līmenī, ir bijusi ļoti svarīga 
nozīme, palīdzot panākt vadošo lomu 
rūpniecībā tādās jomās kā mobilie sakari 

Secīgi izvērtējumi par IKT darbībām 
Savienības pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammā ir apliecinājuši, ka 
mērķtiecīgiem ieguldījumiem IKT 
pētniecībā un inovācijā, kuri veikti 
Savienības līmenī, ir bijusi ļoti svarīga 
nozīme, palīdzot panākt vadošo lomu
rūpniecībā tādās jomās kā mobilie sakari 
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un drošībai svarīgas IKT sistēmas un 
risinot tādas problēmas kā 
energoefektivitāte vai demogrāfiskās 
pārmaiņas. Savienības ieguldījumi IKT 
pētniecības infrastruktūrā ir nodrošinājuši 
Eiropas pētniekiem pasaulē vislabāko 
pētniecības tīklu veidošanas un datošanas 
aprīkojumu.

un drošībai svarīgas IKT sistēmas un 
risinot tādas problēmas kā 
energoefektivitāte vai demogrāfiskās 
pārmaiņas un efektīvāka veselības aprūpes 
sistēmu darbība. Savienības ieguldījumi 
IKT pētniecības infrastruktūrā ir 
nodrošinājuši Eiropas pētniekiem pasaulē 
vislabāko pētniecības tīklu veidošanas un 
datošanas aprīkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1028
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jauna komponentu un sistēmu 
paaudze — progresīvu un viedu iegulto 
komponentu un sistēmu inženiertehniskā 
izstrāde;

(a) jauna komponentu un sistēmu 
paaudze — progresīvu, drošu un viedu 
iegulto komponentu un sistēmu 
inženiertehniskā izstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nākamās paaudzes datošana —
progresīvas datošanas sistēmas un 
tehnoloģijas;

(b) nākamās paaudzes datošana —
progresīvas datošanas sistēmas un 
tehnoloģijas, tostarp superdatošana un 
tīkldatošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 1030
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nākamās paaudzes datošana —
progresīvas datošanas sistēmas un 
tehnoloģijas;

(b) nākamās paaudzes datošana —
progresīvas un drošas datošanas sistēmas 
un tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nākotnes internets — infrastruktūra, 
tehnoloģijas un pakalpojumi;

(c) nākotnes internets — programmatūra, 
datortehnika, infrastruktūra, tehnoloģijas 
un pakalpojumi, tostarp pastiprināts 
atbalsts pētniecībai un izstrādei atvērto 
sistēmu un tirdzniecības sistēmu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nākotnes internets — infrastruktūra, 
tehnoloģijas un pakalpojumi;

(c) nākotnes internets — infrastruktūra, 
tehnoloģijas un pakalpojumi drošā vidē;

Or. en
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Grozījums Nr. 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nākotnes internets — infrastruktūra, 
tehnoloģijas un pakalpojumi;

(c) nākotnes internets — infrastruktūra, 
tehnoloģijas un pakalpojumi, tostarp 
mākoņdatošana un lietiskais internets;

Or. en

Grozījums Nr. 1034
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – ca apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) mākoņdatošana — mērogojami un 
droši pakalpojumi lielākas efektivitātes un 
elastīguma un zemāku izmaksu 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) satura tehnoloģijas un informācijas 
pārvaldība — IKT digitālajam saturam un 
radošumam;

(d) satura tehnoloģijas un informācijas 
pārvaldība — IKT digitālajam saturam un 
kultūras un radošām nozarēm, tostarp 
kultūras mantojuma, mākslinieciskās 
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izpausmes un tūrisma saglabāšanai un 
veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1036
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) satura tehnoloģijas un informācijas 
pārvaldība — IKT digitālajam saturam un 
radošumam;

(d) satura tehnoloģiju pieejamība un 
informācijas pārvaldība — IKT digitālajam 
saturam, kultūras nozarēm, tostarp 
kultūras mantojumam un tūrismam, un 
radošumam;

Or. en

Pamatojums

Informācijas un satura pieejamība ir viens no galvenajiem Eiropas pilsoņu un demokrātijas 
problēmjautājumiem, kā arī joma ar augstu potenciālu jaunu darbavietu radīšanas un 
izaugsmes ziņā.

Grozījums Nr. 1037
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) progresīvas saskarnes un roboti —
robotika un viedās telpas;

(e) progresīvas saskarnes un roboti —
robotika un viedās telpas. Izstrādājot 
nākotnē izmantojamos robotus un 
saskarnes, ir ļoti svarīgi integrēt 
zināšanas par cilvēku cerībām, bailēm un 
sapņiem, kas saistīti ar šīm jaunajām 
tehnoloģijām;

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi arī uzsvērt humanitāro zinātņu ieguldījumu saistībā ar pētniecību par cilvēka 
saskarnes tehnoloģijām. Izstrādājot robotus un cilvēka saskarnes, īpaša nozīme ir zināšanām 
par cilvēku cerībām un bažām. Šādas zināšanas palīdzēs Eiropai izstrādāt labākas un 
konkurētspējīgākas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) progresīvas saskarnes un roboti —
robotika un viedās telpas;

(e) progresīvas saskarnes un roboti —
robotika, viedā vide;

Or. en

Grozījums Nr. 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – ea apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) progresīvi roboti un tehnoloģija, ko 
izmanto veselības aprūpē un ar 
invaliditāti saistīto problēmu risināšanā;

Or. en

Pamatojums

Tāda progresīva tehnoloģija kā roboti ir ļoti svarīgs faktors veselības aprūpē.

Grozījums Nr. 1040
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) mikroelektronika, nanoelektronika un
fotonika — svarīgās pamattehnoloģijas, 
kas saistītas ar mikroelektroniku, 
nanoelektroniku un fotoniku.

(f) mikroelektronika, nanoelektronika,
fotonika un kvantu datošana — svarīgas
pamattehnoloģijas, kas saistītas ar 
mikroelektroniku, nanoelektroniku,
fotoniku un kvantu datošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – fa apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) nākotnē risināmie regulatīvie un 
ekonomiskie problēmjautājumi — jaunas 
prasības un vajadzības attiecībā uz 
regulatīvo un ekonomisko satvaru kā 
sekas jauno tehnoloģiju un lietojumu 
ietekmei uz sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta 
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas plaša mēroga eksperimentiem 

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta 
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas plaša mēroga eksperimentiem 
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un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai.

un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai. Lai pilnībā izmantotu IKT 
potenciālu, ar IKT saistītās pētniecības 
jomu un ciklu daudzveidību nodrošina ar 
līdzdalību reglamentējošiem noteikumiem, 
dodot iespēju sagatavot un īstenot 
ilgtermiņa liela mēroga projektus ar 
zemām izmaksām, kā arī tādas tirgū 
identificētas darbības, kas ļauj ātri 
izmantot radušās iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 1043
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta 
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas plaša mēroga eksperimentiem 
un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai.

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta 
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas plaša mēroga eksperimentiem 
un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai. Eiropas Savienībai jācenšas 
panākt izcilību un galvenā uzmanība 
jāpievērš uz nākotni orientētām jomām un 
stratēģiski svarīgām tehnoloģijām 
saskaņā ar galīgā ziņojuma 
secinājumiem, kuru 2011. gada jūnijā 
laida klajā augsta līmeņa ekspertu grupa 
svarīgu pamattehnoloģiju jautājumos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzams, ka šie seši būtiskākie 
pasākumu virzieni aptvers visu vajadzību 
klāstu. Tie ietvertu rūpniecisko līderību 
vispārīgos uz IKT balstītos risinājumos, 
produktos un pakalpojumos, kas vajadzīgi 
svarīgu sabiedrības problēmu risināšanai, 
kā arī no pieteikumiem atkarīgas IKT 
pētniecības un inovācijas programmas, kas 
tiks atbalstītas vienlaicīgi ar attiecīgās 
sabiedrības problēmas risināšanu.

Paredzams, ka šie seši būtiskākie 
pasākumu virzieni aptvers visu vajadzību 
klāstu. Tie ietvertu rūpniecisko līderību 
vispārīgos uz IKT balstītos risinājumos, 
produktos un pakalpojumos, kas vajadzīgi 
svarīgu sabiedrības problēmu risināšanai, 
kā arī no pieteikumiem atkarīgas IKT 
pētniecības un inovācijas programmas, kas 
tiks atbalstītas vienlaicīgi ar attiecīgās 
sabiedrības problēmas risināšanu. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu, ka projektiem, kurus finansē 
prioritātes „Sabiedrības problēmu 
risināšana” ietvaros, tiktu atlasīti 
mūsdienīgi IKT risinājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1045
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas plaša mēroga eksperimentiem 
un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta 
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas plaša mēroga eksperimentiem 
un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 
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telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai.

telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai. Kopīgi lietojamai materiāli 
tehniskajai bāzei un infrastruktūrai, kas 
būs pieejama daudziem dalībniekiem, tai 
skaitā un jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, tiks piešķirts Savienības 
finansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta 
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas plaša mēroga eksperimentiem 
un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai.

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta 
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas un pilsētas infrastruktūra, ko 
nodrošina saistībā ar viedpilsētas 
koncepciju, plaša mēroga eksperimentiem 
un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzams, ka šie seši būtiskākie Paredzams, ka šie septiņi būtiskākie 
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pasākumu virzieni aptvers visu vajadzību 
klāstu. Tie ietvertu rūpniecisko līderību 
vispārīgos uz IKT balstītos risinājumos, 
produktos un pakalpojumos, kas vajadzīgi 
svarīgu sabiedrības problēmu risināšanai, 
kā arī no pieteikumiem atkarīgas IKT 
pētniecības un inovācijas programmas, kas 
tiks atbalstītas vienlaicīgi ar attiecīgās 
sabiedrības problēmas risināšanu.

pasākumu virzieni aptvers visu vajadzību 
klāstu. Tie ietvertu rūpniecisko līderību 
vispārīgos uz IKT balstītos risinājumos, 
produktos un pakalpojumos, kas vajadzīgi 
svarīgu sabiedrības problēmu risināšanai, 
kā arī no pieteikumiem atkarīgas IKT 
pētniecības un inovācijas programmas, kas 
tiks atbalstītas vienlaicīgi ar attiecīgās 
sabiedrības problēmas risināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fizisko personu pamattiesības un
pamatbrīvības, jo īpaši viņu tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību, ir vieni 
no ES pamatprincipiem. Ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” tiek 
atbalstīta tādu sistēmu pētniecība un 
izstrāde, kuras Eiropas iedzīvotājiem var 
nodrošināt iespēju pilnībā kontrolēt savu 
komunikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1049
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis attiecībā uz 
nanotehnoloģiju pētniecību un inovāciju ir 

Konkrētais mērķis attiecībā uz 
nanotehnoloģiju pētniecību un inovāciju ir 
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saglabāt Savienības līderību šajā augstas 
izaugsmes pasaules tirgū, stimulējot 
ieguldījumus nanotehnoloģijās un to 
pārņemšanu konkurētspējīgos produktos un 
pakalpojumos ar augstu pievienoto vērtību 
dažādās lietojuma jomās un nozarēs.

saglabāt Savienības līderību šajā augstas 
izaugsmes pasaules tirgū, stimulējot 
ieguldījumus drošās un atbildīgās 
nanotehnoloģijās un to pārņemšanu 
konkurētspējīgos produktos un 
pakalpojumos ar augstu pievienoto vērtību 
dažādās lietojuma jomās un nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis attiecībā uz 
nanotehnoloģiju pētniecību un inovāciju ir 
saglabāt Savienības līderību šajā augstas 
izaugsmes pasaules tirgū, stimulējot 
ieguldījumus nanotehnoloģijās un to 
pārņemšanu konkurētspējīgos produktos un 
pakalpojumos ar augstu pievienoto vērtību 
dažādās lietojuma jomās un nozarēs.

Konkrētais mērķis attiecībā uz 
nanotehnoloģiju pētniecību un inovāciju ir 
sagatavot Savienības līderību šajā augstas 
izaugsmes pasaules tirgū, stimulējot 
ieguldījumus un patentus nanotehnoloģijās 
un to pārņemšanu konkurētspējīgos 
produktos un pakalpojumos ar augstu 
pievienoto vērtību dažādās lietojuma jomās 
un nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Reālā situācija ir citāda: Eiropa atpaliek no saviem galvenajiem konkurentiem — ASV, 
Japānas un Dienvidkorejas —, kuru ieguldījumi attiecīgajā jomā veido vairāk nekā pusi no 
pasaulē veiktajiem ieguldījumiem un patenti — divas trešdaļas no pasaulē pieteiktajiem 
patentiem.

Grozījums Nr. 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 2. daļa



PE492.765v01-00 20/165 AM\907546LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2020. gadam nanotehnoloģijas tiks 
plaši ieviestas, tas ir, vienmērīgi integrētas 
lielākajā daļā tehnoloģiju un lietojumu, 
kurus nosaka ieguvums patērētājiem, 
dzīves kvalitāte, ilgtspējīga attīstība un 
spēcīgais rūpnieciskais potenciāls sasniegt 
iepriekš nepieejamus risinājumus 
ražīgumam un resursefektivitātei.

Līdz 2015. gadam Komisija pārskatīs 
visus attiecīgos tiesību aktus, lai 
nodrošinātu nanomateriālu visu veidu 
drošu izmantošanu izstrādājumos, kas 
sava dzīves cikla laikā varētu atstāt 
ietekmi uz veselību, vidi vai drošumu. 
Līdz 2020. gadam nanotehnoloģijas tiks 
plaši ieviestas, tas ir, vienmērīgi integrētas 
lielākajā daļā tehnoloģiju un lietojumu, 
kurus nosaka ieguvums patērētājiem, 
dzīves kvalitāte, ilgtspējīga attīstība un 
spēcīgais rūpnieciskais potenciāls sasniegt 
iepriekš nepieejamus risinājumus 
ražīgumam un resursefektivitātei.

Or. en

Pamatojums

Parlaments 2009. gada aprīļa rezolūcijā norādīja, ka īpaši svarīgi ir, lai ar nanomateriāliem 
saistītie jautājumi tiktu skaidri risināti vismaz tiesību aktos par ķimikālijām, pārtiku, 
atkritumiem, gaisa un ūdens kvalitāti un darbinieku aizsardzību.

Grozījums Nr. 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2020. gadam nanotehnoloģijas tiks 
plaši ieviestas, tas ir, vienmērīgi integrētas 
lielākajā daļā tehnoloģiju un lietojumu, 
kurus nosaka ieguvums patērētājiem, 
dzīves kvalitāte, ilgtspējīga attīstība un 
spēcīgais rūpnieciskais potenciāls sasniegt 
iepriekš nepieejamus risinājumus 
ražīgumam un resursefektivitātei.

Līdz 2020. gadam nanotehnoloģijas tiks 
plaši ieviestas, tas ir, vienmērīgi integrētas 
lielākajā daļā tehnoloģiju un lietojumu, 
kurus nosaka ieguvums patērētājiem, 
dzīves kvalitāte, ilgtspējīga attīstība un 
spēcīgais rūpnieciskais potenciāls sasniegt 
iepriekš nepieejamus risinājumus 
ražīgumam un resursefektivitātei. Jēdziens 
„nanotehnoloģija” raksturo jaunu 
tehnoloģisko laikmetu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1053
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir arī jāizvirza pasaules mēroga 
etalons drošā un atbildīgā nanotehnoloģijas 
izmantošanā un pārvaldībā, nodrošinot 
augstu sabiedrisko un rūpniecisko atdevi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 1054
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģijas apvieno tādu jaunu 
tehnoloģiju klāstu, kurām ir pierādīts 
potenciāls, un tām ir revolucionāra 
ietekme, piemēram, uz materiāliem, IKT, 
bioloģiju, veselības aprūpi un patēriņa 
precēm, tiklīdz pētniecība tiek realizēta
progresīvos produktos un ražošanas 
procesos.

Nanotehnoloģijas apvieno tādu jaunu 
tehnoloģiju klāstu, kurām ir pierādīts 
potenciāls, un tām ir iespējami 
revolucionāra ietekme, piemēram, uz 
materiāliem, IKT, zinātnēm par dzīvību, 
veselības aprūpi un patēriņa precēm, tiklīdz 
pētniecības rezultāti tiek pārvērsti
ilgtspējīgos un konkurētspējīgos produktos 
un ražošanas procesos.

Or. en

Grozījums Nr. 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģijas apvieno tādu jaunu 
tehnoloģiju klāstu, kurām ir pierādīts 
potenciāls, un tām ir revolucionāra 
ietekme, piemēram, uz materiāliem, IKT, 
bioloģiju, veselības aprūpi un patēriņa 
precēm, tiklīdz pētniecība tiek realizēta
progresīvos produktos un ražošanas 
procesos.

Nanotehnoloģijas apvieno tādu jaunu 
tehnoloģiju klāstu, kurām ir pierādīts 
potenciāls, un tām ir revolucionāra 
ietekme, piemēram, uz materiāliem, IKT, 
ražošanu, zinātnēm par dzīvību, veselības 
aprūpi un patēriņa precēm, tiklīdz 
pētniecības rezultāti tiek pārvērsti
progresīvos produktos un ražošanas 
procesos.

Or. en

Grozījums Nr. 1056
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģijām ir svarīga nozīme to 
problēmu risināšanā, kas noteiktas 
stratēģijā „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei. Šo svarīgo 
pamattehnoloģiju veiksmīga izmantošana 
veicinās Savienības rūpniecības 
konkurētspēju, ļaujot radīt jaunus un 
uzlabotus produktus vai efektīvākus 
procesus, un nodrošinās risinājumus 
nākotnes problēmām.

Nanotehnoloģijām ir svarīga nozīme to 
problēmu risināšanā, kas noteiktas 
stratēģijā „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei. Šo svarīgo 
pamattehnoloģiju veiksmīga izmantošana 
var veicināt Savienības rūpniecības 
konkurētspēju, ļaujot radīt jaunus un 
uzlabotus produktus vai efektīvākus 
procesus, un nodrošinās risinājumus 
nākotnes problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1057
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašlaik Eiropai ir jāsaglabā un jāuzlabo 
savs stāvoklis pasaules tirgū, veicinot plašu 
sadarbību daudzās un dažādās vērtības 
ķēdēs un to ietvaros un starp dažādām 
rūpniecības nozarēm, lai šo tehnoloģiju 
procesu jaudas palielinājumu pārvērstu 
dzīvotspējīgos komerciālos produktos. 
Riska novērtēšanas un pārvaldības 
jautājumi, kā arī atbildīga pārvaldība sāk
kļūt par noteicošiem faktoriem 
nanotehnoloģiju turpmākajā ietekmē uz 
sabiedrību un ekonomiku.

Pašlaik Eiropai ir jāsaglabā un jāuzlabo 
savs stāvoklis pasaules tirgū, veicinot plašu 
sadarbību daudzās un dažādās vērtības 
ķēdēs un to ietvaros un starp dažādām 
rūpniecības nozarēm, lai šo tehnoloģiju 
procesu jaudas palielinājumu pārvērstu 
drošos, ilgtspējīgos un dzīvotspējīgos 
komerciālos produktos. Riska novērtēšanas 
un pārvaldības jautājumi, kā arī atbildīga 
pārvaldība ir noteicoši faktori
nanotehnoloģiju turpmākajā ietekmē uz 
sabiedrību un ekonomiku, un tādēļ šajās 
jomās veicamās darbības tiks atbalstītas 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 1058
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašlaik Eiropai ir jāsaglabā un jāuzlabo 
savs stāvoklis pasaules tirgū, veicinot plašu 
sadarbību daudzās un dažādās vērtības 
ķēdēs un to ietvaros un starp dažādām 
rūpniecības nozarēm, lai šo tehnoloģiju 
procesu jaudas palielinājumu pārvērstu 
dzīvotspējīgos komerciālos produktos. 
Riska novērtēšanas un pārvaldības 
jautājumi, kā arī atbildīga pārvaldība sāk 
kļūt par noteicošiem faktoriem 
nanotehnoloģiju turpmākajā ietekmē uz 
sabiedrību un ekonomiku.

Pašlaik Eiropai ir jāsaglabā un jāuzlabo 
savs stāvoklis pasaules tirgū, veicinot plašu 
sadarbību daudzās un dažādās vērtības 
ķēdēs un to ietvaros un starp dažādām 
rūpniecības nozarēm, lai šo tehnoloģiju 
procesu jaudas palielinājumu pārvērstu 
dzīvotspējīgos komerciālos produktos. 
Riska novērtēšanas un pārvaldības 
jautājumi, kā arī atbildīga pārvaldība sāk 
kļūt par noteicošiem faktoriem 
nanotehnoloģiju turpmākajā ietekmē uz 
sabiedrību un ekonomiku, tostarp drošības 
aspektiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1059
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādējādi pasākumi būs vērsti uz 
nanotehnoloģiju plaši izplatītu un atbildīgu
izmantošanu ekonomikā, lai radītu 
ieguvumus, kam ir būtiska ietekme uz 
sabiedrību un rūpniecību. Lai nodrošinātu 
potenciālās iespējas, tostarp jaunu 
uzņēmumu izveides un darbvietu radīšanas 
iespējas, pētniecībai būtu jānodrošina 
vajadzīgie instrumenti, lai varētu pareizi 
īstenot standartizāciju un reglamentēšanu.

Tādējādi pasākumi būs vērsti uz 
nanotehnoloģiju atbildīgu un ilgtspējīgu
izmantošanu ekonomikā, lai radītu 
ieguvumus, kam ir būtiska ietekme uz vidi, 
sabiedrību un rūpniecību. Lai nodrošinātu 
potenciālās iespējas, tostarp jaunu 
uzņēmumu izveides un darbvietu radīšanas 
iespējas, pētniecībai būtu jānodrošina 
vajadzīgie instrumenti, lai varētu pareizi 
īstenot standartizāciju un reglamentēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1060
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pievēršanās fundamentāli jauniem 
produktiem, kas ļauj rast ilgtspējīgus 
risinājumus vairākās nozarēs.

Pievēršanās fundamentāli jauniem 
produktiem, kas ļauj rast ilgtspējīgus 
risinājumus vairākās nozarēs, jo īpaši 
elektronikā, medicīnā un jaunu enerģijas 
veidu un materiālu jomā.

Or. fr

Pamatojums

Produktu īpašību vai izturības pastiprināšanai paredzētu nanomēroga procesu izmantošana 
dažās nozarēs, tai skaitā medicīnā (ar izredzēm rast iespēju injicēt farmaceitisku vielu vēža 
šūnā), ir vairāk attaisnojama nekā citās nozarēs. Šīs revolucionārās tehnoloģijas 
izmantošana, piemēram, lauksaimniecības pārtikas nozarē ir apšaubāma, kamēr nav 
pierādīts, ka nanodaļiņas (kas var iekļūt šūnās un tur uzkrāties) nav kaitīgas veselībai un 
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videi.

Grozījums Nr. 1061
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pievēršanās fundamentāli jauniem 
produktiem, kas ļauj rast ilgtspējīgus 
risinājumus vairākās nozarēs.

Pievēršanās fundamentāli jauniem 
produktiem, kas ļauj rast ilgtspējīgus 
risinājumus vairākās nozarēs, ievērojot 
piesardzības principu.

Or. en

Grozījums Nr. 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pievēršanās fundamentāli jauniem 
produktiem, kas ļauj rast ilgtspējīgus 
risinājumus vairākās nozarēs.

Pievēršanās fundamentāli jauniem 
produktiem, kas ļauj rast ilgtspējīgus 
risinājumus vairākās nozarēs, piemēram, 
IKT, zinātnēs par dzīvību, veselības 
aprūpē un patēriņa preču jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – b apakšpunkts –
ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Droša nanotehnoloģiju attīstīšana un 
izmantošana

(b) Droša nanotehnoloģiju attīstīšana un 
izmantošana, jo īpaši gadījumos, kad tās 
izmanto tādu izstrādājumu ražošanai, kuri 
nonāks tiešā saskarē ar cilvēka ķermeni

Or. fr

Grozījums Nr. 1064
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – b apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Droša nanotehnoloģiju attīstīšana un 
izmantošana

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 1065
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, lai paplašinātu zinātnisko 
pieredzi par nanotehnoloģiju un 
nanosistēmu potenciālo ietekmi uz veselību 
vai vidi un nodrošinātu instrumentus riska 
novērtēšanai un pārvaldībai visā dzīves 
ciklā.

Pasākumi, lai paplašinātu zinātnisko 
pieredzi par nanotehnoloģiju un 
nanosistēmu potenciālo ietekmi uz veselību 
vai vidi un nodrošinātu mērķim atbilstošus 
instrumentus riska novērtēšanai un 
pārvaldībai visā dzīves ciklā, kuri 
neparedz dzīvnieku izmantošanu.

