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Grozījums Nr. 1303
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Slimībām un invaliditātei valstu robežas 
nav šķērslis. Atbilstoši Eiropas līmeņa 
atbildes pasākumi pētniecībā un inovācijā, 
īstenojot partnerību ar trešām valstīm, var 
(un tiem vajadzētu) sniegt būtisku 
ieguldījumu šo globālo problēmu 
risināšanā, tādējādi veltot centienus 
tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanai, nodrošināt labāku veselības 
aprūpi un labklājību visiem un izvirzīt 
Eiropu par līderi strauji augošajos pasaules 
veselības un labklājības inovāciju tirgos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1304
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Slimībām un invaliditātei valstu robežas 
nav šķērslis. Atbilstoši Eiropas līmeņa 
atbildes pasākumi pētniecībā un inovācijā, 
īstenojot partnerību ar trešām valstīm, var 
(un tiem vajadzētu) sniegt būtisku 
ieguldījumu šo globālo problēmu 
risināšanā, tādējādi veltot centienus 
tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanai, nodrošināt labāku veselības 
aprūpi un labklājību visiem un izvirzīt 
Eiropu par līderi strauji augošajos pasaules 
veselības un labklājības inovāciju tirgos.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Slimībām un invaliditātei valstu robežas 
nav šķērslis. Atbilstoši Eiropas līmeņa 
atbildes pasākumi pētniecībā un inovācijā, 
īstenojot partnerību ar trešām valstīm, var 
(un tiem vajadzētu) sniegt būtisku 
ieguldījumu šo globālo problēmu 
risināšanā, tādējādi veltot centienus 
tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanai, nodrošināt labāku veselības 
aprūpi un labklājību visiem un izvirzīt 
Eiropu par līderi strauji augošajos pasaules 
veselības un labklājības inovāciju tirgos.

Or. fr

Pamatojums

Slimības, un jo īpaši infekcijas slimības, neapstājas pie dalībvalstu robežām, un atbilstoši 
Savienības mērķiem cīņa pret šo slimību izplatīšanos palīdz sasniegt tūkstošgades attīstības 
mērķus. Eiropas izvirzīšana vienā no vadošajām pozīcijām pasaules tirgos ir nepārprotami 
viens no Savienības ārējās darbības pīlāriem, bet Savienībai ir arī jāievēro starptautiskās 
saistības, tādēļ šeit tiek atgādināts par tūkstošgades mērķiem.

Grozījums Nr. 1306
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimībām un invaliditātei valstu robežas 
nav šķērslis. Atbilstoši Eiropas līmeņa 
atbildes pasākumi pētniecībā un inovācijā 
var (un tiem vajadzētu) sniegt būtisku 

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

ieguldījumu šo problēmu risināšanā, 
nodrošināt labāku veselības aprūpi un 
labklājību visiem, pasargāt Eiropu no 
globālām pandēmijām un izvirzīt Eiropu 
par līderi strauji augošajos pasaules 
veselības un labklājības inovāciju tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 1307
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 

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

mērogojamos un efektīvos produktos, 
stratēģijās, intervences pasākumos un 
pakalpojumos. Turklāt, tā kā šīs problēmas 
ir aktuālas visā Eiropā un daudzos 
gadījumos arī pasaulē, risinājumam jābūt 
tādam, lai tas būtu ilgtspējīgs un paredzētu 
koordinētu atbalstu sadarbībai starp 
izcilām, daudzdisciplīnu un daudznozaru 
darba grupām. Lai risinātu šīs problēmas, 
panākumi inovācijās ir atkarīgi no 
pareiza līdzsvara starp iepriekšējiem 
pētījumiem un atbalsta, ko sniedz 
pielietojumiem.  Starpdisciplīnu 
pētniecība papildina zinātniskos 
pētījumus, ko finansē pirmā pīlāra 
ietvaros.  Iepriekšēja starpdisciplīnu 
pētniecība ir stratēģisks instruments, ko 
nepieciešams finansēt tāpat kā klīniskos 
pētījumus, lai Eiropa panāktu lielāku 
konkurētspēju veselības nozarē.