Or. en



AM\907546LV.doc 27/165 PE492.765v01-00

LV

Pamatojums

Nanomateriālus aizvien vairāk izstrādā un izmanto dažādos produktos. Tomēr daudzas 
pašreizējās toksiskuma pārbaudes metodes nav piemērotas nanomateriālu novērtēšanai, 
tādējādi radot steidzamu nepieciešamību pēc jaunas, cilvēkam piemērojamas, pieejas 
nanomateriālu pārbaudīšanā, neizmantojot dzīvniekus.

Grozījums Nr. 1066
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncentrēšanās uz nanotehnoloģijas 
pārvaldību sabiedrības labā.

Koncentrēšanās uz nanotehnoloģijas 
pārvaldību sabiedrības labā, ievērojot 
piesardzības principu un novērtējot 
specifisko lietojumu sociālo pieņemamību 
un atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 1067
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncentrēšanās uz nanotehnoloģijas 
pārvaldību sabiedrības labā.

Koncentrēšanās uz nanotehnoloģijas 
pārvaldību sabiedrības labā un specifisko 
nanotehnoloģijas lietojumu sociālo 
pieņemamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 1068
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – d apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncentrēšanās uz jaunām darbībām, jaunu 
un esošo procesu gudru integrāciju, kā arī 
intensitātes palielināšanu, lai panāktu 
produktu un daudzfunkcionālu iekārtu 
masveida ražošanu, kas nodrošina 
zināšanu efektīvu pārnesi uz rūpniecisko 
inovāciju.

Koncentrēšanās uz jaunām darbībām, jaunu 
un esošo procesu gudru integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1069
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – d apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncentrēšanās uz jaunām darbībām, jaunu 
un esošo procesu gudru integrāciju, kā arī 
intensitātes palielināšanu, lai panāktu 
produktu un daudzfunkcionālu iekārtu 
masveida ražošanu, kas nodrošina zināšanu 
efektīvu pārnesi uz rūpniecisko inovāciju.

Koncentrēšanās uz jaunām darbībām, jaunu 
un esošo procesu gudru integrāciju, 
bionanomateriālu biotehnoloģisku 
ražošanu, kā arī intensitātes palielināšanu, 
lai panāktu produktu un daudzfunkcionālu 
iekārtu masveida ražošanu, kas nodrošina 
zināšanu efektīvu pārnesi uz rūpniecisko 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – e apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Jaudu palielinošu tehnoloģiju, 
mērījumu metožu un aprīkojuma izstrāde

(e) Jaudu palielinošu tehnoloģiju, 
raksturojuma, mērījumu metožu un 
aprīkojuma izstrāde

Or. en

Grozījums Nr. 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis attiecībā uz pētniecību 
un inovāciju progresīvo materiālu jomā ir 
izstrādāt materiālus, kam ir jaunas 
funkcijas un uzlabota ekspluatācijas
veiktspēja, tādu konkurētspējīgāku 
produktu radīšanai, kas līdz minimumam 
samazina ietekmi uz vidi un resursu 
patēriņu.

Konkrētais mērķis attiecībā uz pētniecību 
un inovāciju progresīvo materiālu jomā ir 
izstrādāt materiālus, kam ir jaunas 
funkcijas, vai konkrētai funkcijai 
paredzētus jaunus materiālus ar uzlabotu
ekspluatācijas veiktspēju tādu 
konkurētspējīgāku produktu radīšanai, kas 
līdz minimumam samazina ietekmi uz vidi 
un resursu patēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 1072
Henri Weber

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis attiecībā uz pētniecību 
un inovāciju progresīvo materiālu jomā ir 
izstrādāt materiālus, kam ir jaunas 
funkcijas un uzlabota ekspluatācijas 

Konkrētais mērķis attiecībā uz pētniecību 
un inovāciju progresīvo materiālu jomā ir 
izstrādāt materiālus, kam ir jaunas 
funkcijas, vai konkrētai funkcijai 
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veiktspēja, tādu konkurētspējīgāku 
produktu radīšanai, kas līdz minimumam 
samazina ietekmi uz vidi un resursu 
patēriņu.

paredzētus materiālus ar uzlabotu
ekspluatācijas veiktspēju tādu 
konkurētspējīgāku produktu radīšanai, kuri
ir pieejamāki patērētājam un līdz 
minimumam samazina ietekmi uz vidi un 
resursu patēriņu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1073
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis attiecībā uz pētniecību 
un inovāciju progresīvo materiālu jomā ir 
izstrādāt materiālus, kam ir jaunas 
funkcijas un uzlabota ekspluatācijas 
veiktspēja, tādu konkurētspējīgāku 
produktu radīšanai, kas līdz minimumam 
samazina ietekmi uz vidi un resursu 
patēriņu.

Konkrētais mērķis attiecībā uz pētniecību 
un inovāciju progresīvo materiālu jomā ir 
izstrādāt materiālus, kam ir jaunas 
funkcijas, vai jaunus konkrētai funkcijai
paredzētus materiālus ar uzlabotu
ekspluatācijas veiktspēju tādu pieejamāku 
un konkurētspējīgāku produktu radīšanai, 
kas līdz minimumam samazina ietekmi uz 
vidi un resursu patēriņu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1074
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis attiecībā uz pētniecību 
un inovāciju progresīvo materiālu jomā ir 
izstrādāt materiālus, kam ir jaunas 
funkcijas un uzlabota ekspluatācijas 
veiktspēja, tādu konkurētspējīgāku 
produktu radīšanai, kas līdz minimumam 
samazina ietekmi uz vidi un resursu 

Konkrētais mērķis attiecībā uz pētniecību 
un inovāciju progresīvo materiālu jomā ir 
izstrādāt materiālus, kam ir jaunas 
funkcijas un uzlabota ekspluatācijas 
veiktspēja, tādu konkurētspējīgāku 
produktu radīšanai, kas līdz minimumam 
samazina ietekmi uz vidi un resursu 
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patēriņu. patēriņu un uzlabo drošumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1075
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Materiāli ir rūpnieciskās inovācijas pamatā 
un ir galvenie veicinātājfaktori. Progresīvie 
materiāli, kam piemīt augstāks zināšanu 
saturs, jaunas funkcijas un uzlabota 
veiktspēja, ir nepieciešami rūpniecības 
konkurētspējai un ilgtspējīgai attīstībai 
daudzās lietojumu jomās un nozarēs.

Materiāli ir rūpnieciskās inovācijas pamatā 
un ir galvenie veicinātājfaktori. Progresīvie 
materiāli, kam piemīt augstāks zināšanu 
saturs, jaunas funkcijas un uzlabota 
veiktspēja, jo īpaši resursu un enerģijas 
efektīvas izmantošanas ziņā, ir 
nepieciešami rūpniecības konkurētspējai un 
ilgtspējīgai attīstībai daudzās lietojumu 
jomās un nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jauni progresīvie materiāli ir vajadzīgi 
efektīvāku un ilgtspējīgāku produktu un 
procesu izstrādē. Šādi materiāli ir daļa no 
risinājuma mūsu rūpniecības un 
sabiedrības problēmām, piedāvājot lielāku 
efektivitāti to izmantošanā, mazāk 
nepieciešamo resursu un enerģijas, kā arī 
ilgtspēju produktu dzīves cikla beigu 
posmā.

Jauni progresīvie materiāli ir vajadzīgi 
efektīvāku un ilgtspējīgāku produktu un 
procesu izstrādē un lai aizstātu 
nepietiekamus resursus, piemēram, retus 
zemes elementus. Šādi materiāli ir daļa no 
risinājuma mūsu rūpniecības un 
sabiedrības problēmām, piedāvājot lielāku 
efektivitāti to izmantošanā, mazāk 
nepieciešamo resursu un enerģijas, kā arī 
ilgtspēju produktu dzīves cikla beigu 
posmā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1077
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jauni progresīvie materiāli ir vajadzīgi 
efektīvāku un ilgtspējīgāku produktu un 
procesu izstrādē. Šādi materiāli ir daļa no 
risinājuma mūsu rūpniecības un 
sabiedrības problēmām, piedāvājot lielāku 
efektivitāti to izmantošanā, mazāk 
nepieciešamo resursu un enerģijas, kā arī 
ilgtspēju produktu dzīves cikla beigu 
posmā.

Jauni progresīvie materiāli ir vajadzīgi 
efektīvāku, ilgtspējīgu un drošu produktu 
un procesu izstrādē. Šādi materiāli ir daļa 
no risinājuma mūsu rūpniecības un 
sabiedrības problēmām, piedāvājot lielāku 
efektivitāti to izmantošanā, mazāk 
nepieciešamo resursu un enerģijas, kā arī
ilgtspēju un drošumu produktu dzīves 
cikla beigu posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz lietojumiem vērsta attīstība bieži vien 
ietver tādu pilnīgu jaunu materiālu izstrādi, 
kuriem piemīt spēja nodrošināt plānoto 
ekspluatācijas veiktspēju. Šādi materiāli ir 
svarīgs elements augstas vērtības ražošanas 
piedāvājuma ķēdē. Tie ir arī pamats 
progresa panākšanai transversālās 
tehnoloģiju jomās (piemēram, biozinātnēs, 
elektronikā un fotonikā) un praktiski visos 
tirgus segmentos. Materiāli paši par sevi ir 
būtisks sasniegums produktu vērtības un 
veiktspējas palielināšanā. Aplēstā 
progresīvo materiālu vērtība un ietekme ir 
ievērojama, ar gada izaugsmi par apmēram 

Uz lietojumiem vērsta attīstība bieži vien 
ietver tādu pilnīgu jaunu materiālu izstrādi, 
kuriem piemīt spēja nodrošināt plānoto 
ekspluatācijas veiktspēju. Šādi materiāli ir 
svarīgs elements augstas vērtības ražošanas 
piedāvājuma ķēdē. Tie ir arī pamats 
progresa panākšanai transversālās 
tehnoloģiju jomās (piemēram, biozinātnēs, 
elektronikā un fotonikā, kuras cita starpā  
izmanto veselības aprūpē, celtniecībā un 
transportā) un praktiski visos tirgus 
segmentos. Materiāli paši par sevi ir 
būtisks sasniegums produktu vērtības un 
veiktspējas palielināšanā. Aplēstā 
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6 % un paredzamo tirgus vērtības 
palielināšanos līdz EUR 100 miljardiem 
līdz 2015. gadam.

progresīvo materiālu vērtība un ietekme ir 
ievērojama, ar gada izaugsmi par apmēram 
6 % un paredzamo tirgus vērtības 
palielināšanos līdz EUR 100 miljardiem 
līdz 2015. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 1079
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai paātrinātu progresu, veicina 
daudzdisciplīnu un konverģējošu pieeju, 
iesaistot ķīmiju, fiziku, inženierzinātnes, 
teorētisko un skaitļošanas modelēšanu, 
bioloģijas zinātnes un arvien radošāku 
rūpniecisko dizainu.

Lai paātrinātu progresu, veicina 
daudzdisciplīnu un konverģējošu pieeju —
kuras īstenošanai ir pieejama Eiropas 
labākā pētniecības infrastruktūra —,
iesaistot ķīmiju, fiziku, inženierzinātnes, 
teorētisko un skaitļošanas modelēšanu, 
bioloģijas zinātnes un arvien radošāku 
rūpniecisko dizainu.

Or. en

Grozījums Nr. 1080
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicina jaunas „zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai, piemēram, izmantojot CO2 kā 
oglekļa bāzi smalkajām ķīmiskajām 
vielām un alternatīviem degvielas veidiem.

Veicina jaunas „zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicina jaunas „zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai, piemēram, izmantojot CO2 kā 
oglekļa bāzi smalkajām ķīmiskajām vielām 
un alternatīviem degvielas veidiem.

Veicina jaunas „zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, izmantojot 
atjaunojamus izejmateriālus no biomasas 
un atkārtoti izmantojot to atkritumu 
maisījumus kā pamatu jaunai produkcijai, 
piemēram, izmantojot CO2 kā oglekļa bāzi 
smalkajām ķīmiskajām vielām un 
alternatīviem degvielas veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicina jaunas „zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai, piemēram, izmantojot CO2 kā 
oglekļa bāzi smalkajām ķīmiskajām vielām 
un alternatīviem degvielas veidiem.

Veicina jaunas „zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai, piemēram, izmantojot CO2 kā 
oglekļa bāzi smalkajām ķīmiskajām vielām 
un alternatīviem degvielas veidiem un 
raktuves pilsētās retu zemes elementu 
otrreizējai pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1083
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicina jaunas „zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai, piemēram, izmantojot CO2 kā 
oglekļa bāzi smalkajām ķīmiskajām vielām 
un alternatīviem degvielas veidiem.

Veicina jaunas „zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai, piemēram, fosilā kurināmā kā 
oglekļa avota vietā izmantojot CO2 kā 
oglekļa bāzi smalkajām ķīmiskajām vielām 
un alternatīviem degvielas veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība attiecībā uz funkcionāliem
materiāliem, daudzfunkcionāliem 
materiāliem un strukturāliem materiāliem 
inovācijas ieviešanai visās rūpniecības 
nozarēs.

Sintēze (radīšana) un pētniecība attiecībā 
uz funkcionāliem materiāliem, 
daudzfunkcionāliem materiāliem un 
strukturāliem materiāliem inovācijas 
ieviešanai visās rūpniecības nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – aa apakšpunkts 
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(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Jauni materiāli un paņēmieni 
kultūras mantojuma saglabāšanai un 
atjaunošanai

Or. en

Grozījums Nr. 1086
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde efektīvas un
ilgtspējīgas jaudas palielināšanas 
nodrošināšanai, lai varētu rūpnieciski ražot 
nākotnes produktus.

Pētniecība un izstrāde efektīvas,
ilgtspējīgas un drošas jaudas 
palielināšanas nodrošināšanai, lai varētu 
rūpnieciski ražot nākotnes produktus.

Or. en

Grozījums Nr. 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde efektīvas un 
ilgtspējīgas jaudas palielināšanas 
nodrošināšanai, lai varētu rūpnieciski ražot 
nākotnes produktus.

Pētniecība un izstrāde efektīvas un 
ilgtspējīgas jaudas palielināšanas 
nodrošināšanai, lai varētu rūpnieciski ražot 
viedus nākotnes produktus.

Or. en



AM\907546LV.doc 37/165 PE492.765v01-00

LV

Grozījums Nr. 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – d apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Materiāli ilgtspējīgai rūpniecībai ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

(d) Materiāli ilgtspējīgai rūpniecībai ar 
zemu emisiju līmeni

Or. en

Grozījums Nr. 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – d apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu produktu un lietojumu un patērētāju 
uzvedības veidu izstrāde, kas samazina 
pieprasījumu pēc enerģijas un veicina 
ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda izmešu 
daudzumu.

Tādu izmantojot biomasu un CO2 kā 
oglekļa avotu iegūstamu produktu un 
lietojumu un patērētāju uzvedības veidu 
izstrāde, kas samazina pieprasījumu pēc 
enerģijas, veicina ražošanu ar zemu oglekļa 
dioksīda izmešu līmeni un mazina ietekmi 
uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – d apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu produktu un lietojumu un patērētāju Tādu produktu un lietojumu, 
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uzvedības veidu izstrāde, kas samazina 
pieprasījumu pēc enerģijas un veicina 
ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda izmešu 
daudzumu.

uzņēmējdarbības modeļu un atbildīgas 
patērētāju uzvedības veidu izstrāde, kas 
samazina pieprasījumu pēc enerģijas un 
veicina ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda 
izmešu līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – d apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu produktu un lietojumu un patērētāju 
uzvedības veidu izstrāde, kas samazina 
pieprasījumu pēc enerģijas un veicina 
ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda izmešu 
daudzumu.

Tādu produktu un lietojumu un patērētāju 
uzvedības veidu izstrāde, kas samazina 
pieprasījumu pēc enerģijas un veicina 
ražošanu ar zemu izmešu līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 1092
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – d apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu produktu un lietojumu un patērētāju 
uzvedības veidu izstrāde, kas samazina 
pieprasījumu pēc enerģijas un veicina 
ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda izmešu 
daudzumu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – da apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Jaunas izejvielas ķīmiskajai 
rūpniecībai
Alternatīvas izejvielu bāzes attīstīšana 
ķīmiskajai rūpniecībai, tostarp izmantojot 
jaunas sintēzes gāzes tehnoloģijas, — no 
oglēm, biomasas un atkritumiem pārejot 
uz videi nekaitīgu naftas kā oglekļa avota 
aizstājēju vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – e apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Materiāli radošām rūpniecības 
nozarēm

(e) Eiropas mantojuma saglabāšana un 
labāka izmantošana

Or. it

Pamatojums

Nepieciešams plašāks nosaukums.

Grozījums Nr. 1095
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – e apakšpunkts –
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1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp tādu 
materiālu saglabāšana, kam ir vēsturiska 
vai kultūras vērtība.

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp tādu 
materiālu saglabāšana, kam ir vēsturiska 
vai kultūras vērtība, kā arī jaunu 
materiālu radīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 1096
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – e apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp tādu 
materiālu saglabāšana, kam ir vēsturiska 
vai kultūras vērtība.

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp tādu 
materiālu saglabāšana, kam ir vēsturiska 
vai kultūras vērtība, kā arī jaunu 
materiālu radīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 1097
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – f apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) Metroloģija, raksturošana, 
standartizācija un kvalitātes kontrole

(f) Metroloģija, raksturošana, 
standartizācija, sertifikācija un kvalitātes 
kontrole
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Or. en

Grozījums Nr. 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – f apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu tehnoloģiju veicināšana kā 
raksturošana, nesagraujošā novērtēšana un 
prognozējoša veiktspējas modelēšana 
progresa panākšanai materiālu zinātnēs un 
inženierijā.

Tādu tehnoloģiju veicināšana kā 
raksturošana, nesagraujošā novērtēšana, 
pastāvīga novērtēšana un uzraudzība un 
prognozējoša veiktspējas modelēšana 
progresa panākšanai materiālu zinātnēs un 
inženierijā.

Or. en

Grozījums Nr. 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas, 
tostarp izejvielu problēmas risināšana, un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1100
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas,
aizstājot izšķiroši svarīgās izejvielas vai 
bīstamās vielas. Novatorisku
uzņēmējdarbības modeļa pieeju izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas, un izšķiroši svarīgu resursu 
identificēšana plaša mēroga 
industrializācijas risinājumam.

Or. en

Grozījums Nr. 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas, atkārtotas 
izmantošanas, labošanas un otrreizējās 
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pieejas. pārstrādes alternatīvas un novatoriskas 
uzņēmējdarbības modeļa pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1103
Henri Weber

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Pētniecība un izstrāde, lai pēc izšķiroši 
svarīgo resursu identificēšanas izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1104
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Izšķiroši svarīgo resursu identificēšana.
Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1105
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu aizstāšanas iespējas un to 
izmantošanas alternatīvas un novatoriskas 
uzņēmējdarbības modeļa pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas, 
materiālu cikla slēgšanu un novatoriskas 
uzņēmējdarbības modeļa pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība,
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā veselības aprūpe,
ķīmiskā rūpniecība, lauksaimniecība un
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pārtikas rūpniecība.

Or. en

Grozījums Nr. 1108
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība,
veselības aprūpe, bionanotehnoloģija un 
progresīvie materiāli.

Or. en

Grozījums Nr. 1109
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus, drošus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas rūpniecība, enerģētika, ķīmiskā 
rūpniecība un veselības aprūpe.

Or. en
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Pamatojums

Biotehnoloģijas var veicināt jaunu enerģijas avotu, piemēram, biometāna, attīstību. Tas, ka 
biotehnoloģiju attīstības rezultātā var rasties jauni rūpniecības izstrādājumi un procesi, ir 
skaidri noteikts darbības aprakstošajā punktā (1.4.3.). Tādēļ tas būtu jāiekļauj arī 
biotehnoloģiju specifiskā mērķa aprakstā.

Grozījums Nr. 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, 
enerģētika un veselības aprūpe.

Or. en

Grozījums Nr. 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, 
enerģētika un veselības aprūpe.

Or. en
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Grozījums Nr. 1112
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, pārtikas rūpniecība, 
ķīmiskā rūpniecība un veselības aprūpe.

Or. sl

Grozījums Nr. 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, 
enerģētika un veselības aprūpe.

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas, ķīmiskā rūpniecība un veselība.

Konkrētais mērķis biotehnoloģijas 
pētniecībā un inovācijā ir izstrādāt 
konkurētspējīgus, ilgtspējīgus un 
novatoriskus rūpniecības produktus un 
procesus un veicināt inovāciju vairākās 
Eiropas nozarēs, tādās kā lauksaimniecība, 
pārtikas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, 
enerģētika un veselības aprūpe.

Or. fr

Pamatojums

Biotehnoloģijas var izmantot jaunu enerģijas avotu attīstīšanai. Biotehnoloģijas attīstības 
potenciāls jaunu rūpniecības izstrādājumu un procesu ziņā ir skaidri izklāstīts 1.4.3. punktā, 
kurā norādītas attiecīgās darbības. Tādēļ biotehnoloģijas specifiskā mērķa aprakstā būtu 
jāiekļauj attiecīga atsauce.

Grozījums Nr. 1115
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēcīga zinātniskā, tehnoloģiskā un 
inovācijas bāze biotehnoloģijā atbalstīs
Eiropas ražošanas nozares to vadošās 
lomas saglabāšanā šīs svarīgās 
pamattehnoloģijas jomā. Šis stāvoklis tiks 
vēl vairāk nostiprināts, integrējot
biotehnoloģijas izmantošanā riska
novērtēšanas un vispārējo risku 
pārvaldības aspektus.

Spēcīga zinātniskā, tehnoloģiskā un 
inovācijas bāze biotehnoloģijā palīdzēs 
izprast šīs tehnoloģijas ietekmi un sekas. 
Šis stāvoklis tiks nostiprināts, 
biotehnoloģijas izmantošanā ņemot vērā
veselības un drošuma novērtēšanu, šīs 
tehnoloģijas izmantošanas ietekmi uz 
ekonomiku un vidi, kā arī vispārējo un 
specifisko risku pārvaldības aspektus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1116
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēcīga zinātniskā, tehnoloģiskā un 
inovācijas bāze biotehnoloģijā atbalstīs 
Eiropas ražošanas nozares to vadošās 
lomas saglabāšanā šīs svarīgās 
pamattehnoloģijas jomā. Šis stāvoklis tiks 
vēl vairāk nostiprināts, integrējot
biotehnoloģijas izmantošanā riska
novērtēšanas un vispārējo risku pārvaldības 
aspektus.

Spēcīga zinātniskā, tehnoloģiskā un 
inovācijas bāze biotehnoloģijā atbalstīs 
Eiropas ražošanas nozares to vadošās 
lomas saglabāšanā šīs svarīgās 
pamattehnoloģijas jomā. Šis stāvoklis tiks 
vēl vairāk nostiprināts, biotehnoloģijas 
izmantošanā ņemot vērā drošuma
novērtēšanas un vispārējo risku pārvaldības 
aspektus un vienlaikus nodrošinot 
piesardzības principa ievērošanu.

Or. es

Pamatojums

Tiek pievienota atsauce uz piesardzības principu saistībā ar to risku pārvaldību, kuri var 
rasties, izmantojot biotehnoloģiju.

Grozījums Nr. 1117
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp 
biofarmācijā un bioķīmijā, kuru tirgus 
daļa, kā tiek lēsts, līdz 2015. gadam 
palielināsies par līdz pat 12–20 % ķīmijas 
produkcijas izteiksmē. Arī sakarā ar 
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saucamos divpadsmit “zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

aizvien pieaugošajiem draudiem, ko rada 
pret daudzām zālēm rezistentā bakterija, 
un neapmierinātajām vajadzībām tādās 
terapijas jomās kā vēža un 
neirodeģeneratīvu slimību ārstēšana, 
biotehnoloģija sniedz iespēju izstrādāt 
jaunas zāles efektīvākai terapijai. Lielāku 
uzmanību vajadzētu veltīt gan 
biofarmaceitiskiem, gan jauniem 
dabiskiem produktiem un to analogiem, 
kas iegūti ar novatoriskas sistēmiskās 
bioloģijas, biosintētiskās inženierijas un 
pussintētisku pieeju palīdzību.
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit “zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Jaunākajām tehnoloģijām, tādām kā 
sintētiskā bioloģija, piemīt potenciāls 
attiecībā uz ilgtspējīgām un oglekļa 
emisiju ziņā neitrālām degvielām, smalku 
ķīmisko vielu, tai skaitā farmceitisko 
produktu, ražošanu, videi nekaitīgām 
ražošanas metodēm, jauniem lietojumiem 
veselības aprūpes jomā un 
bionanomateriāliem. Biotehnoloģija arī 
paver jaunas iespējas izmantot jūras 
resursu milzīgo potenciālu novatorisku 
lietojumu izstrādei rūpniecībā, veselības 
aprūpē un vides aizsardzībā. Tiek 
prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1118
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu
novatorisku lietojumu izstrādei
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, var panākt jaunu 
lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Savienības 
uzņēmumi var gūt labumu no 
biotehnoloģijas procesiem un 
bioloģiskajiem produktiem piemītošā CO2 
emisiju samazināšanas potenciāla, kura
apjoms saskaņā ar aplēsēm svārstīsies no 
1 miljarda līdz 2,5 miljardiem tonnu CO2 
ekvivalenta gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija var pavērt iespējas jūras 
resursu izmantošanai novatorisku 
lietojumu izstrādē rūpniecībā, veselības 
aprūpē un vides aizsardzībā. Tiek 
prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit “zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras (“zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie un lauksaimnieciskie 
lietojumi, tostarp pārtikas un lopbarības 
ražošanā un bioķīmijā, kuru tirgus daļa, 
kā tiek lēsts, līdz 2015. gadam palielināsies 
par līdz pat 12–20 % ķīmijas produkcijas 
izteiksmē. Biotehnoloģija ietver arī 
vairākus tā saucamos divpadsmit “zaļās 
ķīmijas” noteikumus, ņemot vērā 
biosistēmu selektivitāti un efektivitāti. 
Iespējamo ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei rūpniecībā, 
veselības aprūpē un vides aizsardzībā.

Or. en

Pamatojums

Biotehnoloģijai ir būtiska nozīme arī lauksaimnieciskajos lietojumos.
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Grozījums Nr. 1120
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmijā, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie un lauksaimnieciskie 
lietojumi, tostarp pārtikas un lopbarības 
ražošanā un bioķīmijā, kuru tirgus daļa, 
kā tiek lēsts, līdz 2015. gadam palielināsies 
par līdz pat 12–20 % ķīmijas produkcijas 
izteiksmē. Biotehnoloģija ietver arī 
vairākus tā saucamos divpadsmit „zaļās 
ķīmijas” noteikumus, ņemot vērā 
biosistēmu selektivitāti un efektivitāti. 
Iespējamo ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei rūpniecībā, 
veselības aprūpē un vides aizsardzībā. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Izmantojot biotehnoloģiju, 
lauksamnieciskā un pārtikas ražošana 
kļūs ilgtspējīgāka, jo palielināsies tās 
efektivitāte un samazināsies ietekme uz 
vidi. Biotehnoloģija arī paver jaunas 
iespējas izmantot jūras resursu milzīgo 
potenciālu novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecībā, veselības aprūpē, enerģētikā, 
energoefektivitātes jomā un vides 
aizsardzībā. Tiek prognozēts, ka jaunās 
jūras („zilās”) biotehnoloģijas izaugsme 
būs 10 % gadā.
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Grozījums Nr. 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei rūpniecībā, 
veselības aprūpē, ķīmijā, enerģētikā un 
vides aizsardzībā. Tiek prognozēts, ka 
jaunās jūras („zilās”) biotehnoloģijas 
izaugsme būs 10 % gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei rūpniecībā, 
veselības aprūpē, enerģētikā, ķīmijā un 
vides aizsardzībā. Tiek prognozēts, ka 
jaunās jūras („zilās”) biotehnoloģijas 
izaugsme būs 10 % gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei 
rūpniecības, veselības un vides nozarēs. 
Tiek prognozēts, ka jaunās jūras („zilās”) 
biotehnoloģijas izaugsme būs 10 % gadā.

Biotehnoloģijas jomā, kuras attīstība 
notiek, paplašinot zināšanas par dzīvās 
dabas sistēmām, ir nepieciešams panākt 
jaunu lietojumu pieplūdumu un nostiprināt 
Savienības rūpniecisko bāzi un tās 
inovatīvo spēju. Piemēri tam, kā palielinās 
biotehnoloģijas nozīmīgums, ir 
rūpnieciskie lietojumi, tostarp bioķīmija, 
kuras tirgus daļa, kā tiek lēsts, līdz 
2015. gadam palielināsies par līdz pat 12–
20 % ķīmijas produkcijas izteiksmē. 
Biotehnoloģija ietver arī vairākus tā 
saucamos divpadsmit „zaļās ķīmijas” 
noteikumus, ņemot vērā biosistēmu 
selektivitāti un efektivitāti. Iespējamo 
ekonomikas slogu Savienības 
uzņēmumiem var mazināt, izmantojot 
biotehnoloģijas procesu un bioloģisko 
produktu potenciālu, lai mazinātu CO2 
emisijas, kuru apjoms saskaņā ar aplēsēm 
svārstīsies no 1 miljarda līdz 
2,5 miljardiem tonnu CO2 ekvivalenta 
gadā līdz 2030. gadam. Eiropas 
biofarmācijas nozarē jau tagad apmēram 
20 % pašlaik lietoto medikamentu tiek 
iegūti biotehnoloģijas procesā, bet attiecībā 
uz jaunām zālēm šis rādītājs ir pat 50 %. 
Biotehnoloģija arī paver jaunas iespējas 
izmantot jūras resursu milzīgo potenciālu 
novatorisku lietojumu izstrādei rūpniecībā, 
veselības aprūpē, ķīmijā, enerģētikā un 
vides aizsardzībā. Tiek prognozēts, ka 
jaunās jūras („zilās”) biotehnoloģijas 
izaugsme būs 10 % gadā.

Or. fr
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Pamatojums

Biotehnoloģijas var izmantot jaunu enerģijas avotu attīstīšanai. Biotehnoloģijas attīstības 
potenciāls jaunu rūpniecības izstrādājumu un procesu ziņā ir skaidri izklāstīts 1.4.3. punktā, 
kurā norādītas attiecīgās darbības. Tādēļ šeit būtu jāiekļauj atbilstoša atsauce.

Grozījums Nr. 1125
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – a apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Visprogresīvāko nanotehnoloģiju kā 
nākotnes inovāciju virzītāju atbalstīšana

(a) Visprogresīvāko nanotehnoloģiju kā 
nākotnes inovāciju virzītāju atbalstīšana, 
neradot dabiskās vides izjaukšanas risku 
un ievērojot piesardzības principu

Or. xm

Grozījums Nr. 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, 
bioinformātika un sistēmbioloģija, kam ir 
īpaši liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus 
lietojumus.

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, biočipu 
matricu un mikromatricu tehnoloģijas, 
bioinformātika, nanobiotehnoloģija un 
sistēmbioloģija, kam ir īpaši liels 
potenciāls radīt pilnīgi jaunus lietojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
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Ayuso

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, 
bioinformātika un sistēmbioloģija, kam ir 
īpaši liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus 
lietojumus.

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, bioloģijas sistēmas, 
bioinformātika, sintētiskā bioloģija un 
sistēmbioloģija, kam ir īpaši liels 
potenciāls radīt pilnīgi jaunus lietojumus.

Or. en

Pamatojums

Biotehnoloģijas potenciālam nav jāaprobežojas ar rūpnieciskiem procesiem, bet gan jāaptver 
visi attiecīgie produkti un procesi.

Grozījums Nr. 1128
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, 
bioinformātika un sistēmbioloģija, kam ir 
īpaši liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus 
lietojumus.

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sistēmbioloģija, 
bioinformātika un sintētiskā bioloģija, kam 
ir īpaši liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus 
lietojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1129
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, 
bioinformātika un sistēmbioloģija, kam ir 
īpaši liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus 
lietojumus.

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, 
bioinformātika, sistēmbioloģija un 
biofarmācija, kam ir īpaši liels potenciāls 
radīt pilnīgi jaunus lietojumus, piemēram, 
bioloģiski aktīvus dabiskos peptīdus, kuru 
farmakoloģiskā iedarbība ir pierādīta.

Or. en

Grozījums Nr. 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – b apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Uz biotehnoloģijām balstīti 
rūpnieciskie procesi

(b) Uz biotehnoloģijām balstīti produkti un
procesi

Or. en

Grozījums Nr. 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rūpnieciskās biotehnoloģijas attīstīšana 
konkurētspējīgiem rūpniecības produktiem 
un procesiem (piemēram, ķīmijas 
rūpniecība, veselība, ieguve, enerģētika, 
celuloze un papīrs, tekstilizstrādājumi, 
ciete, pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 
dimensija.

Rūpnieciskās biotehnoloģijas attīstīšana un 
rūpnieciska mēroga bioloģisko procesu 
projektēšana konkurētspējīgiem 
rūpniecības produktiem un procesiem 
(piemēram, ķīmijas rūpniecība, veselība, 
ieguve, enerģētika, celuloze un papīrs, 
šķiedrvielas, vilnas un tekstilizstrādājumi, 
ciete, pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 
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dimensija.

Or. en

Grozījums Nr. 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rūpnieciskās biotehnoloģijas attīstīšana 
konkurētspējīgiem rūpniecības produktiem 
un procesiem (piemēram, ķīmijas
rūpniecība, veselība, ieguve, enerģētika, 
celuloze un papīrs, tekstilizstrādājumi, 
ciete, pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 
dimensija.

Biotehnoloģijas attīstīšana 
konkurētspējīgiem produktiem un 
procesiem (piemēram, ķīmiskā rūpniecība, 
veselības aprūpe, ieguves rūpniecība, 
enerģētika, celuloze un papīrs, 
tekstilizstrādājumi, ciete, augkopība un 
pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 
dimensija.

Or. en

Grozījums Nr. 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rūpnieciskās biotehnoloģijas attīstīšana 
konkurētspējīgiem rūpniecības produktiem 
un procesiem (piemēram, ķīmijas
rūpniecība, veselība, ieguve, enerģētika, 
celuloze un papīrs, tekstilizstrādājumi, 
ciete, pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 
dimensija.

Rūpnieciskās biotehnoloģijas attīstīšana 
konkurētspējīgiem rūpniecības produktiem 
un procesiem (piemēram, ķīmiskā
rūpniecība, veselības aprūpe, ieguves 
rūpniecība, enerģētika un biodegviela, 
celuloze un papīrs, tekstilizstrādājumi, 
ciete, pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 
dimensija.

Or. en
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Grozījums Nr. 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās 
rūpniecības nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana (omiskās 
zinātnes (piemēram, genomika, 
metagenomika, proteomika), molekulāro 
instrumentu meklēšana, biomarķieru 
atklāšana un analīze un zāļu atklāšana 
un analīze), lai pastiprinātu vadošo lomu
un konkurences priekšrocības daudzās
ekonomikas nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 1135
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās 
rūpniecības nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, sistēmbioloģija, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekulārie instrumenti), lai pastiprinātu
vadošo lomu un konkurences priekšrocības 
daudzās ekonomikas nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās 
rūpniecības nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, sistēmbioloģija, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekulārie instrumenti), lai pastiprinātu 
vadošo lomu un konkurences priekšrocības 
daudzās ekonomikas nozarēs.

Or. en

Pamatojums

Sistēmbioloģija ir visplašākais termins, kas būtu jāmin pirmais. Pārējie termini attiecas uz 
specifiskākām jomām.

Grozījums Nr. 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās 
rūpniecības nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārā un šūnu 
inženierija un instrumenti), lai 
pastiprinātu vadošo lomu un konkurences 
priekšrocības daudzās ekonomikas nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās 
rūpniecības nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
pastiprinātu vadošo lomu un konkurences 
priekšrocības daudzās ekonomikas nozarēs.
Tiks atbalstīti diagnostikas instrumenti, ja 
tie ir saistīti ar terapiju.

Or. en

Grozījums Nr. 1139
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – c apakšpunkts –
1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedriskie un ētiskie apsvērumi
Ar noteiktiem tehnoloģiju veidiem saistīto 
sabiedrisko un ētisko apsvērumu ņemšana 
vērā politikas procesu projektēšanā, 
izstrādājot novērtēšanas kritērijus un 
procedūras plašām konsultācijām ar 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 1140
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – ca apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Vides, sabiedriskie un ētiskie 
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apsvērumi
Mērķis ir ņemt vērā ar noteiktiem 
tehnoloģiju veidiem saistītos vides, 
sabiedriskos un ētiskos apsvērumus, 
izstrādājot novērtēšanas procesus, kas 
ietver plašu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 1141
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – ca apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Jauni ar veselību saistīti jautājumi
Jauniem antibakteriāliem līdzekļiem 
(jaunām antibiotikām un to alternatīvām), 
(drošākām) vakcīnām un zālēm ģenētisko 
traucējumu un ar demogrāfiskām 
pārmaiņām saistītu slimību ārstēšanai 
paredzētu produktu un tehnoloģiju 
izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – ca apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Biotehnoloģijas sociālās dimensijas 
attīstīšana. Uzmanības koncentrēšana uz 
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biotehnoloģijas pārvaldību sabiedrības 
labā, tostarp uz ētiskajiem 
ierobežojumiem

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir skaidri minēta nanotehnoloģijas sociālā dimensija. Šis punkts ir 
vismaz tikpat svarīgs arī biotehnoloģijā.

Grozījums Nr. 1143
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.a Ekoinovācija
1.4.1.a Ekoinovācijas specifiskais mērķis
Ekoinovācijas specifiskais mērķis ir 
atbalstīt novatorisku Eiropas rūpniecību 
un inovāciju kopienu, kas mērķtiecīgi 
rada tādus jaunus produktus, procesus un 
pakalpojumus, kuri nodrošina videi 
nekaitīgu izaugsmi un ieguvumus vides 
aizsardzības jomā, un kas ir atzīta par 
vienu no vadošajām pasaulē. Mērķis ir 
palielināt resursu izmantošanas 
efektivitāti, mazināt ietekmi uz vidi, 
novērst (ūdens) piesārņojumu un/vai 
panākt dabas resursu efektīvāku, 
lietderīgāku un atbildīgāku izmantošanu.
1.4.2.a Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Vadošā rūpnieciskā loma ekoinovācijas 
jomā palīdzēs uzlabot darbības rezultātus 
vides aizsardzības jomā un vides izturību 
visās ekonomikas nozarēs, jo tā būs 
rentabla un tajā pašā laikā labvēlīga 
uzņēmējdarbībai un sabiedrībai 
kopumā — gan lauku, gan pilsētu 
iedzīvotājiem. Ekonozaru pasaules tirgus 
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(2020. g.) strauji paplašinās, un šī ES 
uzņēmējdarbības nozare jau strauji 
attīstās: ES ekonozares jau ir lielākas 
nekā Eiropas automobiļu rūpniecība, un 
bieži vien tām ir vadošā loma pasaulē. Tas 
ir jāņem vērā pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”. Ekoinovācijas ir 
jāizmanto visās ekonomikas nozarēs un 
sabiedrības sektoros, nodrošinot pamatu 
būtiskai Eiropas priekšrocībai 
konkurences jomā, lai tā varētu risināt ar 
ilgtspēju saistītos problēmjautājumus. 
Tādēļ ekoinovācija ir viena no 
svarīgākajām pamattehnoloģijām.
Ekonozarēm ir raksturīgs liels mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) skaits. Šajos 
uzņēmumos strādā apmēram puse no 
kopējā ekonozarēs nodarbināto skaita. 
Tādēļ MVU sadarbībā ar lielākiem 
partneriem, kas darbojas šajā nozarē, ir 
jāieņem aizvien svarīgāka loma jaunu 
tehnoloģiju un risinājumu rašanā un 
ieviešanā.
Galvenais inovāciju avots ir ekoinovācijas 
un citu pamattehnoloģiju, sākot ar IKT 
(uzraudzība un atklāšana), mijiedarbība.
1.4.3.a Darbību vispārējās nostādnes
Ekoinovācija ir jebkāds inovācijas veids, 
kura rezultāts vai mērķis ir būtisks un 
demonstrējams progress ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanā, mazinot ietekmi 
uz vidi, palielinot noturību pret vides 
faktoru radīto spiedienu vai panākot 
dabas resursus efektīvāku un atbildīgāku 
izmantošanu.
Ekoinovācijas darbības ir vērstas uz 
ilgtspējīgām inovācijām šādās jomās:
a) videi nekaitīga energoapgāde;
b) energoefektivitāte;
c) materiālu efektivitāte;
d) videi nekaitīga mobilitāte;
e) ūdens;
f) atkritumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis pētniecībā un inovācijā 
progresīvās ražošanas un pārstrādes jomā ir 
pārveidot mūsdienu rūpnieciskās 
ražošanas veidus, tos orientējot uz vairāk
zināšanu ietilpīgām, ilgtspējīgākām
starpnozaru ražošanas un pārstrādes 
tehnoloģijām, tādējādi nodrošinot 
novatoriskākus produktus, procesus un 
pakalpojumus.

Konkrētais mērķis pētniecībā un inovācijā 
progresīvās ražošanas un pārstrādes jomā ir 
pārveidot mūsdienu ražošanas 
uzņēmumus, sistēmas un procesus, vairāk 
izmantojot svarīgas pamattehnoloģijas, lai 
iegūtu zināšanu ietilpīgas, ilgtspējīgas
starpnozaru ražošanas un pārstrādes 
tehnoloģijas, tādējādi nodrošinot 
novatoriskākus produktus, procesus un 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1145
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis pētniecībā un inovācijā 
progresīvās ražošanas un pārstrādes jomā ir 
pārveidot mūsdienu rūpnieciskās ražošanas 
veidus, tos orientējot uz vairāk zināšanu 
ietilpīgām, ilgtspējīgākām starpnozaru 
ražošanas un pārstrādes tehnoloģijām, 
tādējādi nodrošinot novatoriskākus 
produktus, procesus un pakalpojumus.

Konkrētais mērķis pētniecībā un inovācijā 
progresīvās ražošanas un pārstrādes jomā ir 
pārveidot mūsdienu rūpnieciskās ražošanas 
veidus, tos orientējot uz vairāk zināšanu 
ietilpīgām, ilgtspējīgākām un resursu un 
enerģijas patēriņa ziņā efektīvākām 
starpnozaru ražošanas un pārstrādes 
tehnoloģijām, tādējādi nodrošinot 
novatoriskākus produktus, procesus un 
pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1146
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis pētniecībā un inovācijā 
progresīvās ražošanas un pārstrādes jomā ir 
pārveidot mūsdienu rūpnieciskās ražošanas 
veidus, tos orientējot uz vairāk zināšanu 
ietilpīgām, ilgtspējīgākām starpnozaru 
ražošanas un pārstrādes tehnoloģijām, 
tādējādi nodrošinot novatoriskākus 
produktus, procesus un pakalpojumus.

Konkrētais mērķis pētniecībā un inovācijā 
progresīvās ražošanas un pārstrādes jomā ir 
pārveidot mūsdienu rūpnieciskās ražošanas 
veidus, tos orientējot uz vairāk zināšanu 
ietilpīgām, ilgtspējīgākām starpnozaru 
ražošanas un pārstrādes tehnoloģijām, 
tādējādi nodrošinot novatoriskākus un 
drošākus produktus, procesus un 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1147
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražošanas nozarei ir ļoti svarīga nozīme 
Eiropas ekonomikā, jo 2007. gadā tā 
veidoja apmēram 17 % no IKP un 
nodrošināja apmēram 22 miljonus 
darbvietu Savienībā. Līdz ar ekonomisko 
šķēršļu samazināšanu tirdzniecībai un 
komunikācijas tehnoloģiju radīto iespēju 
izmantošanu ražošana izjūt spēcīgu 
konkurenci un nosliekusies to valstu 
virzienā, kurās ir viszemākās kopējās 
izmaksas. Tāpēc, ņemot vērā augstās 
algas, lai Eiropa saglabātu savu 
konkurētspēju pasaules mērogā, tai ir krasi 
jāmaina pieeja ražošanai, un 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020” var 

Ražošanas nozarei ir ļoti svarīga nozīme 
Eiropas ekonomikā, jo 2007. gadā tā 
veidoja apmēram 17 % no IKP un 
nodrošināja apmēram 22 miljonus 
darbvietu Savienībā. Līdz ar ekonomisko 
šķēršļu samazināšanu tirdzniecībai un 
komunikācijas tehnoloģiju radīto iespēju 
izmantošanu ražošana izjūt spēcīgu 
konkurenci un nosliekusies to valstu 
virzienā, kurās ir viszemākās kopējās 
izmaksas. Tāpēc, lai Eiropa saglabātu savu 
konkurētspēju pasaules mērogā, tai ir krasi 
jāmaina pieeja ražošanai, un 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020” var 
palīdzēt apvienot visas attiecīgās 
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palīdzēt apvienot visas attiecīgās 
ieinteresētās personas, lai to sasniegtu.

ieinteresētās personas, lai to sasniegtu.

Or. en

Grozījums Nr. 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražošanas nozarei ir ļoti svarīga nozīme 
Eiropas ekonomikā, jo 2007. gadā tā 
veidoja apmēram 17 % no IKP un 
nodrošināja apmēram 22 miljonus 
darbvietu Savienībā. Līdz ar ekonomisko 
šķēršļu samazināšanu tirdzniecībai un 
komunikācijas tehnoloģiju radīto iespēju 
izmantošanu ražošana izjūt spēcīgu 
konkurenci un nosliekusies to valstu 
virzienā, kurās ir viszemākās kopējās 
izmaksas. Tāpēc, ņemot vērā augstās algas, 
lai Eiropa saglabātu savu konkurētspēju 
pasaules mērogā, tai ir krasi jāmaina pieeja 
ražošanai, un pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” var palīdzēt apvienot 
visas attiecīgās ieinteresētās personas, lai 
to sasniegtu.

Ražošanas nozarei ir ļoti svarīga nozīme 
Eiropas ekonomikā, jo 2007. gadā tā 
veidoja apmēram 17 % no IKP un 
nodrošināja apmēram 22 miljonus 
darbvietu Savienībā, un lielākā daļa no tās 
uzņēmumiem ir mazie un vidējie 
uzņēmumi. Līdz ar ekonomisko šķēršļu 
samazināšanu tirdzniecībai un 
komunikācijas tehnoloģiju radīto iespēju 
izmantošanu ražošana izjūt spēcīgu 
konkurenci un nosliekusies to valstu 
virzienā, kurās ir viszemākās kopējās 
izmaksas. Tāpēc, ņemot vērā augstās algas, 
lai Eiropa saglabātu savu konkurētspēju 
pasaules mērogā, tai ir krasi jāmaina pieeja 
ražošanai, un pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” var palīdzēt apvienot 
visas attiecīgās ieinteresētās personas, lai 
to sasniegtu.

Or. en

Grozījums Nr. 1149
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai jāturpina ieguldīt Savienības 
līmenī, lai tā saglabātu savu līderību un 
konkurētspēju ražošanas tehnoloģijās un 
pārietu uz zināšanu ietilpīgām precēm ar
augstu vērtību, radot apstākļus un aktīvus 
ilgtspējīgai ražošanai un visa mūža garumā 
pieejama pakalpojuma sniegšanai saistībā 
ar saražotu produktu. Resursietilpīgām 
ražošanas un pārstrādes nozarēm ir vēl 
vairāk jāmobilizē resursi un zināšanas 
Savienības līmenī un jāturpina ieguldīt 
pētniecībā, izstrādē un inovācijā, lai varētu 
gūt turpmākus panākumus virzībā uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un līdz 
2050. gadam īstenot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumus, kas saskaņoti 
Savienības mērogā un noteikti rūpniecības 
nozarēm.

Eiropai jāturpina ieguldīt Savienības 
līmenī, lai tā saglabātu savu līderību un 
konkurētspēju ražošanas tehnoloģijās un 
pārietu uz zināšanu ietilpīgām precēm ar 
augstu vērtību, kuru ražošanā tiek efektīvi 
izmantoti resursi un enerģija, radot 
apstākļus un aktīvus ilgtspējīgai ražošanai 
un visa mūža garumā pieejama 
pakalpojuma sniegšanai saistībā ar saražotu 
produktu. Resursietilpīgām ražošanas un 
pārstrādes nozarēm ir vēl vairāk jāmobilizē 
resursi un zināšanas Savienības līmenī un 
jāturpina ieguldīt pētniecībā, izstrādē un 
inovācijā, lai varētu gūt turpmākus 
panākumus virzībā uz konkurētspējīgu un 
resursu patēriņa ziņā efektīvu ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un 
līdz 2050. gadam īstenot siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumus, kas saskaņoti 
Savienības mērogā un noteikti rūpniecības 
nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai jāturpina ieguldīt Savienības 
līmenī, lai tā saglabātu savu līderību un 
konkurētspēju ražošanas tehnoloģijās un 
pārietu uz zināšanu ietilpīgām precēm ar 
augstu vērtību, radot apstākļus un aktīvus 
ilgtspējīgai ražošanai un visa mūža garumā 
pieejama pakalpojuma sniegšanai saistībā 
ar saražotu produktu. Resursietilpīgām 
ražošanas un pārstrādes nozarēm ir vēl 
vairāk jāmobilizē resursi un zināšanas 

Eiropai jāturpina ieguldīt Savienības 
līmenī, lai tā saglabātu savu līderību un 
konkurētspēju ražošanas tehnoloģijās un 
pārietu uz zināšanu ietilpīgām precēm ar 
augstu vērtību, radot apstākļus un aktīvus 
ilgtspējīgai ražošanai un visa mūža garumā 
pieejama pakalpojuma sniegšanai saistībā 
ar saražotu produktu. Resursietilpīgām 
ražošanas un pārstrādes nozarēm ir vēl 
vairāk jāmobilizē resursi un zināšanas 
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Savienības līmenī un jāturpina ieguldīt 
pētniecībā, izstrādē un inovācijā, lai varētu 
gūt turpmākus panākumus virzībā uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un līdz 
2050. gadam īstenot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumus, kas saskaņoti 
Savienības mērogā un noteikti rūpniecības 
nozarēm.