Or. fr

Grozījums Nr. 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti un diskrimināciju, no kuras 
cieš personas ar invaliditāti nepieejamas 
vides dēļ, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 
mērogojamos un efektīvos produktos, 
stratēģijās, intervences pasākumos un 
pakalpojumos. Turklāt, tā kā šīs problēmas 
ir aktuālas visā Eiropā un daudzos 
gadījumos arī pasaulē, risinājumam jābūt 
tādam, lai tas būtu ilgtspējīgs un paredzētu 



AM\907849LV.doc 7/175 PE492.789v01-00

LV

darba grupām. koordinētu atbalstu sadarbībai starp 
izcilām, daudzdisciplīnu un daudznozaru 
darba grupām.

Or. fr

Grozījums Nr. 1310
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1311
Jean-Pierre Audy

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

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

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

Šo tāpat kā citu problēmu risināšanā 
inovāciju panākumi ir atkarīgi no pareiza 
līdzsvara starp iepriekšējiem pētījumiem 
un atbalsta, ko sniedz pielietojumiem.  
Starpdisciplīnu pētniecība papildina 
zinātniskos pētījumus, ko finansē pirmā 
pīlāra ietvaros.  Iepriekšēja 
starpdisciplīnu pētniecība ir stratēģisks 
instruments, kas jāfinansē tāpat kā 
klīniskie pētījumi, lai Eiropa panāktu 
lielāku konkurētspēju veselības industrijā.

Or. en

Grozījums Nr. 1312
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai pētniecība sniegtu maksimālu labumu sabiedrībai, tai ne tikai jānodrošina inovatīvi un 
efektīvi risinājumi, bet tās rezultātiem jābūt arī pieejamiem plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 1313
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 1314
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 

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

mērogojamos, efektīvos un pieejamos
produktos, stratēģijās, intervences 
pasākumos un pakalpojumos. Turklāt, tā kā 
šīs problēmas ir aktuālas visā Eiropā un 
daudzos gadījumos arī pasaulē, 
risinājumam jābūt tādam, lai tas būtu 
ilgtspējīgs un paredzētu koordinētu atbalstu 
sadarbībai starp izcilām, daudzdisciplīnu 
un daudznozaru darba grupām.

Or. en

Pamatojums

Lai pētniecība sniegtu maksimālu labumu sabiedrībai, tās rezultātiem jābūt pieejamiem 
plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ja pētniecībai jāsniedz maksimāls labums sabiedrībai, tai ne tikai jānodrošina inovatīvi un 
efektīvi risinājumi, bet tās rezultātiem jābūt arī pieejamiem plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 1317
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat arī problēmas sarežģītības un tās 
komponentu savstarpējās atkarības dēļ ir 
vajadzīga ES līmeņa atbildes rīcība. 
Daudzas pieejas, instrumenti un 

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

tehnoloģijas ir piemērojamas daudzās šīs 
problēmas pētniecības un inovācijas jomās 
un ir vislabāk atbalstāmas Savienības 
līmenī. Dažas no tām ir ilgtermiņa kohortu 
izveide un klīniskās izpētes veikšana 
(kuras centrā ir izstrādnes un 
medikamentu iedarbība visās vecuma 
grupās), “-omikas” klīniska izmantošana 
vai IKT izstrāde un to lietošana veselības 
aprūpes praksē, jo īpaši e-veselības jomā. 
Arī konkrētu sabiedrības grupu prasības 
vislabāk var apmierināt integrēti, 
piemēram, izstrādājot stratificētus un/vai 
personalizētus medikamentus, ārstējot reti 
sastopamas slimības, piemērotus 
medikamentus, ko lieto gados vecāki 
cilvēki, un nodrošinot automatizētas un 
neatkarīgas dzīves vides risinājumus.