Savienības līmenī un jāturpina ieguldīt 
pētniecībā, izstrādē un inovācijā, lai varētu
gūt turpmākus panākumus virzībā uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
emisiju līmeni un līdz 2050. gadam īstenot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumus, kas saskaņoti Savienības 
mērogā un noteikti rūpniecības nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1151
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgas rūpniecības attīstības 
atbalstīšana, veicinot stratēģisku pāreju 
Eiropā no ražošanas, kuras pamatā ir 
izmaksas, uz pieeju, kas balstīta uz augstas 
pievienotās vērtības radīšanu.

Ilgtspējīgas rūpniecības attīstības 
atbalstīšana, veicinot stratēģisku pāreju 
Eiropā no ražošanas, kuras pamatā ir 
izmaksas, uz pieeju, kas balstīta uz augstas 
pievienotās vērtības radīšanu, šim nolūkam 
izmantojot citās nozarēs izstrādātas 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1152
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgas rūpniecības attīstības 
atbalstīšana, veicinot stratēģisku pāreju 
Eiropā no ražošanas, kuras pamatā ir 

Ilgtspējīgas rūpniecības attīstības 
atbalstīšana, veicinot stratēģisku pāreju 
Eiropā no ražošanas, kuras pamatā ir 
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izmaksas, uz pieeju, kas balstīta uz augstas 
pievienotās vērtības radīšanu.

izmaksas, uz pieeju, kas balstīta uz augstas 
pievienotās vērtības radīšanu, materiālu 
efektīvu izmantošanu un slēgta cikla 
sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgas rūpniecības attīstības 
atbalstīšana, veicinot stratēģisku pāreju 
Eiropā no ražošanas, kuras pamatā ir 
izmaksas, uz pieeju, kas balstīta uz augstas 
pievienotās vērtības radīšanu.

Ilgtspējīgas rūpniecības attīstības 
atbalstīšana, veicinot stratēģisku pāreju 
Eiropā no ražošanas, kuras pamatā ir 
izmaksas, uz pieeju, kas balstīta uz augstas 
pievienotās vērtības radīšanu, pateicoties 
inovāciju attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1154
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – b apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Tehnoloģijas, kas ļauj būvēt 
energoefektīvas ēkas

(b) Tehnoloģijas, kas ļauj būvēt 
energoefektīvas ēkas, un tehnoloģijas, kas 
ļauj būvēt ēkas ar zemu ietekmi uz vidi

Or. en

Grozījums Nr. 1155
Francesco De Angelis
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izstrādājot un izmantojot 
ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģijas.

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izpētot, izstrādājot un 
izmantojot ilgtspējīgas būvniecības 
tehnoloģijas, kas attiecas uz visu vērtību 
ķēdi un veicina starpnozaru un 
daudznozaru inovācijas, vienlaikus ļaujot 
radīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus un 
iedzīvotājiem vērtīgus priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver pētniecības un inovāciju būtiskā loma celtniecības nozarē, kā arī starpnozaru un 
daudznozaru sinerģijas nozīme, kurai jābūt ar to saistītai.

Grozījums Nr. 1156
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izstrādājot un izmantojot 
ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģijas.

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izpētot, izstrādājot un 
izmantojot ilgtspējīgas būvniecības 
tehnoloģijas, kas attiecas uz visu vērtību 
ķēdi un veicina starpnozaru un 
daudznozaru inovācijas, vienlaikus ļaujot 
radīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus un 
iedzīvotājiem vērtīgus priekšlikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1157
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izstrādājot un izmantojot 
ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģijas.

Energoefektivitātes uzlabošana un CO2 
emisiju samazināšana, izstrādājot un 
izmantojot ilgtspējīgas būvniecības 
tehnoloģijas.

Or. it

Grozījums Nr. 1158
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izstrādājot un izmantojot 
ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģijas.

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izstrādājot un izmantojot 
ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģijas, kā 
arī ēku vispārējās ietekmes uz vidi 
mazināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izstrādājot un izmantojot 

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju 
samazināšana, izstrādājot un izmantojot 
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ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģijas. ilgtspējīgas būvniecības, automatizācijas 
un kontroles tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1160
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Ilgtspējīgas un zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni radošas tehnoloģijas
energoietilpīgās pārstrādes rūpniecības 
nozarēs

(c) Ilgtspējīgas tehnoloģijas, kurām ir zems 
oglekļa dioksīda emisiju līmenis un maza 
ietekme uz vidi, pārstrādes rūpniecības 
nozarēs

Or. fr

Grozījums Nr. 1161
Henri Weber

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Ilgtspējīgas un zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni radošas tehnoloģijas
energoietilpīgās pārstrādes rūpniecības 
nozarēs

(c) Ilgtspējīgas tehnoloģijas, kurām ir zems 
oglekļa dioksīda emisiju līmenis un maza 
ietekme uz vidi, energoietilpīgās pārstrādes 
rūpniecības nozarēs

Or. fr

Grozījums Nr. 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Ilgtspējīgas un zemu oglekļa dioksīda
emisiju līmeni radošas tehnoloģijas
energoietilpīgās pārstrādes rūpniecības 
nozarēs

(c) Ilgtspējīgas tehnoloģijas, kurām ir zems 
emisiju līmenis, energoietilpīgās pārstrādes 
rūpniecības nozarēs

Or. en

Grozījums Nr. 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Ilgtspējīgas un zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni radošas tehnoloģijas
energoietilpīgās pārstrādes rūpniecības 
nozarēs

(c) Ilgtspējīgas tehnoloģijas, kurām ir zems 
oglekļa dioksīda emisiju līmenis, 
energoietilpīgās un resursietilpīgās 
pārstrādes rūpniecības nozarēs

Or. en

Grozījums Nr. 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 
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tehnoloģiju pārņemšanu. tehnoloģiju pārņemšanu, tostarp 
atjaunojamu enerģijas avotu un viedu un 
progresīvu kontroles sistēmu integrēšanu.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamu enerģijas avotu integrēšana rūpnieciskajos procesos ir jāveicina, lai varētu 
pāriet uz termāli rūpnieciskiem procesiem ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni.

Grozījums Nr. 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 
tehnoloģiju pārņemšanu.

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 
tehnoloģiju pārņemšanu, tostarp 
atjaunojamu enerģijas avotu un viedu un 
progresīvu kontroles sistēmu integrēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Atjaunojamu enerģijas avotu integrēšana termāli rūpnieciskajos procesos ir jāveicina, lai 
šādus procesus dekarbonizētu.

Grozījums Nr. 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 
tehnoloģiju pārņemšanu.

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
ilgtspējīgu zemas oglekļa dioksīda emisijas 
tehnoloģiju pārņemšanu un pāreju uz 
alternatīviem, ilgtspējīgākiem, 
rūpnieciskajiem procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 
tehnoloģiju pārņemšanu.

Pārstrādes rūpniecības nozaru
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 
tehnoloģiju pārņemšanu, piemēram, 
izstrādājot jaunus katalizatorus 
efektīvākiem un videi mazāk kaitīgiem 
procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1168
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa



PE492.765v01-00 80/165 AM\907546LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas
tehnoloģiju pārņemšanu.

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
resursu un enerģijas patēriņa ziņā 
efektīvu tehnoloģiju, procesu un materiālu
pārņemšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas oglekļa dioksīda emisijas 
tehnoloģiju pārņemšanu.

Pārstrādes rūpniecības nozaru 
konkurētspējas palielināšana, būtiski 
uzlabojot resursu un enerģijas efektivitāti 
un mazinot šādu rūpniecisku darbību 
ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, veicinot 
zemas emisijas tehnoloģiju pārņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1170
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.5.3. punkts – d apakšpunkts –
1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncepciju un metodoloģijas izstrāde 
pielāgoties spējīgiem, uz zināšanām 
balstītiem uzņēmējdarbības modeļiem 
individualizētās pieejās.

Koncepciju un metodoloģijas izstrāde 
pielāgoties spējīgiem, uz zināšanām 
balstītiem uzņēmējdarbības modeļiem 
individualizētās pieejās. Atbalsta 
sniegšana jaunu ekoinovācijas 
uzņēmējdarbības modeļu un alternatīvu, 
resursu patēriņa ziņā efektīvu, pieeju 
izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 1171
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmosa izpētes un inovācijas konkrētais 
mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un 
novatorisku kosmosa nozari un pētniecības 
kopienu, lai izstrādātu un izmantotu 
kosmosa infrastruktūru nolūkā apmierināt 
Savienības nākotnes politikas un 
sabiedrības vajadzības.

Kosmosa izpētes un inovācijas konkrētais 
mērķis ir, no vienas puses, nodrošināt 
Eiropas līmeņa spēju iecerēt, izstrādāt, 
laist darbā, vadīt un izmantot kosmosa 
sistēmas, un, no otras puses, veicināt 
konkurētspējīgu un novatorisku kosmosa 
nozari un pētniecības kopienu, lai 
izstrādātu un izmantotu kosmosa 
infrastruktūru nolūkā apmierināt 
Savienības nākotnes politikas un 
sabiedrības vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka puse no Eiropas kosmosa nozares apgrozījuma ir atkarīga no komerctirgus 
(pasaulē unikāla situācija), konkurētspējai, inovācijām un spējai piegādāt prasītos 
stratēģiskos produktus nepieciešams ekonomisks atbalsts. Pretējā gadījumā būs apdraudēta 
Eiropas neatkarība šajā nozarē.
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Grozījums Nr. 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmosa izpētes un inovācijas konkrētais 
mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un 
novatorisku kosmosa nozari un pētniecības 
kopienu, lai izstrādātu un izmantotu 
kosmosa infrastruktūru nolūkā apmierināt 
Savienības nākotnes politikas un 
sabiedrības vajadzības.

Kosmosa izpētes un inovācijas konkrētais 
mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un 
novatorisku kosmosa nozari un pētniecības 
kopienu, lai izstrādātu un izmantotu 
kosmosa infrastruktūru, lietojumus un 
pakalpojumus nolūkā apmierināt 
Savienības nākotnes politikas un 
sabiedrības vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1173
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmosa izpētes un inovācijas konkrētais 
mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un 
novatorisku kosmosa nozari un pētniecības 
kopienu, lai izstrādātu un izmantotu 
kosmosa infrastruktūru nolūkā apmierināt 
Savienības nākotnes politikas un 
sabiedrības vajadzības.

Kosmosa izpētes un inovācijas konkrētais 
mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un 
novatorisku kosmosa nozari un pētniecības 
kopienu, lai izstrādātu un izmantotu 
kosmosa infrastruktūru, kā arī lietojumus 
un pakalpojumus nolūkā apmierināt 
Savienības nākotnes politikas un 
sabiedrības vajadzības.

Or. fr

Grozījums Nr. 1174
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmosa izpētes un inovācijas konkrētais 
mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un 
novatorisku kosmosa nozari un pētniecības 
kopienu, lai izstrādātu un izmantotu 
kosmosa infrastruktūru nolūkā apmierināt 
Savienības nākotnes politikas un 
sabiedrības vajadzības.

Kosmosa izpētes un inovācijas konkrētais 
mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un 
novatorisku kosmosa nozari un pētniecības 
kopienu, lai izmantotu kosmosa 
infrastruktūru nolūkā apmierināt 
Savienības nākotnes politikas un 
sabiedrības vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1175
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kosmosa nozares nostiprināšana, 
veicinot kosmosa izpēti un inovāciju, ir ļoti 
svarīga, lai varētu saglabāt un nodrošināt 
Eiropas spēju piekļūt kosmosam un veikt 
tajā darbības, atbalstot Savienības politikas 
virzienus, starptautiskās stratēģiskās 
intereses un konkurenci starp kosmosa 
apguvē pieredzējušām un jauniesaistītām 
valstīm.

Eiropas kosmosa nozares nostiprināšana, 
veicinot kosmosa izpēti un inovāciju, ir ļoti 
svarīga, lai varētu saglabāt un nodrošināt 
Eiropas spēju piekļūt kosmosam un veikt 
tajā darbības, atbalstot Savienības politikas 
virzienus, starptautiskās stratēģiskās 
intereses un konkurenci starp kosmosa 
apguvē pieredzējušām un jauniesaistītām 
valstīm. ES, EKA un dalībvalstis 
attiecīgās darbības sagatavo un īsteno 
savstarpēji papildinošā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kosmosa nozares nostiprināšana, 
veicinot kosmosa izpēti un inovāciju, ir ļoti 
svarīga, lai varētu saglabāt un nodrošināt 
Eiropas spēju piekļūt kosmosam un veikt 
tajā darbības, atbalstot Savienības politikas 
virzienus, starptautiskās stratēģiskās 
intereses un konkurenci starp kosmosa 
apguvē pieredzējušām un jauniesaistītām 
valstīm.

Eiropas kosmosa nozares nostiprināšana, 
veicinot kosmosa izpēti un inovāciju 
elektronisko komunikāciju, Zemes 
novērošanas, navigācijas, zinātnes un 
izpētes jomā, ir ļoti svarīga, lai varētu 
saglabāt un nodrošināt Eiropas spēju 
piekļūt kosmosam un veikt tajā darbības, 
atbalstot Savienības politikas virzienus, 
starptautiskās stratēģiskās intereses un 
konkurenci starp kosmosa apguvē 
pieredzējušām un jauniesaistītām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 1177
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kosmosa nozares nostiprināšana, 
veicinot kosmosa izpēti un inovāciju, ir ļoti 
svarīga, lai varētu saglabāt un nodrošināt 
Eiropas spēju piekļūt kosmosam un veikt 
tajā darbības, atbalstot Savienības politikas 
virzienus, starptautiskās stratēģiskās 
intereses un konkurenci starp kosmosa 
apguvē pieredzējušām un jauniesaistītām 
valstīm.

Eiropas kosmosa nozares nostiprināšana, 
veicinot izpēti un inovāciju Zemes 
novērošanas, navigācijas, 
telekomunikāciju, zinātnes un izpētes 
jomā, ir ļoti svarīga, lai varētu saglabāt un 
nodrošināt Eiropas spēju piekļūt kosmosam 
un veikt tajā darbības, atbalstot Savienības 
politikas virzienus, starptautiskās 
stratēģiskās intereses un konkurenci starp 
kosmosa apguvē pieredzējušām un 
jauniesaistītām valstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.1. punkts – 2. daļa



AM\907546LV.doc 85/165 PE492.765v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas kosmosa nozares nostiprināšana, 
veicinot kosmosa izpēti un inovāciju, ir ļoti 
svarīga, lai varētu saglabāt un nodrošināt 
Eiropas spēju piekļūt kosmosam un veikt 
tajā darbības, atbalstot Savienības politikas 
virzienus, starptautiskās stratēģiskās 
intereses un konkurenci starp kosmosa 
apguvē pieredzējušām un jauniesaistītām 
valstīm.

Eiropas kosmosa nozares — gan tās 
publiskā, gan privātā sektora —
nostiprināšana, veicinot kosmosa izpēti un 
inovāciju, ir ļoti svarīga, lai varētu saglabāt 
un nodrošināt Eiropas spēju piekļūt 
kosmosam un veikt tajā darbības, atbalstot 
Savienības politikas virzienus, 
starptautiskās stratēģiskās intereses un 
konkurenci starp kosmosa apguvē 
pieredzējušām un jauniesaistītām valstīm 
un uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1179
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir svarīgs, bet bieži vien 
nepamanāms faktors, kas veicina
pakalpojumus un produktus, kuri ir ļoti 
svarīgi mūsdienu sabiedrībai, piemēram, 
navigācijas tehnoloģijas, komunikāciju, 
laikapstākļu prognozes un ģeogrāfisko 
informāciju. Politikas definēšana un 
īstenošana Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī arvien vairāk ir atkarīga no kosmosā 
iegūtas informācijas. Pasaules kosmosa 
nozare strauji attīstās un izvēršas jaunos 
reģionos (piemēram, Ķīnā un 
Dienvidamerikā). Eiropas rūpniecības
nozare pašlaik ir ievērojama komerciāliem 
un zinātniskiem mērķiem izmantojamu 
pirmās klases satelītu eksportētāja. 
Globālās konkurences palielināšanās 
apdraud Eiropas stāvokli šajā jomā. Eiropa 
ir ieinteresēta nodrošināt, lai tās 
rūpniecības nozare turpina attīstīties šajā 
īpaši spēcīgas konkurences tirgū. Turklāt 

Kosmoss ir svarīgs, bet bieži vien 
neredzams faktors, kas dara pieejamus
pakalpojumus un produktus, kuri ir ļoti 
svarīgi mūsdienu sabiedrībai, piemēram, 
navigācijas tehnoloģijas un komunikāciju, 
kā arī laikapstākļu prognozes un 
ģeogrāfisko informāciju, ko iegūst, 
novērojot Zemi ar satelītu palīdzību. 
Politikas definēšana un īstenošana Eiropas, 
valstu un reģionālā līmenī arvien vairāk ir 
atkarīga no kosmosā iegūtas informācijas. 
Pasaules kosmosa nozare strauji attīstās un 
izvēršas jaunos reģionos (piemēram, Ķīnā 
un Dienvidamerikā). Eiropas kosmosa
nozare, neraugoties uz ekonomisko krīzi, 
ir saglabājusi pasaules līmeni tehnoloģiju 
ziņā. Šīs spējas Eiropu ierindo kosmosa 
un Zemes zinātņu avangardā un Eiropas 
rūpniecībai nodrošina ietekmi 
komerctirgos. Šajā sakarībā atbalsta 
sniegšana visas Eiropas kosmosa nozares 
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dati, kas iegūti no Eiropas zinātnes 
satelītiem, ir ļāvuši gūt dažus no 
visnozīmīgākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem pēdējās desmitgadēs Zemes 
zinātņu un astronomijas jomā. Izmantojot 
šo unikālo spēju, Eiropas zinātnes nozarei 
ir jāuzņemas īpaši svarīga loma stratēģijā 
„Eiropa 2020” identificēto problēmu 
risināšanā.

piegādes ķēdes konkurētspējai ir svarīgs 
uzdevums, kas risināms, izmantojot 
atbilstošu pētniecības un izstrādes 
politiku, un šī atbalsta sniegšana 
jāorganizē visā Eiropā, lai nodrošinātu, 
ka Eiropas rūpniecība, saņemot stingru 
atbalstu no spēcīgiem iekšzemes tirgiem, 
arī turpmāk neatpaliek no 
starptautiskajiem konkurentiem. Eiropas 
rūpniecība pašlaik ir ievērojama 
komerciāliem un zinātniskiem mērķiem 
izmantojamu pirmās klases satelītu 
eksportētāja. Globālās konkurences 
palielināšanās apdraud Eiropas stāvokli
šajā jomā. Eiropa ir ieinteresēta nodrošināt, 
lai tās rūpniecības nozare turpina attīstīties 
šajā īpaši spēcīgas konkurences tirgū. 
Turklāt dati, kas iegūti no Eiropas zinātnes 
satelītiem un zondēm, ir ļāvuši gūt dažus 
no visnozīmīgākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem pēdējās desmitgadēs Zemes 
zinātņu, fundamentālās fizikas un 
astronomijas jomā. Izmantojot šo unikālo 
spēju, Eiropas zinātnes nozarei ir 
jāuzņemas īpaši svarīga loma stratēģijā 
„Eiropa 2020” identificēto problēmu 
risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir svarīgs, bet bieži vien 
nepamanāms faktors, kas veicina 
pakalpojumus un produktus, kuri ir ļoti 
svarīgi mūsdienu sabiedrībai, piemēram, 
navigācijas tehnoloģijas, komunikāciju, 
laikapstākļu prognozes un ģeogrāfisko 
informāciju. Politikas definēšana un 
īstenošana Eiropas, valstu un reģionālā 

Kosmoss ir svarīgs, bet bieži vien 
nepamanāms faktors, kas veicina 
pakalpojumus un produktus, kuri ir ļoti 
svarīgi mūsdienu sabiedrībai, piemēram, 
navigācijas tehnoloģijas, komunikāciju, 
laikapstākļu prognozes un ģeogrāfisko 
informāciju. Politikas definēšana un 
īstenošana Eiropas, valstu un reģionālā 
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līmenī arvien vairāk ir atkarīga no kosmosā 
iegūtas informācijas. Pasaules kosmosa 
nozare strauji attīstās un izvēršas jaunos 
reģionos (piemēram, Ķīnā un 
Dienvidamerikā). Eiropas rūpniecības 
nozare pašlaik ir ievērojama komerciāliem 
un zinātniskiem mērķiem izmantojamu 
pirmās klases satelītu eksportētāja. 
Globālās konkurences palielināšanās 
apdraud Eiropas stāvokli šajā jomā. Eiropa 
ir ieinteresēta nodrošināt, lai tās 
rūpniecības nozare turpina attīstīties šajā 
īpaši spēcīgas konkurences tirgū. Turklāt 
dati, kas iegūti no Eiropas zinātnes 
satelītiem, ir ļāvuši gūt dažus no 
visnozīmīgākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem pēdējās desmitgadēs Zemes 
zinātņu un astronomijas jomā. Izmantojot 
šo unikālo spēju, Eiropas zinātnes nozarei 
ir jāuzņemas īpaši svarīga loma stratēģijā 
„Eiropa 2020” identificēto problēmu 
risināšanā.

līmenī arvien vairāk ir atkarīga no kosmosā 
iegūtas informācijas. Pasaules kosmosa 
nozare strauji attīstās un izvēršas jaunos 
reģionos (piemēram, Ķīnā un 
Dienvidamerikā). Eiropas rūpniecības 
nozare pašlaik ir ievērojama komerciāliem 
(galvenokārt elektronisko komunikāciju 
nozarē) un zinātniskiem mērķiem 
izmantojamu pirmās klases satelītu 
eksportētāja. Globālās konkurences 
palielināšanās apdraud Eiropas stāvokli 
šajā jomā. Eiropa ir ieinteresēta nodrošināt, 
lai tās rūpniecības nozare turpina attīstīties 
šajā īpaši spēcīgas konkurences tirgū. 
Turklāt dati, kas iegūti no Eiropas zinātnes 
satelītiem, ir ļāvuši gūt dažus no 
visnozīmīgākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem pēdējās desmitgadēs Zemes 
zinātņu un astronomijas jomā. Izmantojot 
šo unikālo spēju, Eiropas zinātnes nozarei 
ir jāuzņemas īpaši svarīga loma stratēģijā 
„Eiropa 2020” identificēto problēmu 
risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir svarīgs, bet bieži vien 
nepamanāms faktors, kas veicina 
pakalpojumus un produktus, kuri ir ļoti 
svarīgi mūsdienu sabiedrībai, piemēram, 
navigācijas tehnoloģijas, komunikāciju, 
laikapstākļu prognozes un ģeogrāfisko 
informāciju. Politikas definēšana un 
īstenošana Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī arvien vairāk ir atkarīga no kosmosā 
iegūtas informācijas. Pasaules kosmosa 
nozare strauji attīstās un izvēršas jaunos 
reģionos (piemēram, Ķīnā un

Kosmoss ir svarīgs, bet bieži vien 
nepamanāms faktors, kas veicina 
pakalpojumus un produktus, kuri ir ļoti 
svarīgi mūsdienu sabiedrībai, piemēram, 
navigācijas tehnoloģijas, komunikāciju, 
laikapstākļu prognozes un ģeogrāfisko 
informāciju. Politikas definēšana un 
īstenošana Eiropas, valstu un reģionālā 
līmenī arvien vairāk ir atkarīga no kosmosā 
iegūtas informācijas. Pasaules kosmosa 
nozare strauji attīstās un izvēršas jaunos 
reģionos (piemēram, Ķīnā, Dienvidamerikā 
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Dienvidamerikā). Eiropas rūpniecības 
nozare pašlaik ir ievērojama komerciāliem 
un zinātniskiem mērķiem izmantojamu 
pirmās klases satelītu eksportētāja. 
Globālās konkurences palielināšanās 
apdraud Eiropas stāvokli šajā jomā. Eiropa 
ir ieinteresēta nodrošināt, lai tās 
rūpniecības nozare turpina attīstīties šajā 
īpaši spēcīgas konkurences tirgū. Turklāt 
dati, kas iegūti no Eiropas zinātnes 
satelītiem, ir ļāvuši gūt dažus no 
visnozīmīgākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem pēdējās desmitgadēs Zemes 
zinātņu un astronomijas jomā. Izmantojot 
šo unikālo spēju, Eiropas zinātnes nozarei 
ir jāuzņemas īpaši svarīga loma stratēģijā 
„Eiropa 2020” identificēto problēmu 
risināšanā.

un Āfrikā). Eiropas rūpniecības nozare 
pašlaik ir ievērojama komerciāliem un 
zinātniskiem mērķiem izmantojamu pirmās 
klases satelītu eksportētāja. Globālās 
konkurences palielināšanās apdraud 
Eiropas stāvokli šajā jomā. Eiropa ir 
ieinteresēta nodrošināt, lai tās rūpniecības 
nozare turpina attīstīties šajā īpaši spēcīgas 
konkurences tirgū. Turklāt dati, kas iegūti 
no Eiropas zinātnes satelītiem, ir ļāvuši gūt 
dažus no visnozīmīgākajiem zinātniskajiem 
sasniegumiem pēdējās desmitgadēs Zemes 
zinātņu un astronomijas jomā. Izmantojot 
šo unikālo spēju, Eiropas zinātnes nozarei 
ir jāuzņemas īpaši svarīga loma stratēģijā 
„Eiropa 2020” identificēto problēmu 
risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā ir sadrumstalota 
nedaudzu dalībvalstu vietējās programmās. 
Tehnoloģijas un konkurences priekšrocību 
saglabāšanai ir vajadzīga Savienības 
līmeņa rīcība, lai koordinētu kosmosa 
izpēti, veicinātu pētnieku dalību no visām 
dalībvalstīm un samazinātu šķēršļus 
starptautiskiem kopīgiem kosmosa izpētes 
projektiem. Tas ir jādara sadarbībā ar 

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā ir sadrumstalota 
nedaudzu dalībvalstu vietējās programmās 
un EKA programmās. Eiropas 
tehnoloģijas un konkurences priekšrocību 
saglabāšanai un lai gūtu maksimālu atdevi 
no ieguldījumiem, finanšu krīzes un
nepietiekamu budžeta līdzekļu apstākļos ir 
vajadzīga Savienības līmeņa rīcība kopā ar 
dalībvalstu, EKA un rūpniecības nozares 
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Eiropas Kosmosa aģentūru, kas kopš 
1975. gada ir veiksmīgi vadījusi 
rūpnieciskās satelītu izstrādes un tālākā 
kosmosa misijas starpvaldību līmenī ar 
dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar 
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

veiktām kosmosa izpētes darbībām. Tādēļ, 
lai atbalstītu labāk definētu Eiropas 
kosmosa nozares tehnoloģiskās attīstības 
virzienu redzējumu, ir jāsagatavo 
stratēģiskās pētniecības programma, kas 
ietvertu rūpniecības nozari, EK un 
kosmosa aģentūras. Savienības līmeņa 
rīcība ir nepieciešama arī, lai veicinātu 
pētnieku dalību no visām dalībvalstīm un 
samazinātu šķēršļus starptautiskiem 
kopīgiem kosmosa izpētes projektiem. 
Turklāt Eiropas satelītu sniegtā informācija 
piedāvās pieaugošu potenciālu novatorisku 
uz satelītiem balstītu pakārtoto 
pakalpojumu turpmākai attīstīšanai. Šī ir 
tipiska MVU darbības nozare, un tā būtu 
jāatbalsta ar pētniecības un inovāciju 
pasākumiem, lai gūtu maksimālu labumu 
no šīs iespējas un jo īpaši no ievērojamiem 
ieguldījumiem, kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

Or. en

Grozījums Nr. 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā ir sadrumstalota 
nedaudzu dalībvalstu vietējās programmās. 
Tehnoloģijas un konkurences priekšrocību 
saglabāšanai ir vajadzīga Savienības 
līmeņa rīcība, lai koordinētu kosmosa 
izpēti, veicinātu pētnieku dalību no visām 

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā ir sadrumstalota 
nedaudzu dalībvalstu vietējās programmās. 
Tehnoloģijas un konkurences priekšrocību 
saglabāšanai ir vajadzīga Savienības 
līmeņa rīcība, lai koordinētu kosmosa 
izpēti, veicinātu pētnieku dalību no visām 
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dalībvalstīm un samazinātu šķēršļus 
starptautiskiem kopīgiem kosmosa izpētes 
projektiem. Tas ir jādara sadarbībā ar 
Eiropas Kosmosa aģentūru, kas kopš 
1975. gada ir veiksmīgi vadījusi 
rūpnieciskās satelītu izstrādes un tālākā 
kosmosa misijas starpvaldību līmenī ar 
dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar 
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

dalībvalstīm un samazinātu šķēršļus 
starptautiskiem kopīgiem kosmosa izpētes 
projektiem. Tas ir jādara sadarbībā ar 
Eiropas Kosmosa aģentūru, kas kopš 
1975. gada ir veiksmīgi vadījusi 
rūpnieciskās satelītu izstrādes un tālākā 
kosmosa misijas starpvaldību līmenī ar 
dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar 
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES, 
kā arī elektronisko komunikāciju nozarē, 
kas sniegs ieguldījumu Savienības 
digitalizācijas programmas mērķu 
sasniegšanā, piemēram, mazinot digitālo 
plaisu un līdz ar to veicinot elektronisko 
darījumu izplatīšanos visā Eiropā un 
sniedzot ieguldījumu vienotā digitālā 
tirgus attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1184
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā ir sadrumstalota

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā galvenokārt 
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nedaudzu dalībvalstu vietējās
programmās. Tehnoloģijas un 
konkurences priekšrocību saglabāšanai ir 
vajadzīga Savienības līmeņa rīcība, lai 
koordinētu kosmosa izpēti, veicinātu 
pētnieku dalību no visām dalībvalstīm un 
samazinātu šķēršļus starptautiskiem 
kopīgiem kosmosa izpētes projektiem. Tas 
ir jādara sadarbībā ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru, kas kopš 1975. gada ir veiksmīgi 
vadījusi rūpnieciskās satelītu izstrādes un 
tālākā kosmosa misijas starpvaldību līmenī 
ar dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar 
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

notiek, īstenojot atsevišķu ES dalībvalstu 
grupas valsts līmeņa vai EKA 
programmas. Tehnoloģijas un 
konkurences priekšrocību saglabāšanai ir 
vajadzīga Savienības līmeņa rīcība, lai 
koordinētu kosmosa izpēti, veicinātu 
pētnieku dalību no visām dalībvalstīm un 
samazinātu šķēršļus starptautiskiem 
kopīgiem kosmosa izpētes projektiem. Tas 
ir jādara sadarbībā ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru, kas kopš 1975. gada ir veiksmīgi 
vadījusi rūpnieciskās satelītu izstrādes un 
tālākā kosmosa misijas starpvaldību līmenī 
ar dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar 
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

Or. en

Pamatojums

ES pašreizējās situācijas labāks atspoguļojums.

Grozījums Nr. 1185
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
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mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā ir sadrumstalota
nedaudzu dalībvalstu vietējās
programmās. Tehnoloģijas un 
konkurences priekšrocību saglabāšanai ir 
vajadzīga Savienības līmeņa rīcība, lai 
koordinētu kosmosa izpēti, veicinātu 
pētnieku dalību no visām dalībvalstīm un 
samazinātu šķēršļus starptautiskiem 
kopīgiem kosmosa izpētes projektiem. Tas 
ir jādara sadarbībā ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru, kas kopš 1975. gada ir veiksmīgi 
vadījusi rūpnieciskās satelītu izstrādes un 
tālākā kosmosa misijas starpvaldību līmenī 
ar dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar 
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā notiek, īstenojot 
dalībvalstu un EKA programmas. 
Tehnoloģijas un konkurences priekšrocību 
saglabāšanai ir vajadzīga Savienības 
līmeņa rīcība, lai koordinētu kosmosa 
izpēti, veicinātu pētnieku dalību no visām 
dalībvalstīm un samazinātu šķēršļus 
starptautiskiem kopīgiem kosmosa izpētes 
projektiem. Tas ir jādara sadarbībā ar 
Eiropas Kosmosa aģentūru, kas kopš 
1975. gada ir veiksmīgi vadījusi 
rūpnieciskās satelītu izstrādes un tālākā 
kosmosa misijas starpvaldību līmenī ar 
dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar 
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijai būtu jāiesaistās EKA, dalībvalstu aģentūru un rūpniecības nozares 
ieinteresēto personu pašlaik jau īstenotajās kosmosa izpētes programmās.

Grozījums Nr. 1186
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar kosmosu saistītu lietojumu pētniecībai 
un izstrādei paredzētais atbalsts jo īpaši 
tiks novirzīts sabiedrībai aktuālu 
problēmjautājumu, piemēram, klimata 
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pārmaiņu, vides, ilgtspējīgu transporta 
sistēmu un lauksaimniecības problēmu, 
risināšanai. Šajās jomās sniedzamais 
atbalsts pamatojas uz pieredzes apmaiņas 
un sadarbspējīgas attīstības mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1187
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmosa izpēte un inovācija, ko veic 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, ir 
saskaņā ar Savienības kosmosa politikas 
prioritātēm, kuras pastāvīgi nosaka 
Savienības kosmosa padomes un Eiropas 
Komisija.

Kosmosa izpēte un inovācija, ko veic 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, ir 
saskaņā ar Savienības kosmosa politikas 
prioritātēm un Eiropas darbības 
programmu vajadzībām, kuras pastāvīgi 
nosaka Savienības kosmosa padomes un 
Eiropas Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis virziens ietver konkurētspējīgas un uz 
uzņēmējdarbību vērstas kosmosa nozares 
nodrošināšanu un attīstīšanu apvienojumā 
ar pasaules līmeņa kosmosa izpētes 
kopienu, lai saglabātu Eiropas līderību un 
neatkarību kosmosa tehnoloģijā, veicinātu 
inovāciju kosmosa nozarē un veicinātu uz 
kosmosu balstītu inovāciju uz sauszemes, 
piemēram, izmantojot attālās izpētes un 

Šis virziens ietver konkurētspējīgas un uz 
uzņēmējdarbību vērstas kosmosa nozares 
nodrošināšanu un turpmāku attīstīšanu 
apvienojumā ar pasaules līmeņa kosmosa 
izpētes kopienu, lai saglabātu un 
pastiprinātu Eiropas līderību, nodrošinot 
nepieciešamo tehnoloģiju — ar atbilstīgu 
gatavības stadiju, nepieciešamo 
neatkarības līmeni un konkurētspējīgos 
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navigācijas datus. apstākļos — pieejamību, saglabātu un
pastiprinātu neatkarību stratēģiskās 
apakšnozarēs, piemēram, attiecībā uz 
piekļuvi kosmosa vai izšķiroši svarīgām 
tehnoloģijām, veicinātu inovāciju kosmosa 
nozarē un veicinātu uz kosmosu balstītu 
inovāciju uz sauszemes, piemēram, 
izmantojot attālās izpētes un navigācijas 
datus.

Or. en

Pamatojums

Ja pieprasījumu pēc darbības programmu īstenošanai nepieciešamajām stratēģiskajām 
tehnolģijām nevarēs apmierināt Eiropā, to apmierinās citur. Tas ietekmēs mūsu neatkarību 
šādu tehnoloģiju attīstībā, kā arī darbavietu radīšanu un izaugsmi.

Grozījums Nr. 1189
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis virziens ietver konkurētspējīgas un uz 
uzņēmējdarbību vērstas kosmosa nozares
nodrošināšanu un attīstīšanu apvienojumā 
ar pasaules līmeņa kosmosa izpētes 
kopienu, lai saglabātu Eiropas līderību un 
neatkarību kosmosa tehnoloģijā, veicinātu 
inovāciju kosmosa nozarē un veicinātu uz 
kosmosu balstītu inovāciju uz sauszemes, 
piemēram, izmantojot attālās izpētes un 
navigācijas datus.

Šis virziens ietver pasaules līmeņa 
kosmosa izpētes kopienas nodrošināšanu 
un attīstīšanu, lai saglabātu Eiropas 
līderību un neatkarību kosmosa 
tehnoloģijā, atbalstītu konkurētspējīgu, 
tīru un uz uzņēmējdarbību orientētu 
kosmosa nozari, veicinātu inovāciju 
kosmosa nozarē un veicinātu uz kosmosu 
balstītu inovāciju uz sauszemes, piemēram, 
izmantojot attālās izpētes un navigācijas 
datus.

Or. en

Grozījums Nr. 1190
Francesco De Angelis



AM\907546LV.doc 95/165 PE492.765v01-00

LV

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis virziens ietver konkurētspējīgas un uz 
uzņēmējdarbību vērstas kosmosa nozares 
nodrošināšanu un attīstīšanu apvienojumā 
ar pasaules līmeņa kosmosa izpētes 
kopienu, lai saglabātu Eiropas līderību un 
neatkarību kosmosa tehnoloģijā, veicinātu 
inovāciju kosmosa nozarē un veicinātu uz 
kosmosu balstītu inovāciju uz sauszemes, 
piemēram, izmantojot attālās izpētes un 
navigācijas datus.

Šis virziens ietver konkurētspējīgas un uz 
uzņēmējdarbību vērstas kosmosa nozares 
nodrošināšanu un attīstīšanu apvienojumā 
ar pasaules līmeņa kosmosa izpētes 
kopienu, lai saglabātu Eiropas līderību un 
neatkarību kosmosa tehnoloģijā, tostarp 
tīrus risinājumus, veicinātu inovāciju 
kosmosa nozarē un veicinātu uz kosmosu 
balstītu inovāciju uz sauszemes, piemēram, 
izmantojot attālās izpētes un navigācijas 
datus.

Or. en

Pamatojums

Konkurētspējīgas un uz uzņēmējdarbību orientētas kosmosa nozares attīstībā ir svarīgi 
atbalstīt nepieciešamību pēc tīriem risinājumiem.

Grozījums Nr. 1191
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis virziens ietver konkurētspējīgas un uz 
uzņēmējdarbību vērstas kosmosa nozares 
nodrošināšanu un attīstīšanu apvienojumā 
ar pasaules līmeņa kosmosa izpētes 
kopienu, lai saglabātu Eiropas līderību un 
neatkarību kosmosa tehnoloģijā, veicinātu 
inovāciju kosmosa nozarē un veicinātu uz 
kosmosu balstītu inovāciju uz sauszemes, 
piemēram, izmantojot attālās izpētes un 
navigācijas datus.

Šis virziens ietver konkurētspējīgas, 
ilgtspējīgas un uz uzņēmējdarbību vērstas 
kosmosa nozares nodrošināšanu un 
attīstīšanu apvienojumā ar pasaules līmeņa 
kosmosa izpētes kopienu, lai saglabātu 
Eiropas līderību un neatkarību kosmosa 
tehnoloģijā, veicinātu inovāciju kosmosa 
nozarē un veicinātu uz kosmosu balstītu 
inovāciju uz sauszemes, piemēram, 
izmantojot attālās izpētes un navigācijas 
datus.
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Or. en

Pamatojums

Tiek pievērsta uzmanība kosmosa nozarē nepieciešamajiem uzlabojumiem vides aizsardzības 
jomā.

Grozījums Nr. 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt progresīvas kosmosa 
tehnoloģijas un darbības koncepcijas, 
sākot no idejas līdz demonstrējumiem 
kosmosā, tostarp navigācijas un attālās 
izpētes tehnoloģijas, kā arī aizsargāt 
kosmosa aktīvus no tādiem 
apdraudējumiem kā atkritumi un Saules 
uzliesmojumi. Lai izstrādātu un izmantotu 
progresīvas kosmosa tehnoloģijas, ir 
vajadzīga augsti kvalificētu inženieru un 
zinātnieku nepārtraukta izglītošana un 
apmācība.

Mērķis ir izstrādāt progresīvas kosmosa 
pamattehnoloģijas un darbības 
koncepcijas, sākot no idejas līdz 
demonstrējumiem kosmosā. Tas ietver 
tehnoloģijas kosmosa aktīvu aizsardzībai
no tādiem apdraudējumiem kā atkritumi un 
Saules uzliesmojumi, kā arī tehnoloģijas 
satelīttelekomunikācijām, navigācijai un 
attālās izpētes operācijām. Lai izstrādātu 
un izmantotu progresīvas kosmosa 
tehnoloģijas, ir vajadzīga augsti kvalificētu 
inženieru un zinātnieku nepārtraukta 
izglītošana un apmācība, kā arī ciešas 
saiknes starp šiem speciālistiem un 
kosmosa lietojumu izmantotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt progresīvas kosmosa 
tehnoloģijas un darbības koncepcijas, sākot 

Mērķis ir izstrādāt progresīvas kosmosa 
tehnoloģijas un darbības koncepcijas, sākot 
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no idejas līdz demonstrējumiem kosmosā, 
tostarp navigācijas un attālās izpētes 
tehnoloģijas, kā arī aizsargāt kosmosa 
aktīvus no tādiem apdraudējumiem kā 
atkritumi un Saules uzliesmojumi. Lai 
izstrādātu un izmantotu progresīvas 
kosmosa tehnoloģijas, ir vajadzīga augsti 
kvalificētu inženieru un zinātnieku 
nepārtraukta izglītošana un apmācība.

no idejas līdz demonstrējumiem kosmosā, 
tostarp navigācijas, elektronisko 
komunikāciju un attālās izpētes 
tehnoloģijas, kā arī aizsargāt kosmosa 
aktīvus no tādiem apdraudējumiem kā 
atkritumi un Saules uzliesmojumi. Lai 
izstrādātu un izmantotu progresīvas 
kosmosa tehnoloģijas, ir vajadzīga augsti 
kvalificētu inženieru un zinātnieku 
nepārtraukta izglītošana un apmācība.

Or. en

Grozījums Nr. 1194
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt progresīvas kosmosa 
tehnoloģijas un darbības koncepcijas, sākot 
no idejas līdz demonstrējumiem kosmosā, 
tostarp navigācijas un attālās izpētes 
tehnoloģijas, kā arī aizsargāt kosmosa 
aktīvus no tādiem apdraudējumiem kā 
atkritumi un Saules uzliesmojumi. Lai 
izstrādātu un izmantotu progresīvas 
kosmosa tehnoloģijas, ir vajadzīga augsti 
kvalificētu inženieru un zinātnieku 
nepārtraukta izglītošana un apmācība.

Mērķis ir izstrādāt progresīvas kosmosa 
tehnoloģijas un darbības koncepcijas, sākot 
no idejas līdz demonstrējumiem kosmosā, 
tostarp navigācijas, telekomunikāciju un 
attālās izpētes tehnoloģijas, kā arī aizsargāt 
kosmosa aktīvus no tādiem 
apdraudējumiem kā atkritumi un Saules 
uzliesmojumi. Lai izstrādātu un izmantotu 
progresīvas kosmosa tehnoloģijas, ir 
vajadzīga augsti kvalificētu inženieru un 
zinātnieku nepārtraukta izglītošana un 
apmācība.

Or. fr

Grozījums Nr. 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī 
inovācijas datu apstrādē un izplatīšanā var 
nodrošināt augstu atdevi no ieguldījumiem 
kosmosa infrastruktūrā un veicināt 
sabiedrības problēmu risināšanu, jo īpaši 
tad, ja šīs darbības koordinē globāli, 
piemēram, izmantojot Zemes novērošanas 
sistēmu globālo tīklu, Eiropas satelītu 
navigācijas programmu Galileo vai —
attiecībā uz klimata pārmaiņu 
jautājumiem — IPCC.

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
arhivēšanu, validāciju, standartizāciju un 
ilgtspējīgu pieejamību, kā arī lai atbalstītu 
jaunu no šiem datiem izrietošu 
informācijas produktu un pakalpojumu 
izstrādi. Arī inovācijas datu apstrādē un 
izplatīšanā var nodrošināt augstu atdevi no 
ieguldījumiem kosmosa infrastruktūrā un 
veicināt sabiedrības problēmu risināšanu, 
jo īpaši tad, ja šīs darbības koordinē 
globāli, piemēram, izmantojot Zemes 
novērošanas sistēmu globālo tīklu 
(GEOSS), proti, pilnībā izmantojot GMES 
programmu kā galveno Eiropas 
ieguldījumu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.
Tiks atbalstīta šo inovāciju ātra ieviešana 
attiecīgajā lietojumā. Tas ietver arī datu 
izmantošanu turpmākai zinātniskai 
izpētei.

Or. en

Grozījums Nr. 1196
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē, izplatīšanā un 
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augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

savietojamībā, jo īpaši Zemes zinātnes 
datu un metadatu brīvas pieejamības un 
apmaiņas veicināšana, var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

Or. en

Grozījums Nr. 1197
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu un Eiropas ieguldījumu, 
Eiropas satelītu navigācijas programmu 
Galileo vai — attiecībā uz klimata 
pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

Or. en

Pamatojums

Lai precizētu saikni starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un ES pamatprogrammām 
kosmosa jomā, jo īpaši GMES, kā arī saikni starp GMES un Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu.
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Grozījums Nr. 1198
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas programmu 
„GMES”, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

Or. en

Pamatojums

Eiropas programma „GMES” ir Eiropas atsauces instruments Zemes novērošanas sistēmu 
globālajam tīklam, un tādēļ tā būtu pienācīgi jāmin.

Grozījums Nr. 1199
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
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organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu un okeāna novērošanas 
jautājumiem — IPCC.

Or. en

Grozījums Nr. 1200
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts –
1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts tiks sniegts visaptverošas un 
noturīgas globālas vides novērošanas un 
informācijas sistēmas izstrādei, tostarp 
veicinot sadarbību starp klimata 
modelēšanas speciālistu grupām un vides 
novērošanas un datu pārvaldības 
speciālistu grupām. Šādā sadarbībā ir 
būtiski iesaistīt dalībvalstis, jo valsts 
iestādes bieži vien ir attiecīgo datu 
īpašnieces.

Or. en

Grozījums Nr. 1201
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – da apakšpunkts 
(jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Galileo un EGNOS sistēmās veikto 
ieguldījumu atdeves un Eiropas vadošās 
lomas lejupējos lietojumos nodrošināšana
Galileo un EGNOS satelītnavigācijas 
sistēmas Eiropai ir stratēģiski svarīgas. 
Lai īstenotu mērķi — izplatīt šo sistēmu 
sniegto sociālekonomisko labumu, ir ļoti 
svarīgi attīstīt novatoriskus lejupējus 
lietojumus. Svarīgākās nozares ir 
lauksaimniecība, ģeodēzija un laika 
noteikšana. Eiropai jākļūst par 
rūpniecisko līderi šajās jomās, lai tā 
varētu iesaistīt MVU un pētniecībā un 
inovācijās ieinteresētās personas jau 
Galileo projekta īstenošanas agrīnos 
posmos.

Or. it

Grozījums Nr. 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – da apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Galileo un EGNOS sistēmās veikto 
ieguldījumu atdeves un Eiropas vadošās 
lomas lejupējos lietojumos nodrošināšana
Eiropas satelītnavigācijas sistēmas 
„Galileo” un „EGNOS” ir stratēģisks 
Eiropas ieguldījums un, lai tās sniegtu 
sociālekonomisku labumu, ir 
nepieciešama novatorisku lejupēju 
lietojumu izstrāde. Profesionāliem 
lietojumiem, piemēram, precīzajai 
lauksaimniecībai, ģeodēzijai, laika 
noteikšanai un sinhronizācijai 
apvienojumā ar Zemes novērošanas 
pakalpojumiem ir jāpastiprina no EGNOS 
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un Galileo gūtais labums, lai nodrošinātu 
Eiropas rūpniecības vadošo lomu.