Or. en

Pamatojums

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Grozījums Nr. 1319
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības veicināšana, pamatojoties uz 
apjomīgu faktu bāzi, novērš slimības, 
uzlabo labklājību un ir efektīva izmaksu 
ziņā. Veselības veicināšana un slimību 
profilakse ir arī atkarīga no izpratnes par 
veselību noteicošajiem faktoriem, no 

Veselības veicināšana, pamatojoties uz 
apjomīgu faktu bāzi, novērš slimības, 
uzlabo labklājību un ir efektīva izmaksu 
ziņā. Veselības veicināšana un slimību 
profilakse ir arī atkarīga no izpratnes par 
veselību noteicošajiem faktoriem, no 



PE492.789v01-00 14/175 AM\907849LV.doc

LV

iedarbīgiem profilakses instrumentiem, 
piemēram, vakcīnām, no veselības un 
slimību kvalitatīvas uzraudzības un 
sagatavotības tām un no efektīvām 
skrīninga programmām.

iedarbīgiem profilakses instrumentiem, 
piemēram, vakcīnām, no veselības un 
slimību kvalitatīvas uzraudzības un 
sagatavotības tām un no efektīvām 
skrīninga programmām. Kūrvietu 
industrijai, kas ir raksturīga Eiropai, būtu 
jāgūst labums no piemērotas pētniecības, 
kuras uzmanības centrā ir profilakse, kā 
arī aprūpe un labsajūta.

Or. fr

Grozījums Nr. 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Veselības veicināšana, pamatojoties uz 
apjomīgu faktu bāzi, novērš slimības, 
uzlabo labklājību un ir efektīva izmaksu 
ziņā. Veselības veicināšana, labklājība un 
slimību profilakse ir arī atkarīga no 
izpratnes par veselību noteicošajiem 
bioloģiskajiem un sociālajiem faktoriem, 
no iedarbīgiem profilakses instrumentiem 
(piemēram, vakcīnām un politikas 
pasākumiem, kas vērsti uz sociālajiem 
noteicošajiem faktoriem un riska 
grupām), no veselības veicināšanas,
veselības un slimību kvalitatīvas 
uzraudzības un sagatavotības tām un no 
efektīvām skrīninga programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1321
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1322
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1323
Britta Thomsen
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt nacionālo un pasaules veselības 
aprūpes sistēmu un institūciju darbībā, 
t.i., sociālajos, ētikas, kultūras un saziņas 
procesos, kas saistīti ar dažādu nozares 
darbinieku, politiķu, pacientu un viņu 
piederīgo grupu mijiedarbību, joprojām 
vērojamas visdažādākās problēmas 
attiecībā uz veselības veicināšanu. Lai 
izpētītu un izprastu šīs problēmas, 
nepieciešams ņemt talkā sociālo zinātņu, 
kultūras un saziņas pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, kam 
būtu jāpievēršas visām vecuma grupām, 
lai nodrošinātu, ka medikamenti tiek 
pielāgoti to lietošanai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā vecāki cilvēki ir lielākā grupa, kas lieto zāles, būtu jācenšas nodrošināt, ka zāles, ko 
viņi lieto, tiek pārbaudītas attiecībā uz to, kā tās iedarbojas šajā vecuma grupā. Tas arī 
atbilst ES pašreizējai praksei pirmajā vietā izvirzīt pacientu drošību.