Or. en

Grozījums Nr. 1203
Vladimír Remek

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.3.a Eiropas kosmosa infrastruktūrā 
veikto ieguldījumu maksimālas atdeves 
nodrošināšana
Ir jāveicina pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izmantošana, sekmējot 
tādu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izstrādi, kuru pamatā ir 
attālā izpēte un ģeopozicionēšana, kā arī 
kosmosa telekomunikācijas. Tādēļ ir 
jāveicina novatoriski produkti un 
pakalpojumi, un līdz ar to acīmredzama ir 
nepieciešamība finansiāli atbalstīt 
pētniecības, izstrādes un inovāciju 
iniciatīvas arī EGNOS un Galileo 
programmu jomā, jo šādi ieguldījumi 
nodrošinās to, ka to īstenošanas rezultātā 
iegūtie produkti un pakalpojumi sniegs 
būtisku sociālekonomisku labumu. 
Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros kosmosam ierosinātā 
finansējuma paketes jomā par mērķi, kas 
atbilst potenciālam, kuru atraisītu 
ieguldījumi šo sistēmu pētniecībā, izstrādē 
un inovācijās, tiek uzsktatīti 15–20 %. 
GNSS sistēmas paver iespēju jauniem 
lietojumiem transporta nozarē un daudzās 
citās jomās — enerģētikā, 
lauksaimniecībā, meteoroloģijā, finanšu 
darījumu jomā, apdrošināšanā utt. —, jo 
īpaši pateicoties datu precizitātei, ko 
nodrošina atompulkstenis, ar kuru ir 
jāaprīko Galileo satelītsistēma.
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Or. en

Grozījums Nr. 1204
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas problēmas palīdzētu atrisināt 
aizņēmuma mehānisms un pašu kapitāla 
mehānisms, tādējādi uzlabojot attiecīgo 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
finansējuma un riska profilus. Tas savukārt 
atvieglos uzņēmumu un citu finansējuma 
saņēmēju piekļuvi kredītiem, garantijām un 
citiem riska finansējuma veidiem, veicinās 
ieguldījumus agrīnā posmā un jaunu riska 
kapitāla fondu izveidi, uzlabos zināšanu 
nodošanu un intelektuālā īpašuma tirgu, 
piesaistīs līdzekļus riska kapitāla tirgum un 
kopumā palīdzēs īstenot vienmērīgu pāreju 
no jaunu produktu un pakalpojumu 
koncepcijas, izstrādes un demonstrējumiem 
uz to komercializāciju.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 1205
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt bankām parasti trūkst spēju 
novērtēt zināšanu aktīvus, piemēram, 
intelektuālo īpašumu, un tāpēc bieži tās 
nevēlas ieguldīt uz zināšanām balstītos 

Turklāt bankām parasti trūkst spēju 
novērtēt zināšanu aktīvus, piemēram, 
intelektuālo īpašumu, un tāpēc bieži tās 
nevēlas ieguldīt uz zināšanām balstītos 
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uzņēmumos. Sekas ir tādas, ka daudzi 
izveidoti novatoriski uzņēmumi — gan 
lieli, gan mazi — nevar saņemt kredītus 
augstāka riska pētniecības un inovācijas 
pasākumiem.

uzņēmumos. Sekas ir tādas, ka daudzi 
izveidoti novatoriski uzņēmumi — gan 
lieli, gan mazi — nevar saņemt kredītus 
augstāka riska pētniecības un inovācijas 
pasākumiem. Eiropas Investīciju bankai, 
kas Komisijas vārdā pārvalda aizņēmuma 
mehānismu, var būt ierobežotas pilnvaras 
piešķirt aizdevumus projektiem ar augstu 
tehnoloģisko risku, ne tikai piedāvāt 
aizdevumus ar procentu likmēm, kas ir 
zemākas par tirgus procentu likmēm, 
projektiem ar zemu tehnoloģisko risku. 
Tomēr šīs pilnvaras tiks pakļautas 
stingriem portfeļa un projekta riska 
pārvaldības kritērijiem, atbilstošiem 
riska/atdeves kritērijiem un uzraudzībai. 
Enerģētikas jomā aizņēmuma mehānismu 
izmantos projektiem, kas saistīti ar vidēji 
augstāku tehnoloģisko risku nekā 
projekti, kurus finansē ar Septītās 
pamatprogrammas riska dalīšanas 
finanšu mehānisma palīdzību, piemērojot 
stingrus portfeļa un projekta riska 
pārvaldības kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizņēmuma un pašu kapitāla mehānismi, 
kas atbalstīti vairākiem papildpasākumiem, 
veicinās pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” politikas mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc tie tiks atvēlēti Eiropas 
zinātniskās bāzes konsolidācijai un 
kvalitātes paaugstināšanai, pētniecības un 
inovācijas veicināšanai, izmantojot uz 
uzņēmējdarbību vērstu programmu, un 
sabiedrības problēmu risināšanai, īpaši 
pievēršoties tādām darbībām kā 

Aizņēmuma un pašu kapitāla mehānismi, 
kas tiek atbalstīti ar vairākiem 
papildpasākumiem, kurus pārvalda 
Eiropas Investīciju banka un Eiropas 
Investīciju fonds, veicinās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
politikas mērķu sasniegšanu. Tāpēc tie tiks 
atvēlēti Eiropas zinātniskās bāzes 
konsolidācijai un kvalitātes 
paaugstināšanai, pētniecības un inovācijas 
veicināšanai, izmantojot uz 
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izmēģinājuma projekti, demonstrējumi, 
izmēģinājuma stendi un ieviešana tirgū.

uzņēmējdarbību vērstu programmu, un 
sabiedrības problēmu risināšanai, īpaši 
pievēršoties tādām darbībām kā 
izmēģinājuma projekti, demonstrējumi, 
izmēģinājuma stendi un ieviešana tirgū.
Lai nodrošinātu kritisko masu un īstenotu 
pieeju, kas ietver visu inovācijas ķēdi, šie 
mehānismi pirmām kārtām tiks izmantoti 
darbībām, kuras izriet no citām 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros finansētām darbībām, tostarp 
jaunajam MVU paredzētajam 
instrumentam.

Or. en

Grozījums Nr. 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizņēmuma un pašu kapitāla mehānismi, 
kas atbalstīti vairākiem papildpasākumiem, 
veicinās pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” politikas mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc tie tiks atvēlēti Eiropas 
zinātniskās bāzes konsolidācijai un 
kvalitātes paaugstināšanai, pētniecības un 
inovācijas veicināšanai, izmantojot uz 
uzņēmējdarbību vērstu programmu, un 
sabiedrības problēmu risināšanai, īpaši 
pievēršoties tādām darbībām kā 
izmēģinājuma projekti, demonstrējumi, 
izmēģinājuma stendi un ieviešana tirgū.

Aizņēmuma un pašu kapitāla mehānismi, 
kas atbalstīti vairākiem papildpasākumiem, 
veicinās pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” politikas mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc tie tiks atvēlēti Eiropas 
zinātniskās bāzes konsolidācijai un 
kvalitātes paaugstināšanai, pētniecības un 
inovācijas veicināšanai, izmantojot uz 
uzņēmējdarbību vērstu programmu, un 
sabiedrības problēmu risināšanai, īpaši 
pievēršoties tādām darbībām kā 
izmēģinājuma projekti, demonstrējumi, 
izmēģinājuma stendi un ieviešana tirgū. Ir 
jānodrošina specifiskas atbalsta darbības, 
piemēram, MVU paredzētas informēšanas 
un sagatavošanas darbības. Šo darbību 
plānošanā un īstenošanā būtu jāiesaista 
reģionālās iestādes, MVU apvienības, 
tirdzniecības kameras un finanšu 
starpnieki.

Or. en
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Grozījums Nr. 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tie palīdzēs sasniegt pētniecības un 
inovācijas mērķus citās programmās un 
politikas jomās, piemēram, kopējā 
lauksaimniecības politikā, klimata politikā 
(pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām) un kopējā 
zivsaimniecības politikā. Tiks attīstīta 
papildināmība ar valstu un reģionāliem 
finanšu instrumentiem kohēzijas politikas 
vienotā stratēģiskā satvara kontekstā, kur 
gaidāma finanšu instrumentu nozīmīguma 
palielināšanās.

Turklāt tie palīdzēs sasniegt pētniecības un 
inovācijas mērķus citās programmās un 
politikas jomās, piemēram, kopējā 
lauksaimniecības politikā, klimata politikā 
(pāreja uz ekonomiku ar zemu emisiju 
līmeni un pielāgošanās klimata 
pārmaiņām) un kopējā zivsaimniecības 
politikā. Tiks attīstīta papildināmība ar 
valstu un reģionāliem finanšu 
instrumentiem kohēzijas politikas vienotā 
stratēģiskā satvara kontekstā, kur gaidāma 
finanšu instrumentu nozīmīguma 
palielināšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tie palīdzēs sasniegt pētniecības un 
inovācijas mērķus citās programmās un 
politikas jomās, piemēram, kopējā 
lauksaimniecības politikā, klimata politikā 
(pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām) un kopējā 
zivsaimniecības politikā. Tiks attīstīta 
papildināmība ar valstu un reģionāliem 
finanšu instrumentiem kohēzijas politikas 
vienotā stratēģiskā satvara kontekstā, kur 

Turklāt tie palīdzēs sasniegt pētniecības un 
inovācijas mērķus citās programmās un 
politikas jomās, piemēram, kopējā 
lauksaimniecības politikā, klimata politikā 
(pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām), kopējā 
zivsaimniecības politikā, kohēzijas politikā 
un Uzņēmumu konkurētspējas un mazo 
un vidējo uzņēmumu programmā
(COSME). Tiks attīstīta papildināmība ar 
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gaidāma finanšu instrumentu nozīmīguma 
palielināšanās.

valstu un reģionāliem finanšu 
instrumentiem kohēzijas politikas vienotā 
stratēģiskā satvara kontekstā, kur gaidāma 
finanšu instrumentu nozīmīguma 
palielināšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 1210
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašu kapitāla mehānisms un aizņēmuma
mehānisma MVU paredzētā daļa tiks 
ieviesti kā daļa no diviem ES finanšu 
instrumentiem, kas sniedz pašu kapitālu un 
aizņēmuma finansējumu MVU pētniecības 
un izstrādes darbībām un izaugsmei kopā 
ar pašu kapitāla un aizņēmuma 
mehānismiem saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu.

Pašu kapitāla mehānisms un aizņēmuma 
mehānisma MVU paredzētā daļa tiks 
ieviesti kā daļa no diviem ES finanšu 
instrumentiem, kas sniedz pašu kapitālu un 
aizņēmuma finansējumu MVU pētniecības 
un izstrādes darbībām un izaugsmei kopā 
ar pašu kapitāla un aizņēmuma 
mehānismiem saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu. Vismaz 
viena trešdaļa no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” ES finanšu 
instrumentiem paredzētā budžeta tiks 
piešķirta MVU, izmantojot pašu kapitāla 
mehānismu un MVU paredzēto 
aizņēmuma mehānisma daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1211
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
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finansējuma — kredītu, garantiju, 
pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls.

finansējuma — kredītu, garantiju, 
pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls.

Lai nodrošinātu kritisko masu un īstenotu 
pieeju, kas ietver visu inovācijas ķēdi, šie 
mehānismi pirmām kārtām tiks izmantoti 
darbībām, kuras izriet no citām 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros finansētām darbībām, tostarp 
jaunā MVU paredzētā instrumenta 
3. posma atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
finansējuma — kredītu, garantiju, 
pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls.

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
finansējuma — kredītu, garantiju, 
pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls. Lai nodrošinātu kritisko masu 
un īstenotu pieeju, kas ietver visu 
inovāciju ķēdi, šie mehānismi pirmām 
kārtām tiks izmantoti darbībām, kuras 
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izriet no citām programmas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros finansētām 
darbībām, tostarp jaunā MVU paredzētā 
instrumenta 3. posma atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
finansējuma — kredītu, garantiju, 
pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls.

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
finansējuma — kredītu, garantiju, 
pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls. Lielāka uzmanība tiek 
pievērsta ar konkrēto projektu, nevis ar 
uzņēmumu saistītajam riskam, jo īpaši 
MVU gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1214
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
finansējuma — kredītu, garantiju, 
pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
finansējuma — kredītu, garantiju, 
pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
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finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls.

finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls, tostarp tām, kuras saistītas ar 
paaugstinātu risku.

Or. en

Pamatojums

Īpaši svarīgi ir atbalstīt augsta riska/ augstas atdeves inovāciju, kas bieži vien noved pie 
radikālākas, graujošākas inovācijas, bet ko tradicionālie finanšu starpnieki vilcinās finansēt.

Grozījums Nr. 1215
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2.3. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) tāds, ko nosaka pieprasījums, kad 
kredīti un garantijas tiek piešķirtas rindas 
kārtībā, īpaši atbalstot tādus saņēmējus kā 
MVU un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu. 
Šis komponents reaģē uz stabilu un 
nepārtrauktu izaugsmi, kas atspoguļojas 
RDFM aizdevumu apjomā, kuru nosaka 
pieprasījums. Saskaņā ar MVU daļu
atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot 
finansējuma pieejamību MVU un citām 
pētniecības un izstrādes un/vai inovāciju 
virzītām struktūrām.

(1) tāds, ko nosaka pieprasījums, kad 
kredīti un garantijas tiek piešķirtas rindas 
kārtībā, īpaši atbalstot tādus saņēmējus kā 
MVU un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu. 
Šis komponents reaģē uz stabilu un 
nepārtrauktu izaugsmi, kas atspoguļojas 
RDFM aizdevumu apjomā, kuru nosaka 
pieprasījums. MVU daļas ietvaros atbalsta 
pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot 
finansējuma pieejamību MVU un citām 
pētniecības un izstrādes un/vai inovāciju 
virzītām struktūrām, piemēram, 
finansēšanu, kuras pamatā ir 
intelektuālais īpašums, vai nemateriālo 
aktīvu izmantošanu nodrošinājumam.

Or. en
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Pamatojums

Jauna uzņēmuma darbības uzsākšanas un mātesuzņēmuma dalīšanas gadījumā bieži vien ir 
grūti bankām sniegt nodrošinājumu vai informāciju par iepriekšējo darbību. Tādēļ 
novatoriski finansēšanas risinājumi galvenokārt ir izdevīgi šāda veida ekonomikas 
dalībniekiem, kuriem finansējumu saņemt ir īpaši grūti.

Grozījums Nr. 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

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 emisiju līmeņa un 
integrējošas izaugsmes atbalstīšanā un 
vides un cita sabiedriska labuma radīšanā. 
Šis komponents palīdz Savienībai 
pievērsties nozaru politikas mērķu 
pētniecības un inovācijas aspektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1217
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJZT tiks iekļautas visās trijās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
prioritātēs. NJZT budžets tiks piešķirts 
katrā no trim prioritātēm proporcionāli 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020" 
kopējā finansējuma sadalījumam pa šīm 
prioritātēm.
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NJZT koordinācijas komiteja, kuras 
sastāvā ir zinātnieki un inženieri ar 
visaugstāko reputāciju un atbilstošām 
zināšanām, nodrošinot pētniecības jomu 
daudzveidību un darbojoties kā 
privātpersonas, sniedz ieguldījumu un 
konsultē Komisiju par vispārējo 
zinātnisko stratēģiju attiecībā uz NJZT 
darbībām, darba programmas 
sagatavošanu un kritēriju noteikšanu 
attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, kā arī par īpašu tematu 
noteikšanu NJZT proaktīvajām 
iniciatīvām un NJZT pamatiniciatīvām.
Visu NJZT projektu novērtēšana notiek 
tikai, ievērojot stingrus zinātniskās un 
tehnoloģiju izcilības kritērijus un otrajā 
un trešajā pīlārā — inovāciju potenciāla 
(ietekmes) kritēriju.

Or. en

Grozījums Nr. 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašu kapitāla mehānisms ir paredzēts tam, 
lai sniegtu agrīna posma riska kapitāla 
līdzekļus, nodrošinot riska kapitālu un 
kvazikapitālu (arī t.s. mezonīna kapitālu) 
atsevišķiem portfeļa uzņēmumiem. 
Instrumentam būs iespēja veikt 
paplašināšanās un izaugsmes posma 
ieguldījumus apvienojumā ar Pašu kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, lai nodrošinātu atbalsta 
nepārtrauktību uzņēmumu darbības 
uzsākšanas un attīstības posmā.

Pašu kapitāla mehānisms ir paredzēts tam, 
lai sniegtu riska kapitāla līdzekļus, 
nodrošinot riska kapitālu un kvazikapitālu 
(arī t. s. mezonīna kapitālu) individuāliem
agrīnā posma portfeļa uzņēmumiem. 
Instrumentam būs iespēja veikt 
paplašināšanās un izaugsmes posma 
ieguldījumus apvienojumā ar Pašu kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, lai nodrošinātu atbalsta 
nepārtrauktību uzņēmumu darbības 
uzsākšanas un attīstības posmā.

Or. en



PE492.765v01-00 114/165 AM\907546LV.doc

LV

Pamatojums

Lieli riska kapitāla fondi nodrošina būtiskus ieguldījumus agrīnā posma uzņēmumiem. 
Galvenā uzmanība jāpievērš uzņēmumiem, nevis fondiem. Tas papildina COSME programmu, 
saskaņā ar kuru riska kapitāla fondi veic ieguldījumus uzņēmumos, kuri atrodas 
paplašināšanās un izaugsmes posmā. Agrīnā posma uzņēmumi un uzņēmumi, kas atrodas 
paplašināšanās un izaugsmes posmā, ieguldījumus var saņemt tikai no viena fonda.

Grozījums Nr. 1219
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašu kapitāla mehānisms ir paredzēts tam, 
lai sniegtu agrīna posma riska kapitāla 
līdzekļus, nodrošinot riska kapitālu un 
kvazikapitālu (arī t.s. mezonīna kapitālu) 
atsevišķiem portfeļa uzņēmumiem. 
Instrumentam būs iespēja veikt 
paplašināšanās un izaugsmes posma 
ieguldījumus apvienojumā ar Pašu kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, lai nodrošinātu atbalsta 
nepārtrauktību uzņēmumu darbības 
uzsākšanas un attīstības posmā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 1220
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – b punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu sasniegt konkrētus politikas 
mērķus, var tikt izmantota 
mērķfinansējuma metode, pamatojoties uz 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammā gūto pozitīvo pieredzi 
mērķfinansējuma piešķiršanā 
ekoinovācijai.

Lai palīdzētu sasniegt konkrētus politikas 
mērķus, tiek izmantota mērķfinansējuma 
metode, pamatojoties uz Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammā gūto pozitīvo 
pieredzi mērķfinansējuma piešķiršanā 
ekoinovācijai, jo īpaši ar identificētajām 
sabiedrības problēmām saistīto mērķu 
sasniegšanai. Vismaz vienu trešdaļu no 
paredzētā budžeta atvēl atjaunojamās 
enerģijas un enerģijas galapatēriņa 
efektivitātes projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – b punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma daļa darbības uzsākšanas 
kapitāla nodrošināšanai, kas atbalsta 
priekšizpētes un agrīnās darbības posmus, 
cita starpā ļauj ieguldīt pašu kapitālu 
zināšanu nodošanas organizācijās, 
priekšizpētes kapitāla fondos, pārrobežu 
priekšizpētes kapitāla fondos, 
uzņēmējdarbības aizgādņu kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumos, intelektuālā 
īpašuma aktīvos, intelektuālā īpašuma 
tiesību apmaiņas un tirdzniecības 
platformās un agrīnā posma riska kapitāla 
fondos.

Mehānisma daļa darbības uzsākšanas 
kapitāla nodrošināšanai, kas atbalsta 
priekšizpētes un agrīnās darbības posmus, 
cita starpā ļauj ieguldīt pašu kapitālu 
zināšanu nodošanas organizācijās, 
priekšizpētes kapitāla fondos, pārrobežu 
priekšizpētes un agrīnā posma kapitāla 
fondos, uzņēmējdarbības aizgādņu 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, 
intelektuālā īpašuma aktīvos, intelektuālā 
īpašuma tiesību apmaiņas un tirdzniecības 
platformās, agrīnā posma riska kapitāla 
fondos un pārrobežu darbībām paredzētos 
darbības uzsākšanas kapitāla fondos, 
iespējams, apvienojumā ar konkurētspējas 
un MVU programmā paredzēto pašu 
kapitāla mehānismu izaugsmes 
veicināšanai.

Or. fr
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precīzāk definēt ar pašu kaitāla mehānisma atbalstu veicamo 
ieguldījumu veidus un paplašināt šo ieguldījumu veidu sarakstu, lai uzlabotu pārrobežu un 
daudznacionālo finansēšanu: pašu kaitāla mehānisms būtu jāizmanto ne tikai pārrobežu 
priekšizpētes kapitāla fondu atbalstam, bet arī tādu aiz savas valsts robežām darbojošos 
agrīnā posma fondu atbalstam, kuri saskaras ar tādām pašām grūtībām savas darbības 
izvēršanā starptautiskā mērogā.

Grozījums Nr. 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – b punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma daļa tālākās izaugsmes kapitāla 
nodrošināšanai ir paredzēta tam, lai veiktu 
ieguldījumus paplašināšanās un izaugsmes 
posmā apvienojumā ar Pašu kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, tostarp ieguldījumus 
savstarpējo ieguldījumu fondos, kas 
darbojas pārrobežu mērogā un iegulda 
riska kapitāla fondos, no kuriem lielākajai 
daļai būs tematiska orientācija, kas atbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu.

Mehānisma daļa tālākās izaugsmes kapitāla 
nodrošināšanai ir paredzēta tam, lai veiktu 
ieguldījumus paplašināšanās un izaugsmes 
posmā apvienojumā ar Pašu kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, tostarp ieguldījumus privātā 
un publiskā sektora savstarpējo 
ieguldījumu fondos, kas darbojas 
pārrobežu mērogā un iegulda riska kapitāla 
fondos, no kuriem lielākajai daļai būs 
tematiska orientācija, kas atbalsta 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā COSME programmā, ir svarīgi precizēt, ka ar pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
paredzētā pašu kapitāla mehānisma palīdzību atbalstīs arī privātā sektora savstarpējo 
ieguldījumu fondus, kas riska kapitāla fondiem piesaistīs papildu kapitālu no privātā sektora.

Grozījums Nr. 1223
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – b punkts – 7. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma daļa tālākās izaugsmes kapitāla 
nodrošināšanai ir paredzēta tam, lai veiktu 
ieguldījumus paplašināšanās un izaugsmes 
posmā apvienojumā ar Pašu kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, tostarp ieguldījumus 
savstarpējo ieguldījumu fondos, kas 
darbojas pārrobežu mērogā un iegulda 
riska kapitāla fondos, no kuriem lielākajai 
daļai būs tematiska orientācija, kas atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – b punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā ārkārtīgi sarežģīto situāciju 
Eiropas riska kapitāla tirgū un no tās 
izrietošo steidzamību, jānodrošina iespēja 
līdz 2014.–2020. gada budžeta plānošanas 
perioda sākumam sagatavot riska kapitāla 
savstarpējo ieguldījumu fonda 
izmēģinājuma projektu.

Or. fr

Pamatojums

Riska kapitāls ir svarīgs finansējuma avots tūkstošiem novatorisku Eiropas uzņēmumu 
darbības uzsākšanai un MVU ar ātri augošu potenciālu, kuriem ir grūti saņemt finansējumu 
no bankām, jo to uzņēmējdarbības modeļi, lai gan daudzsološi, vēl nav pārbaudīti praksē. 
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Riska kapitāla savstarpējo ieguldījumu fonda izmēģinājuma projekta īstenošana, ļaujot pēc 
iespējas palielināt ES budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti, palīdzētu novērst pašreizējo 
krīzi.

Grozījums Nr. 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – b punkts – 7.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašu kapitāla mehānismu, kas nodrošina 
pašu kapitāla finansējumu, izmanto kopā 
ar konkurētspējas un MVU programmā 
paredzēto pašu kapitāla mehānismu 
izaugsmes veicināšanai kā vienotu 
integrētu ES instrumentu, lai 
uzņēmumiem nodrošinātu riska kapitāla 
finansējumu inovācijām un izaugsmei no 
priekšizpētes posma līdz pat izaugsmes 
posmam. 

Or. fr

Pamatojums

Praksē abiem riska kapitāla atbalstīšanas instrumentiem programmu „Apvārsnis 2020” un 
„COSME” ietvaros jābūt vienotam integrētam finansēšanas instrumentam, lai to izmantošana 
būtu efektīva un tie apmierinātu tirgus vajadzības.

Grozījums Nr. 1226
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir stimulēt izaugsmi, 
paaugstinot inovācijas līmeni MVU un 
ņemot vērā to dažādās inovācijas 
vajadzības visā inovācijas ciklā attiecībā uz 
visiem inovācijas veidiem, tādējādi radot 

Konkrētais mērķis ir stimulēt ilgtspējīgu 
ekonomisko attīstību, paaugstinot 
inovācijas līmeni MVU un ņemot vērā to 
dažādās inovācijas vajadzības visā 
inovācijas ciklā un attiecībā uz visiem 
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straujāk augošus, starptautiski aktīvus 
MVU.

MVU veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1227
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, neraugoties uz MVU būtisko 
ieguldījumu ekonomikā un nodarbinātībā 
un ievērojamo inovācijas potenciālu, tiem 
ir jārisina ar to lielumu saistītas 
problēmas, lai tie varētu kļūt novatoriskāki 
un konkurētspējīgāki. Lai gan Eiropa rada 
līdzīgu skaitu jaunizveidotu uzņēmumu kā 
Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropas 
MVU ir daudz grūtāk attīstīties par lieliem 
uzņēmumiem nekā līdzvērtīgiem 
uzņēmumiem ASV. Papildu spiedienu uz 
tiem rada internacionalizētā 
uzņēmējdarbības vide, kurā vērtības ķēdes 
kļūst arvien vairāk savstarpēji saistītas. 
MVU ir jāuzlabo to inovatīvā spēja. Lai tie 
varētu veiksmīgi konkurēt strauji augošajos 
pasaules tirgos, tiem ir ātrāk un plašāk 
jārada, jāapgūst un jākomercializē jaunas 
zināšanas un uzņēmējdarbības idejas. 
Galvenais uzdevums ir stimulēt lielāku 
inovāciju MVU, tādējādi palielinot to 
konkurētspēju un izaugsmi.

Tomēr, neraugoties uz MVU būtisko 
ieguldījumu ekonomikā un nodarbinātībā 
un ievērojamo inovācijas potenciālu, tiem 
ir jārisina dažādas problēmas, lai tie varētu 
kļūt novatoriskāki un konkurētspējīgāki, 
tostarp finanšu līdzekļu trūkums un 
finansējuma pieejamība, nepietiekamas 
iemaņas inovāciju pārvaldībā, vāja 
veiktspēja tīklu veidošanā un sadarbībā ar 
ārējiem partneriem un publiskā 
iepirkuma nepietiekama izmantošana 
inovāciju atbalstīšanai MVU. Lai gan 
Eiropa rada līdzīgu skaitu jaunizveidotu 
uzņēmumu kā Amerikas Savienotajās 
Valstīs, Eiropas MVU ir daudz grūtāk 
attīstīties par lieliem uzņēmumiem nekā 
līdzvērtīgiem uzņēmumiem ASV. Papildu 
spiedienu uz tiem rada internacionalizētā 
uzņēmējdarbības vide, kurā vērtības ķēdes 
kļūst arvien vairāk savstarpēji saistītas. 
MVU ir jāuzlabo to inovatīvā spēja. Lai tie 
varētu veiksmīgi konkurēt strauji augošajos 
pasaules tirgos, tiem ir ātrāk un plašāk 
jārada, jāapgūst un jākomercializē jaunas 
zināšanas un uzņēmējdarbības idejas. 
Galvenais uzdevums ir stimulēt lielāku 
inovāciju MVU, tādējādi palielinot to 
konkurētspēju un ilgtspēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, neraugoties uz MVU būtisko 
ieguldījumu ekonomikā un nodarbinātībā 
un ievērojamo inovācijas potenciālu, tiem 
ir jārisina ar to lielumu saistītas problēmas, 
lai tie varētu kļūt novatoriskāki un 
konkurētspējīgāki. Lai gan Eiropa rada 
līdzīgu skaitu jaunizveidotu uzņēmumu kā 
Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropas 
MVU ir daudz grūtāk attīstīties par lieliem 
uzņēmumiem nekā līdzvērtīgiem 
uzņēmumiem ASV. Papildu spiedienu uz 
tiem rada internacionalizētā 
uzņēmējdarbības vide, kurā vērtības ķēdes 
kļūst arvien vairāk savstarpēji saistītas. 
MVU ir jāuzlabo to inovatīvā spēja. Lai tie 
varētu veiksmīgi konkurēt strauji augošajos 
pasaules tirgos, tiem ir ātrāk un plašāk 
jārada, jāapgūst un jākomercializē jaunas 
zināšanas un uzņēmējdarbības idejas. 
Galvenais uzdevums ir stimulēt lielāku 
inovāciju MVU, tādējādi palielinot to 
konkurētspēju un izaugsmi.

Tomēr, neraugoties uz MVU būtisko 
ieguldījumu ekonomikā un nodarbinātībā 
un ievērojamo inovācijas potenciālu, tiem 
ir jārisina ar to lielumu saistītas problēmas, 
lai tie varētu kļūt novatoriskāki un 
konkurētspējīgāki. Lai gan Eiropa rada 
līdzīgu skaitu jaunizveidotu uzņēmumu kā 
Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropas 
MVU ir daudz grūtāk attīstīties par lieliem 
uzņēmumiem nekā līdzvērtīgiem 
uzņēmumiem ASV. Papildu spiedienu uz 
tiem rada internacionalizētā 
uzņēmējdarbības vide, kurā vērtības ķēdes 
kļūst arvien vairāk savstarpēji saistītas. 
MVU ir jāuzlabo to pētniecības un 
inovatīvā spēja. Lai tie varētu veiksmīgi
konkurēt strauji augošajos pasaules tirgos, 
tiem ir ātrāk un plašāk jārada, jāapgūst un 
jākomercializē jaunas zināšanas un 
uzņēmējdarbības idejas. Galvenais 
uzdevums ir stimulēt lielāku inovāciju 
MVU, tādējādi palielinot to konkurētspēju 
un izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 1229
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu mobilitāti Eiropā, ir 
jānodrošina mobilajiem pētniekiem 
piešķiramo stipendiju kā finansēšanas 
instrumenta atbilstība. Jāatrisina nodokļu 
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jautājumi un Eiropas zinātniekiem 
jānodrošina sociālā aizsardzība.

Or. de

Pamatojums

Stipendijas ir ļoti svarīgs elements starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā. 
Mobilitāti Eiropā nedrīkst apdraudēt atbilstības problēmas, ar nodokļiem saistīti jautājumi 
vai sociālās aizsardzības trūkums pētniekiem.

Grozījums Nr. 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU ir galvenie inovācijas virzītājspēki, 
ņemot vērā to spēju jaunas idejas ātri un 
efektīvi pārvērst veiksmīgā 
uzņēmējdarbībā. Tie kalpo kā svarīgi 
zināšanu tālāknodošanas kanāli, ar kuru 
starpniecību pētniecības rezultāti tiek 
ieviesti tirgū. Pēdējie divdesmit gadi ir 
pierādījuši, ka ar novatorisku MVU 
iniciatīvu ir notikusi sektoru pilnīga 
atjaunošana un jaunu nozaru radīšana. 
Strauji augošiem uzņēmumiem ir ļoti 
svarīga nozīme jaunu nozaru attīstībā un to 
strukturālo pārmaiņu paātrināšanā, kas 
Eiropai ir vajadzīgas, lai tā kļūtu par 
ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām un 
rada zemu oglekļa dioksīda izmešu līmeni, 
ar ilgtspējīgu izaugsmi un augstas 
kvalitātes darbvietām.

MVU ir galvenie inovācijas virzītājspēki, 
ņemot vērā to spēju jaunas idejas ātri un 
efektīvi pārvērst veiksmīgā 
uzņēmējdarbībā. Tie kalpo kā svarīgi 
zināšanu tālāknodošanas kanāli, ar kuru 
starpniecību pētniecības rezultāti tiek 
ieviesti tirgū. Pēdējie divdesmit gadi ir 
pierādījuši, ka ar novatorisku MVU 
iniciatīvu ir notikusi sektoru pilnīga 
atjaunošana un jaunu nozaru radīšana. 
Strauji augošiem uzņēmumiem ir ļoti 
svarīga nozīme jaunu nozaru attīstībā un to 
strukturālo pārmaiņu paātrināšanā, kas 
Eiropai ir vajadzīgas, lai tā kļūtu par 
ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām un 
rada zemu izmešu līmeni, ar ilgtspējīgu 
izaugsmi un augstas kvalitātes darbvietām.

Or. en

Grozījums Nr. 1231
Amalia Sartori
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU darbojas visās ekonomikas nozarēs. 
Eiropas ekonomikā tie veido svarīgāku 
daļu nekā citos reģionos, piemēram, 
Amerikas Savienotajās Valstīs. Visu veidu 
MVU var būt novatoriski. Tie ir 
jāiedrošina un jāatbalsta ieguldījumu 
veikšanā pētniecībā un inovācijā. To darot, 
tiem jāspēj pilnībā izmantot iekšējā tirgus 
un ERA inovatīvo potenciālu, lai radītu 
jaunas uzņēmējdarbības iespējas Eiropā un 
ārpus tās un sniegtu ieguldījumu galveno 
sabiedrības problēmu atrisināšanā.

MVU darbojas visās ekonomikas nozarēs. 
Eiropas ekonomikā tie veido svarīgāku 
daļu nekā citos reģionos, piemēram, 
Amerikas Savienotajās Valstīs. Visu veidu 
MVU var būt novatoriski. Tie ir jāatbalsta 
ieguldījumu veikšanā pētniecībā un 
inovācijā un ir jāstiprina arī to spēja 
pārvaldīt inovāciju procesus. To darot, 
tiem jāspēj pilnībā izmantot iekšējā tirgus 
un ERA inovatīvo potenciālu, lai radītu 
jaunas uzņēmējdarbības iespējas Eiropā un 
ārpus tās un sniegtu ieguldījumu galveno 
sabiedrības problēmu atrisināšanā.

Or. en

Pamatojums

Daudziem MVU vēl aizvien trūkst stratēģiskās domāšanas attiecībā uz inovāciju procesiem un 
spējas pārvaldīt inovāciju projektus. Ar šīs programmas palīdzību būtu jāatbalsta arī MVU 
spējas pārvaldīt inovācijas pastiprināšana.

Grozījums Nr. 1232
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU dalība Savienības pētniecībā un 
inovācijā nostiprina to pētniecības un 
izstrādes, kā arī tehnoloģiskās spējas, 
palielina to spēju radīt, apgūt un izmantot 
jaunas zināšanas, veicina jaunu risinājumu 
izmantošanu ekonomikā, stimulē inovāciju 
produktu, pakalpojumu un 
uzņēmējdarbības modeļu jomā, veicina 
uzņēmējdarbību lielākos tirgos un 
internacionalizē MVU zināšanu tīklus. 
Tāpēc MVU, kuros ir ieviesta laba 

MVU dalība Savienības pētniecībā un 
inovācijā nostiprina to pētniecības un 
izstrādes, kā arī tehnoloģiskās spējas, 
palielina to spēju radīt, apgūt un izmantot 
jaunas zināšanas, veicina jaunu risinājumu 
izmantošanu ekonomikā, stimulē inovāciju 
produktu, pakalpojumu un 
uzņēmējdarbības modeļu jomā, veicina 
uzņēmējdarbību lielākos tirgos un 
internacionalizē MVU zināšanu tīklus. 
Tāpēc MVU, kuros ir ieviesta laba 
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inovācijas pārvaldība, tādējādi bieži 
paļaujoties uz ārēju pieredzi un prasmēm, 
uzrāda labākus darbības rezultātus nekā 
citi.

inovācijas pārvaldība, tādējādi bieži 
paļaujoties uz ārēju pieredzi un prasmēm, 
uzrāda labākus darbības rezultātus nekā 
citi. MVU ir jāuzņemas būtiska loma kā 
tehnoloģiju un zināšanu nodošanas 
procesu saņēmējiem un adresātiem, 
sniedzot ieguldījumu to inovāciju 
nodošanā tirgū, kuras rada universitātēs, 
publiskās pētniecības struktūrās un 
pētniecību veicošos MVU.

Or. en

Pamatojums

Daži MVU ir svarīgs — un privileģēts — tehnoloģiju un zināšanu avots citiem MVU. Tādēļ 
pētniecību veicošus MVU — tāpat kā tos, kurus atbalsta ar EUREKA/Eurostars palīdzību, —
būtu jāuzskata par publiskām pētniecības struktūrām un universitātēm pielīdzināmu inovāciju 
avotu.

Grozījums Nr. 1233
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai MVU pārvarētu ar to lielumu saistītās 
problēmas, tādas kā, piemēram, piekļuve 
tehnoloģiskajai un zinātniskajai 
kompetencei un jauniem tirgiem, svarīgs 
elements to inovācijas stratēģijā ir 
pārrobežu sadarbība. Tie sniedz 
ieguldījumu, lai idejas pārvērstu peļņā un 
uzņēmuma izaugsmē un tādējādi 
palielinātu privātos ieguldījumus 
pētniecībā un inovācijā.

Lai MVU pārvarētu ar to lielumu saistītās 
problēmas, tādas kā, piemēram, piekļuve 
tehnoloģiskajai un zinātniskajai 
kompetencei un jauniem tirgiem, svarīgs 
elements to inovācijas stratēģijā ir 
pārrobežu sadarbība. Tie sniedz 
ieguldījumu, lai idejas pārvērstu peļņā un 
uzņēmuma izaugsmē un tādējādi 
palielinātu privātos ieguldījumus 
pētniecībā un inovācijā. Apmācības un 
tehnoloģiju nodošana MVU var būt viens 
no galvenajiem šo uzņēmumu 
konkurētspējas un inovētspējas 
palielināšanas elementiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai MVU pārvarētu ar to lielumu saistītās 
problēmas, tādas kā, piemēram, piekļuve 
tehnoloģiskajai un zinātniskajai 
kompetencei un jauniem tirgiem, svarīgs 
elements to inovācijas stratēģijā ir 
pārrobežu sadarbība. Tie sniedz 
ieguldījumu, lai idejas pārvērstu peļņā un 
uzņēmuma izaugsmē un tādējādi 
palielinātu privātos ieguldījumus 
pētniecībā un inovācijā.

Lai MVU pārvarētu ar to lielumu saistītās 
problēmas, tādas kā, piemēram, piekļuve 
tehnoloģiskajai un zinātniskajai 
kompetencei un jauniem tirgiem, svarīgs 
elements to inovācijas stratēģijā ir 
pārrobežu sadarbība. Tie sniedz 
ieguldījumu, lai idejas pārvērstu peļņā un 
uzņēmuma izaugsmē un tādējādi 
palielinātu privātos ieguldījumus 
pētniecībā un inovācijā. Apmācības un 
tehnoloģiju nodošana MVU ir viens no 
galvenajiem šo uzņēmumu konkurētspējas 
un inovētspējas palielināšanas 
elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1235
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) MVU atbalsta integrēšana (a) MVU atbalstīšana ar MVU 
instrumenta palīdzību

Or. en

Grozījums Nr. 1236
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
darbības laikā. Šajā nolūkā specializēts
MVU instruments sniedz pakāpenisku un
vienmērīgu atbalstu, aptverot visu 
inovācijas ciklu. MVU instruments ir 
vērsts uz visu veidu novatoriskiem MVU, 
kas izrāda stingru apņemšanos attīstīties, 
augt un kļūt starptautiskiem. To nodrošina 
visu veidu inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

Tiek izveidots īpašs MVU instruments, kas 
sniedz pakāpenisku atbalstu un saistītus 
pakalpojumus, kuru finansēšanai izmanto 
vismaz 10 % no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta, un šī 
instrumenta pārvaldīšanā izmanto vienotu 
pārvaldības struktūru, vienkāršu 
administratīvo režīmu un vienotu ieejas 
punktu. MVU instruments ir vērsts uz visu 
veidu novatoriskiem MVU, kas demonstrē 
potenciālu un stingru apņemšanos 
attīstīties, augt un/vai kļūt starptautiskiem. 
To nodrošina visu veidu inovācijai, tostarp 
pakalpojumu, netehnoloģiskajai un 
sociālajai inovācijai. Mērķis ir attīstīt un 
izmantot MVU inovatīvo potenciālu, 
nodrošinot trūkstošo finansējumu augsta 
riska pētniecībai un inovācijai agrīnā 
posmā, veicinot jauninājumus un palielinot 
pētniecības rezultātu komercializāciju 
privātajā un publiskajā sektorā.
Pamatojoties uz jau izveidotu struktūru, 
piemēram, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla 
un citu inovācijas pakalpojumu sniedzēju, 
darbības pieredzi, kā arī uz apmācības un 
sagatavošanas shēmām, tiem MVU, kas 
piedalās MVU instrumentā, tiks sniegti 
īpaši inovāciju atbalsta pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1237
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 

SMEs shall be supported across Horizon 
2020. Šajā nolūkā īpaši izveidots MVU 
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nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

instruments sniedz pakāpenisku un 
vienmērīgu atbalstu, aptverot visu 
inovācijas ciklu. MVU instruments ir 
vērsts uz visu veidu novatoriskiem MVU, 
kas izrāda stingru apņemšanos attīstīties un 
veikt inovācijas, īpašu uzmanību veltot 
darbības uzsākšanai, atdalīšanās no 
mātesuzņēmuma gadījumiem un MVU, 
kuri strauji attīstās. MVU būs galvenie 
pieteikumu iesniedzēji šī atbalsta 
saņemšanai, tomēr tie tiks mudināti 
sadarboties ar pētniecības institūtiem un 
citiem uzņēmumiem. To nodrošina visu 
veidu inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu agrīnā posma, radikālai un 
augsta riska pētniecībai un inovācijai, 
veicinot jauninājumus un palielinot 
pētniecības rezultātu komercializāciju 
privātajā un publiskajā sektorā. Šī 
instrumenta pārvaldībā izmantos vienotu 
pārvaldības struktūru, vienkāršu 
administratīvo režīmu un vienotu ieejas 
punktu. Pamatojoties uz jau izveidotu 
struktūru, piemēram, Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkla un citu inovācijas 
pakalpojumu sniedzēju, darbības pieredzi, 
kā arī uz apmācības un sagatavošanas 
shēmām, tiks ieviesta īpaša inovāciju 
atbalsta struktūra, lai atbalstītu tos MVU, 
kas izmanto šo instrumentu, un lai tie 
tādējādi varētu pilnībā izmantot 
pētniecības rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie īpaši izveidojamie MVU instrumenti ir diezgan nenoteikti, un tādēļ tekstā 
nepieciešams precizējums. Uzmanība skaidri jākoncentrē uz pētniecību un izstrādi, nevis uz 
izaugsmi un internacionalizāciju kā tādu. Kamēr situāciju kontrolēs MVU, vislabākie rezultāti 
tiks iegūti, sadarbojoties ar pētniecības institūtiem un lieliem uzņēmumiem un tādējādi radot 
labvēlīgus apstākļus zināšanu nodošanai.
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Grozījums Nr. 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā — lai piedalītos pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, rada labākus apstākļus 
MVU. Turklāt īpaši izveidots MVU 
instruments sniedz pakāpenisku un 
vienmērīgu atbalstu, aptverot visu 
inovācijas ciklu. MVU instruments ir 
vērsts uz visu veidu novatoriskiem MVU, 
kas izrāda stingru apņemšanos attīstīties, 
augt un kļūt starptautiskiem. To nodrošina 
visu veidu inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai, 
ar nosacījumu, ka katrai darbībai ir 
skaidra Eiropas pievienotā vērtība. Mērķis 
ir attīstīt un izmantot MVU inovatīvo 
potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā īpaši izveidots MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
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aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ietver pamanāmus 
finansēšanas moduļus vienkāršas un 
ātras piekļuves nodrošināšanai un ir 
vērsts uz visu veidu novatoriskiem MVU, 
kas izrāda stingru apņemšanos attīstīties, 
augt un kļūt starptautiskiem. To nodrošina 
visu veidu inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā. MVU instrumenta 
piemērošanā izmanto augšupēju pieeju un 
atklātus uzaicinājumus (iepriekš 
nenosakot jomas, kurās tiek izsludināti 
uzaicinājumi).

Or. en

Grozījums Nr. 1240
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā īpaši izveidots MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai, 
ar nosacījumu, ka projektiem ir Eiropas 
dimensija. Mērķis ir attīstīt un izmantot 
MVU inovatīvo potenciālu, nodrošinot 
trūkstošo finansējumu augsta riska 
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jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

pētniecībai un inovācijai agrīnā posmā, 
veicinot jauninājumus un palielinot 
pētniecības rezultātu komercializāciju 
privātajā un publiskajā sektorā.
Instruments nodrošinās kvalitātes 
marķējumu sekmīgiem MVU, ņemot vērā 
to dalību publiskajā iepirkumā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas pievienoto vērtību var iegūt daudzos veidos, ne tikai ar pārnacionālu partnerību 
palīdzību. Izmantojot MVU instrumentu, jāvadās pēc pieredzes, kas gūta, komerciāli īstenojot 
Konkurētspējas un inovācijas programmas projektus, kad tika atbalstīti viena atbalsta 
saņēmēja projekti ar skaidru Eiropas dimensiju.

Grozījums Nr. 1241
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā īpaši izveidots MVU instruments, 
kas izveidots vienotas pārvaldības 
struktūras ietvaros, sniedz pakāpenisku un 
vienmērīgu atbalstu, aptverot visu 
inovācijas ciklu. MVU instruments ir 
vērsts uz visu veidu novatoriskiem MVU, 
kas izrāda stingru apņemšanos attīstīties, 
augt un kļūt starptautiskiem. To nodrošina 
visu veidu inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1242
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā īpaši izveidots MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
inovācijām MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

Or. en

Pamatojums

Varētu būt grūti definēt, kas ir novatorisks MVU.

Grozījums Nr. 1243
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā īpaši MVU izveidota programma



AM\907546LV.doc 131/165 PE492.765v01-00

LV

sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai. 
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

Or. en

Pamatojums

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Grozījums Nr. 1244
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un atvēlēta 
noteikta summa šim mērķim.

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un atvēlēta 
noteikta summa šim mērķim. Finansējumu 
paredzēts piešķirt galvenokārt sadarbības 
projektiem un atbalstam. Eiropas Biznesa 
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atbalsta tīkla dalībnieki MVU sniegs arī 
konsultācijas par pētniecības un inovāciju 
finansēšanu, izmantojot attiecīgā 
uzņēmuma tuvumā esošos reģionālos un 
vietējos konsultāciju dienestus.

Or. de

Grozījums Nr. 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un atvēlēta 
noteikta summa šim mērķim.

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un atvēlēta 
noteikta summa šim mērķim. Šis
instruments nodrošina nepieciešamo 
elastīgumu, lai MVU varētu tikt integrēti 
pētniecības projekta īstenošanas laikā un 
uz īsāku laiku nekā vispārējais projekta 
īstenošanas periods. Tas arī ļauj izveidot 
jaunu kategoriju, kurā ietilps MVU 
paredzēti mazāki projekti (mikroprojekti), 
kas atvasināti no apjomīgākiem 
pētniecības projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1246
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem konkrētajiem mērķiem Īpaši izveidotais MVU instruments ir 



AM\907546LV.doc 133/165 PE492.765v01-00

LV

pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un 
atvēlēta noteikta summa šim mērķim.

tematiski saistīts ar pamatprogrammas
daļas „Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā” specifisko 
mērķi un ar ikvienu no prioritātes 
“Sabiedrības problēmu risināšana”
specifiskajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1247
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un 
atvēlēta noteikta summa šim mērķim.

Visu pamatprogrammas daļu „Sabiedrības 
problēmu risināšana” un „Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” specifisko mērķu 
īstenošanā tiks izmantots īpaši izveidotais
MVU instruments un atvēlēta noteikta 
summa šim mērķim, kā arī pietiekamas 
summas, lai atbalstītu vismaz 
10 000 MVU tādu novatorisku darbību
veikšanā, kurām ir Eiropas dimensija.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst vājināt saikni starp sabiedrības problēmu risināšanu un MVU paredzēto 
instrumentu. Lai panāktu MVU instrumenta pārvaldības apjmoradītus ietaupījumus, ir 
jānorāda MVU paredzēto projektu skaits nolūkā nodrošināt MVU instrumenta efektīvu 
darbību, jo īpaši apmācības un sagatavošanas pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr. 1248
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un 
atvēlēta noteikta summa šim mērķim.

Ar īpaši izveidotā MVU instrumenta 
palīdzību tiks sākti augšupēji 
uzaicinājumi attiecībā uz visiem
pamatprogrammas daļu „Sabiedrības 
problēmu risināšana” un „Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” specifiskajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un 
atvēlēta noteikta summa šim mērķim.

Visu pamatprogrammas daļu „Sabiedrības 
problēmu risināšana” un „Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” specifisko mērķu 
īstenošanā tiks izmantots īpaši izveidotais
MVU instruments, un šim instrumentam 
tiks atvēlēti 10 % no to īstenošanai 
piešķirtajiem līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1250
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 

Visu pamatprogrammas daļu “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” specifisko mērķu 
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tehnoloģiju jomā” tiks izmantots
specializētais MVU instruments un 
atvēlēta noteikta summa šim mērķim.

īstenošanā tiks izmantota īpaši MVU 
izveidota programma un atvēlēta noteikta 
summa šim mērķim.

Or. en

Pamatojums

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Grozījums Nr. 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaši izveidoto MVU instrumentu 
vajadzētu pārvaldīt centralizēti, lai 
nodrošinātu noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, instrumenta atpazīstamību 
un vienotu ieejas punktu, kas atvieglotu 
MVU līdzdalību. MVU instrumentam 
būtu jāsniedz ieguldījums 
pamatprogrammas daļu „Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” un „Sabiedrības 
problēmu risināšana” specifisko mērķu 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1252
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU instrumentu var izmantot arī ES 
publiskā iepirkuma veicēji kā 
pirmskomerciālā iepirkuma instrumentu 
Eiropā vai kā instrumentu novatorisku 
risinājumu iepirkumam, lai apmierinātu 
specifiskas ar lejupējas pieejas palīdzību 
identificētas kopējās vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU instrumentu vajadzētu pārvaldīt 
centralizēti, lai nodrošinātu noteikumu 
saskaņotu piemērošanu, instrumenta 
atpazīstamību un vienotu ieejas punktu, 
atvieglojot MVU līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis instruments nodrošina nepieciešamo 
elastīgumu, lai MVU varētu tikt integrēti 
pētniecības projekta īstenošanas laikā un 
uz īsāku laiku nekā vispārējais projekta 
īstenošanas periods. Tas arī ļauj izveidot 
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jaunu kategoriju, kurā ietilps MVU 
paredzēti mazāki projekti (mikroprojekti), 
kas izveidoti neatkarīgi vai atvasināti no 
apjomīgākiem pētniecības projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU instrumentam piemēro padziļinātu 
termiņa vidusposma pārskatīšanu. Ja 
MVU instrumenta līdzekļu apguves mērķi 
netiek īstenoti, atlikušos līdzekļus pārdala 
pamatprogrammas daļām „Vadošā loma 
rūpniecībā” un „Sabiedrības problēmu 
risināšana”.

Or. en

Grozījums Nr. 1256
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) MVU inovatīvo spēju uzlabošana (c) MVU paredzētā atbalsta integrēšana 
un MVU inovatīvo spēju uzlabošana

Or. en

Grozījums Nr. 1257
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek atbalstīti pasākumi, kas palīdz īstenot 
un papildināt ar MVU saistītos pasākumus 
visā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
jo īpaši lai uzlabotu MVU inovatīvās 
spējas.

MVU tiek atbalstīti visā 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
darbības laikā. Tiek atbalstīti pasākumi, 
kas palīdz īstenot un papildināt ar MVU 
saistītos pasākumus visā pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, jo īpaši lai uzlabotu 
MVU inovatīvās spējas. Tas ietver arī 
pastiprinātas MVU līdzdalības 
veicināšanu pamatprogrammas 
pārvaldībā, jo īpaši pētniecības darba 
kārtību sagatavošanā un publisko un 
privāto partnerību īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1258
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek atbalstīti pasākumi, kas palīdz īstenot 
un papildināt ar MVU saistītos pasākumus 
visā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
jo īpaši lai uzlabotu MVU inovatīvās 
spējas.

Tiek atbalstīti pasākumi, kas palīdz īstenot 
un papildināt ar MVU saistītos pasākumus 
visā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
jo īpaši lai uzlabotu MVU inovatīvās 
spējas, tostarp nodrošinot finansējumu 
Eiropas lietišķo pētījumu institūtiem, lai 
strādātu pie projektiem, par kuriem 
panākta vienošanās ar MVU, un 
uzņemtos ar lietišķo pētniecību saistīto 
risku un izmaksas, pamatojoties uz 
saistošu apņemšanos iegūtos rezultātus 
izmantot rūpniecībā.

Or. it
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Grozījums Nr. 1259
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek atbalstīti pasākumi, kas palīdz īstenot 
un papildināt ar MVU saistītos pasākumus 
visā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
jo īpaši lai uzlabotu MVU inovatīvās 
spējas.

Tiek atbalstīti pasākumi, kas palīdz īstenot 
un papildināt ar MVU saistītos pasākumus 
visā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
jo īpaši lai uzlabotu MVU inovatīvās 
spējas, izmantojot inovāciju kuponus, kuri 
ļauj ieinteresētajām personām izmantot 
citas dalībvalsts vai asociētās valsts 
pētnieka pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu pārdošanas kuponu ieviešana varētu būt lietderīgs instruments MVU izaugsmes 
veicināšanai.

Grozījums Nr. 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek atbalstīti pasākumi, kas palīdz īstenot 
un papildināt ar MVU saistītos pasākumus 
visā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
jo īpaši lai uzlabotu MVU inovatīvās 
spējas.

Tiek atbalstīti pasākumi, kas palīdz īstenot 
un papildināt ar MVU saistītos pasākumus 
visā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
jo īpaši lai uzlabotu MVU inovatīvās 
spējas. Ir paredzēta cieša sadarbība ar 
COSME finansēto Eiropas Biznesa 
atbalsta tīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai un 
likvidētu konkrētos šķēršļus, kas kavē jo 
īpašu novatorisku MVU izaugsmi.

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai un 
likvidētu konkrētos šķēršļus, kas kavē jo 
īpašu novatorisku MVU izaugsmi.
Atsevišķas regulatīvās metodoloģijas, ko 
izmanto vielu ekotoksiskuma 
novērtēšanai, kavē tādu preparātu laišanu 
tirgū, kuri ir pagataovti no komplicētām 
dabiskām vielām. Ir jāizstrādā jaunas 
metodoloģijas, lai efektīvāk izvērtētu 
komplicētu dabisko vielu ietekmi uz vidi. 

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķas metodoloģijas, ko izmanto vielu ekotoksiskuma novērtēšanai, nav piemērotas 
komplicētu dabisko vielu īpašību novērtēšanai un jo īpaši REACH regulā prasīto 
bionoārdīšanās spējas testu veikšanai. Ar pašreizējām metodoloģijām nav iespējams 
pienācīgi novērtēt šādu vielu ietekmi uz vidi, un tas var kavē šo vielu laišanu tirgū. Līdz ar to 
tiek apdraudēta MVU konkurētspēja un izaugsme, jo īpaši ēterisko eļlu ražošanas nozarē.

Grozījums Nr. 1262
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai un
likvidētu konkrētos šķēršļus, kas kavē jo 
īpašu novatorisku MVU izaugsmi.

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai, 
specifisko šķēršļu likvidēšana, kuri jo īpaši 
kavē novatorisku MVU izaugsmi, un 
inovāciju klauzulas ieviešana, ļaujot 
atlasīt tādus MVU, kas piedāvā inovatīvus 
produktus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1263
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai un 
likvidētu konkrētos šķēršļus, kas kavē jo 
īpašu novatorisku MVU izaugsmi.

Atbalsts tirgus virzītai inovācijai, lai 
uzlabotu pamatnosacījumus inovācijai, un
specifisko šķēršļu likvidēšana, kuri jo īpaši 
kavē inovāciju izaugsmi MVU.

Or. en

Pamatojums

Varētu būt diezgan grūti definēt, kas ir novatorisks MVU.

Grozījums Nr. 1264
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu inovatīvu publiskā iepirkuma 
procedūru veicināšana, kuras ļauj 
tehnoloģiju nodošanas uzņēmumiem 
šādām procedūrām piekļūt pirmo reizi. 

Or. fr

Grozījums Nr. 1265
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Atbalsts zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanai starp publisko pētniecību un 
tirgu. Atbalsts nodošanas procesiem starp 
publiskās pētniecības sektoru un 
novatoriskiem MVU kā efektīvam 
mehānismam, ar kura palīdzību 
universitātēs, pētniecības centros un 
pētījumus veicošos MVU izdarītos 
pētījumus un izgudrojumus laistu tirgū. 
Šo uz nodošanu balstīto projektu mērķis 
būs atbalstīt aptuveni 2000 Eiropas MVU 
gadā.

Or. en

Pamatojums

Uz nodošanu balstītie projekti nav iekļauti budžetā izdevumu kategorijā „Inovācijas MVU”. 
Lai atrastu starpnieku vietējā līmenī (arī mazākajās dalībvalstīs), minimālajam atbalstāmo 
MVU skaitam jābūt vismaz 2000.

Grozījums Nr. 1266
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir uzlabot visu 
iedzīvotāju veselību un labklājību visas 
dzīves garumā.

Konkrētais mērķis ir uzlabot visu 
iedzīvotāju veselību un labklājību visas 
dzīves garumā un izskaust uz 
sociālekonomisko statusu un dzimumu 
balstīto nevienlīdzību veselības un 
labklājības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas, 
novecojošu iedzīvotāju autonomijas 
jautājumu risināšana un jaunu darbvietu 
radīšanas un izaugsmes iespējas ir mērķi, 
uz kuriem tiecas, atbalstot pētniecību un 
inovāciju, reaģējot uz šo problēmu, un tie 
sniegs būtisku ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Tuvākajā nākotnē palielināsies sociālo aspektu nozīme.

Grozījums Nr. 1268
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība visa 
mūža garumā, augstas kvalitātes un 
ekonomiski ilgtspējīgas un drošas
veselības aizsardzības un aprūpes sistēmas 
un jaunu darbvietu radīšanas un izaugsmes 
iespējas ir mērķi, uz kuriem tiecas, 
atbalstot pētniecību un inovāciju, reaģējot 
uz šo problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1269
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu iedzīvotāju veselība un labklājība
visa mūža garumā, augstas kvalitātes un
ekonomiski ilgtspējīgas veselības 
aizsardzības un aprūpes sistēmas un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Vienlīdzība veselības un labklājības jomā
visa mūža garumā, augstas kvalitātes,
ekonomiski ilgtspējīgas un novatoriskas 
veselības aizsardzības un aprūpes sistēmas, 
sociālās labklājības pasākumi un jaunu 
darbvietu radīšanas un izaugsmes iespējas 
ir mērķi, uz kuriem tiecas, atbalstot 
pētniecību un inovāciju, reaģējot uz šo 
problēmu, un tie sniegs būtisku 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība ļauj uzlabot progresīvo 
terapiju un šūnu terapiju, un tai jābūt 
vērstai uz hronisku un deģeneratīvu 
slimību ārstēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāpastiprina to slimību izpēte, kuras 
izraisa temperatūras paaugstināšanās un 
klimata pārmaiņas, kas jo īpaši skar 
Vidusjūras reģiona valstis, bet ne tikai tās.

Or. en

Grozījums Nr. 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecībai būtu jāļauj uzlabot progresīvo 
terapiju un šūnu terapiju, un tai jābūt 
vērstai uz hronisku un deģeneratīvu 
slimību ārstēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. 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 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 

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 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
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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.

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.
Efektīva pārvaldība ietver to izmaksu 
ņemšanu vērā, kuras rada personām ar 
invaliditāti nepieejama vide.

Or. fr

Grozījums Nr. 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. 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 
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.

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu sociālās un finansiālās 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 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Izmaksas rada arī 
diskriminācija, pamatojoties uz 
invaliditāti, un tādas fiziskās un sociālās 
vides radīšana, kura nav pieejama 
personām ar invaliditāti. 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. 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 
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.

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 
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 cilvēku labākas 
informēšanas un mudināšanas izdarīt 
atbildīgāku izvēli veselības jomā, lai 
optimizētu visu iedzīvotāju veselību un 
labklājību mūža garumā, un līdz ar to arī 
no slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

Or. fr

Pamatojums

ES veselības aprūpes un sociālās aizsardzības sistēmu, kurās pašlaik ir ļoti saspringta 
situācija, nākotnes nodrošināšana cita starpā paredz, ka valsts iestādēm ir jāizdara noteikta 
izvēle un jānosaka darbības virzieni, tostarp jāveicina iedzīvotāju atbildība attiecībā uz 
riskantu uzvedību, kas izraisa novēršamas slimības.

Grozījums Nr. 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļa
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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 
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.

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 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Ilgmūžības 
pastiprināšanās ir parādība, kam ir 
pozitīva sociālā un ekonomiskā ietekme 
un kas rada iespējas sabiedrībai. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 1277
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. 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 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 

Nevienlīdzība veselības un labklājības 
jomā pastāvīgi pastiprinās, savukārt 
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 
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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.

80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Vienlīdzīgas piekļuves 
veselības aprūpei un labklājībai 
nodrošināšana un dzimuma un noteicošo 
sociālekonomisko faktoru nozīmes 
mazināšana, vienlaikus samazinot vai 
ierobežojot šīs izmaksas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 1278
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. 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, aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas. Citu 
stāvokļu, jo īpaši neirodeģeneratīvu 
slimību, gadījumā — lai preventīvās 
stratēģijas būtu efektīvas, būtisks atbalsts 
jāsniedz etioloģiskajai pētniecībai un 
agrīnās diagnostikas uzlabošanai, kā arī 
jāpilnveido ārstēšanas metodes.

Or. it

Grozījums Nr. 1279
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. 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, reimatiskās 
un muskuļu un kaulu slimības, 
autoimūnās slimības, neiroloģiski un 
garīgās veselības traucējumi, liekais svars, 
aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1280
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. 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, reimatiskās 
un muskuļu un kaulu slimības, 
neiroloģiski un garīgās veselības 
traucējumi, liekais svars, aptaukošanās un 
dažādi funkcionāli ierobežojumi, un tie 
rada ievērojamas sociālas un ekonomiskas 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1281
Marisa Matias
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. 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, reimatiskās 
un muskuļu un kaulu slimības, 
neiroloģiski un garīgās veselības 
traucējumi, liekais svars, aptaukošanās un 
dažādi funkcionāli ierobežojumi, un tie 
rada ievērojamas sociālas un ekonomiskas 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1282
Henri Weber

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. 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), elpošanas orgānu 
slimības, vēzis, diabēts, neiroloģiski un 
garīgās veselības traucējumi, liekais svars, 
aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. daļa
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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, 
neirodeģeneratīvās slimības, neiroloģiski 
un garīgās veselības traucējumi, liekais 
svars, aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1284
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. 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, atkarības 
sindromi, liekais svars, aptaukošanās un 
dažādi funkcionāli ierobežojumi, un tie 
rada ievērojamas sociālas un ekonomiskas 
izmaksas.

Or. de

Grozījums Nr. 1285
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
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nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Šis skaitlis 
turpinās strauji palielināties un lielākoties 
tāpēc, ka Eiropas iedzīvotāji noveco un 
līdz ar to palielinās neirodeģeneratīvo 
slimību izplatība. Vairākos no šiem 
stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, ar 
dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Tomēr attiecībā uz citiem stāvokļiem, 
piemēram, neirodeģeneratīvām 
slimībām, — lai preventīvās stratēģijas 
būtu efektīvas, pirmām kārtām, būtisks 
atbalsts būs jāsniedz šo slimību cēloņu 
izpētei un agrīnās diagnostikas un 
ārstēšanas metožu pilnveidošanai, tostarp 
personalizētu progresīvu terapijas veidu 
attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1286
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir 
nāves cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus Vēzis ir nāves cēlonis 
ceturtdaļā nāves gadījumu un galvenais 
45–64 gadus vecu cilvēku nāves cēlonis,
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cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

savukārt vairāk nekā 27 miljoni cilvēku 
Savienībā slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Šis skaitlis 
turpinās strauji palielināties, galvenokārt 
tāpēc, ka palielinās saslimstība ar 
neirodeģeneratīvajām slimībām, 
piemēram, Parkinsona slimību un 
Alcheimera slimību, un tas, savukārt, ir 
saistīts ar Eiropas iedzīvotāju vidējā 
vecuma palielināšanos. Vairākos no šiem 
stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, ar 
dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Tomēr citu stāvokļu, jo īpaši 
neirodeģeneratīvu slimību, gadījumā —
lai preventīvās stratēģijas būtu efektīvas, 
būtisks atbalsts jāsniedz etioloģiskajai 
pētniecībai un agrīnās diagnostikas 
uzlabošanai, kā arī jāpilnveido ārstēšanas 
metodes.

Or. it

Grozījums Nr. 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
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garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Šis skaitlis turpinās strauji palielināties, 
galvenokārt tāpēc, ka Eiropas iedzīvotāji 
noveco un līdz ar to palielinās saslimšana 
ar neirodeģeneratīvām slimībām, 
piemēram, Parkinsona slimību un 
Alcheimera slimību. Tomēr attiecībā uz 
citiem stāvokļiem, jo īpaši 
neirodeģeneratīvām slimībām, — lai 
preventīvās stratēģijas būtu efektīvas, 
pirmām kārtām, būs nepieciešams būtisks 
atbalsts šo slimību cēloņu izpētei un 
agrīnās diagnostikas un ārstēšanas 
metožu pilnveidošanai. 

Or. en

Pamatojums

Ar smadzeņu darbības traucējumiem ir saistīti daudzi sociālekonomiskie faktori, un tāpēc ir 
steidzami jāpiešķir būtiski finanšu līdzekļi pētniecībai, lai identificētu slimību cēloņus, 
uzlabotu agrīno diagnostiku un izstrādātu labākas ārstēšanas metodes. Jo īpaši tas attiecas uz 
neirodeģeneratīviem traucējumiem, kas iedzīvotāju novecošanās dēļ izplatīsies aizvien vairāk 
un veselības aprūpes sistēmām izmaksās aizvien dārgāk.

Grozījums Nr. 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
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cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Tomēr attiecībā uz citiem stāvokļiem, jo 
īpaši neirodeģeneratīvām slimībām, — lai 
preventīvās stratēģijas būtu efektīvas, 
pirmām kārtām, būs nepieciešams būtisks 
atbalsts šo slimību cēloņu izpētei un 
agrīnās diagnostikas un ārstēšanas 
metožu pilnveidošanai.

Or. en

Pamatojums

Ar smadzeņu darbības traucējumiem ir saistīti daudzi sociālekonomiskie faktori, un tāpēc ir 
steidzami jāpiešķir būtiski finanšu līdzekļi pētniecībai, lai identificētu slimību cēloņus, 
uzlabotu agrīno diagnostiku un izstrādātu labākas ārstēšanas metodes. Jo īpaši tas attiecas uz 
neirodeģeneratīviem traucējumiem, kas iedzīvotāju novecošanās dēļ izplatīsies aizvien vairāk 
un veselības aprūpes sistēmām izmaksās aizvien dārgāk.

Grozījums Nr. 1289
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
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bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Tomēr attiecībā uz citiem stāvokļiem, jo 
īpaši neirodeģeneratīvām slimībām, — lai 
preventīvās stratēģijas būtu efektīvas, 
pirmām kārtām, būs nepieciešams būtisks 
atbalsts šo slimību cēloņu izpētei un 
agrīnās diagnostikas un ārstēšanas 
metožu pilnveidošanai. 

Or. en

Pamatojums

Ar smadzeņu darbības traucējumiem ir saistīti daudzi sociālekonomiskie faktori, un tāpēc ir 
steidzami jāpiešķir būtiski finanšu līdzekļi pētniecībai, lai identificētu slimību cēloņus, 
uzlabotu agrīno diagnostiku un izstrādātu labākas ārstēšanas metodes. Jo īpaši tas attiecas uz 
neirodeģeneratīviem traucējumiem, kas iedzīvotāju novecošanās dēļ izplatīsies aizvien vairāk 
un veselības aprūpes sistēmām izmaksās aizvien dārgāk.

Grozījums Nr. 1290
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Šis skaitlis 
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šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

turpinās strauji palielināties, galvenokārt 
tāpēc, ka Eiropas iedzīvotāji noveco un 
palielinās saslimstība ar 
neirodeģeneratīvām slimībām, piemēram, 
Parkinsona slimību un Alcheimera
slimību. Vairākos no šiem stāvokļiem 
izšķiroša nozīme ir vides, ar dzīvesveidu 
saistītiem un sociālekonomiskiem 
faktoriem, un tiek lēsts, ka ar šiem 
faktoriem ir saistīta līdz pat viena trešdaļa 
no slimību sloga pasaulē.

Or. it

Grozījums Nr. 1291
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Savienībā 
vairāk nekā 120 miljoni iedzīvotāju slimo 
ar reimatiskajām un muskuļu un kaulu 
slimībām, un šo slimību radītās kopējās 
izmaksas tiek lēstas EUR 240 miljardu 
apmērā. Vairākos no šiem stāvokļiem 
izšķiroša nozīme ir vides, ar dzīvesveidu 
saistītiem un sociālekonomiskiem 
faktoriem, un tiek lēsts, ka ar šiem 
faktoriem ir saistīta līdz pat viena trešdaļa 
no slimību sloga pasaulē.
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Or. en

Grozījums Nr. 1292
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un vairāk nekā 
120 miljoni slimo ar reimatiskajām un 
muskuļu un kaulu slimībām, un ir aplēsts, 
ka smadzeņu darbības traucējumu 
(tostarp — bet ne tikai — traucējumu, kas 
ietekmē garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reti sastopamās slimības joprojām ir 
būtisks problēmjautājums ES un 
dalībvalstīs. Ir 6000 līdz 8000 reti 
sastopamas slimības, kas skar aptuveni 
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30 miljonus cilvēku visā Eiropā. Efektīvas 
ārstēšanas metodes var izstrādāt tikai tad, 
ja dalībvalstis sadarbojas, jo saslimstības 
gadījumu skaits katrā atsevišķā dalībvalstī 
nav pietiekams efektīvas izpētes veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1294
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtisks sabiedrības problēmjautājums ir 
bērnu slimības, tai skaitā slimības, kas 
saistītas ar priekšlaicīgām dzemdībām, un 
priekšlaicīgas dzemdības kā tādas. Bērnu 
veselība ir viena no Eiropas Savienības 
galvenajām prioritātēm. Tāpat kā reti 
sastopamo slimību gadījumā veikt 
efektīvu izpēti un izstrādāt efektīvas 
ārstēšanas metodes var tikai kopējas 
Eiropas stratēģijas ietvaros.

Or. de

Pamatojums

Eiropā katrs desmitais zīdainis piedzimst priekšlaicīgi. Priekšlaicīgu dzemdību sekas 
mūsdienās tiek uzskatītas par visizplatītāko zīdaiņu mirstības cēloni, neraugoties uz 
apmierinošo jaundzimušajiem sniegto aprūpi vairākumā Eiropas valstu. Tikai Vācijā vien 
priekšlaicīgi dzimušo zīdaiņu aprūpes izmaksas sasniedz gandrīz EUR 500 miljonus gadā. 
Tādēļ šajā jomā steidzami jāveic Eiropas mēroga izpēte.

Grozījums Nr. 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bērnu, tai skaitā priekšlaicīgi dzimušu 
bērnu, slimības
Bērnu veselība ir viena no Eiropas 
Savienības pamatprioritātēm. Tāpat kā 
reti sastopamu slimību gadījumā izpēti un 
ārstēšanu iespējams pilnveidot tikai, 
apvienojot visu Eiropas valstu centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 1296
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. 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 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. Šajā 
sakarībā jāatbalsta tādu ārstēšanas 
metožu izpēte, kuras papildina ārstēšanu 
ar antibiotikām vai sniedz alternatīvu 
šādai ārstēšanai, piemēram, bakteriofāgu 
izmantošanas ārstēšanā vai uz 
bakteriofāgiem balstītu zāļu izpēte.

Or. fr

Grozījums Nr. 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa
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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 atstātas 
slimības), 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.

Or. en

Grozījums Nr. 1298
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. 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 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. Aizvien 
lielākas bažas rada ar ūdeni saistītās 
slimības.

Or. en

Grozījums Nr. 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa
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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 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, 
atkārtotiem infekcijas slimību 
uzliesmojumiem un apdraudējumiem, ko 
rada pieaugošā mikrobu rezistence pret 
zālēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 7. daļa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā, un jānodrošina efektīvu un 
kompetentu veselības aprūpes sistēmu 
pieejamība visiem eiropiešiem.

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi, jo bieži vien netiek pārbaudīta to 
ietekme uz vecuma grupu, kas tās lieto 
visvairāk, proti uz vecāka gadagājuma 
cilvēkiem. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā, un jānodrošina efektīvu un 
kompetentu veselības aprūpes sistēmu un 
drošu ārstēšanas metožu pieejamība 
visiem eiropiešiem neatkarīgi no viņu 
vecuma, ģimenes stāvokļa, 
sociālekonomiskā statusa u.c.

Or. en

Pamatojums

Vecāka gadagājuma cilvēki patērē vairāk nekā 30 % no recepšu medikamentiem un vairāk 
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nekā 40 % no bezrecepšu medikamentiem. Tā kā līdz ar to vecāka gadagājuma cilvēki veido 
vislielāko iedzīvotāju grupu farmaceitisko produktu patēriņa ziņā, būtu jānodrošina, ka tiek 
pārbaudīta attiecīgo zāļu ietekme uz šīs vecuma grupas cilvēkiem.

Grozījums Nr. 1301
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā, un jānodrošina efektīvu un 
kompetentu veselības aprūpes sistēmu 
pieejamība visiem eiropiešiem.

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi, un arvien vairāk tiek apstrīdēts 
uz dzīvniekiem veikto testu rezultātu 
derīgums cilvēkiem. Ir jāuzlabo to 
regulatīvie aspekti. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā, un jānodrošina efektīvu un 
kompetentu veselības aprūpes sistēmu 
pieejamība visiem eiropiešiem.

Or. en

Pamatojums

ES zinātnē ir jāatbalsta paradigmas maiņa biomedicīnas pētījumos, no dzīvnieku testiem 
pārejot uz modernām 21. gadsimta testēšanas metodēm. Progress molekulārajā bioloģijā, 
biotehnoloģijā un citās jomās paver ceļu būtiskiem uzlabojumiem zinātnieku iespējās novērtēt 
zāles un vakcīnas. Šis progress var paātrināt testēšanu, kā arī padarīt to lētāku un tiešāk 
attiecināmu uz cilvēkiem.

Grozījums Nr. 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselību un labklājību ietekmē arī citi 
faktori, piemēram, turība, iekļaušana, 
iesaistīšanās, sociālais kapitāls un darbs, 
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un tāpēc ir jāizmanto visaptveroša pieeja.

Or. en