Grozījums Nr. 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai radītu jaunas profilakses un
ārstēšanas stratēģijas, kuras var pielāgot 
pacientu prasībām, un tādējādi palielinātu 
slimību profilaksi un agrīnu 
diagnosticēšanu, ir jāattīsta personalizētas 
pieejas medicīna. Ar pētījumu 
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starpniecību ir jānosaka, jāprecizē un 
jādefinē faktori, kas ietekmē ārstniecisko 
lēmumu pieņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1327
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem.
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Sociāls uzdevums ir nodrošināt vienādu 
piekļuvi veselības un labklājības jomā un 
likvidēt sociālekonomiskā statusa un 
dzimuma nozīmi, vienlaikus rīkojoties tā, 
lai reaģētu uz vajadzībām veselības 
aizsardzības un aprūpes nozarēs, ko 
izraisījusi demogrāfiskā nobīde. Lai 
saglabātu visu vecumu iedzīvotāju grupu 
veselības aizsardzības un aprūpes 
efektivitāti, ir jāuzlabo lēmumu 
pieņemšana profilakses un ārstēšanas 
jautājumos, jāidentificē paraugprakse un 
jāatbalsta tās izplatīšana veselības 
aizsardzības un aprūpes nozarē un 
jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem.
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1328
Romana Jordan
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem, kā 
arī ļauj samazināt izmaksas, izmantojot 
jaunus ārstniecības veidus un alternatīvas 
izmaksu ziņā efektīvas biotehnoloģiskās 
ražošanas metodes. Šāda rīcība veicinās 
viņu fiziskās, sociālās un garīgās 
labklājības palielināšanu un paildzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
tādas sabiedrības kontekstā, ka ir arvien 
vairāk hronisku slimību no arvien 
agrīnāka vecuma, uzliek papildu prasības 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarēm. 
Lai saglabātu visu vecumu iedzīvotāju 
grupu veselības aizsardzības un aprūpes 
efektivitāti, ir jāuzlabo lēmumu 
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paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

pieņemšana profilakses un ārstēšanas 
jautājumos, jāidentificē paraugprakse un 
jāatbalsta tās izplatīšana veselības 
aizsardzības un aprūpes nozarē un 
jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1330
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs un 
mobilitātes un piekļuves problēmas
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1331
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, personām, 
kam ir hroniskas slimības, un personām ar 
invaliditāti dod iespēju joprojām būt 
aktīviem un neatkarīgiem. Šāda rīcība 
veicinās viņu fiziskās, sociālās un garīgās 
labklājības palielināšanu un paildzināšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 1332
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
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jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, personām, 
kam ir hroniskas slimības, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1333
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, personām, 
kam ir hroniskas slimības, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.
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Or. en

Pamatojums

Hroniskas slimības ir problemātiskākais aspekts centienos sasniegt ES mērķi līdz 
2020. gadam par diviem gadiem pagarināt veselīgas dzīves gadu skaitu Eiropas 
iedzīvotājiem. Būtu īpaši jānorāda, ka visām personām, kam ir hroniskas slimības, tiek 
nodrošināta iespēja izmantot priekšrocības, ko piedāvā uzlabota lēmumu pieņemšana 
profilakses un ārstēšanas jautājumos, paraugprakses izplatīšana un tehnoloģisko un sociālo 
inovāciju izmantošana.

Grozījums Nr. 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, personām, 
kam ir hroniskas slimības, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. en

Pamatojums

Hroniskas slimības ir problemātiskākais aspekts centienos sasniegt ES mērķi līdz 
2020. gadam par diviem gadiem pagarināt veselīgas dzīves gadu skaitu Eiropas 
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iedzīvotājiem.  Būtu īpaši jānorāda, ka visām personām, kam ir hroniskas slimības, tiek 
nodrošināta iespēja izmantot priekšrocības, ko piedāvā uzlabota lēmumu pieņemšana 
profilakses un ārstēšanas jautājumos, paraugprakses izplatīšana un tehnoloģisko un sociālo 
inovāciju izmantošana.

Grozījums Nr. 1335
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, personām, 
kam ir hroniskas slimības, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 1336
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un 
paildzināšanu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Pētījumos, piemēram, par 
ādas alerģiju problēmām pašlaik 
aplikācijas tests ir dermatologiem 
vienīgais pieejamais līdzeklis, ar kuru var 
noteikt pacientiem VI tipa alerģijas. Ir 
vajadzīgas jaunas drošākas metodes, lai 
izvērtētu, vai pacientam ir alerģija pret 
kādu vielu, un palīdzētu atklāt 
cēloņsakarības saskarei ar kādu vielu un 
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negatīvajai iedarbībai uz ādu.

Or. fr

Pamatojums

Aplikācijas tests sniedz agrīnu indikatoru, ka viela ir par cēloni ādas alerģijai populācijā. 
Tomēr tas nedod iespēju noskaidrot, kura saskare izraisa šo alergiju. Ņemot vērā to, ka 
arvien pieaug ar ādas alerģijām saistītās problēmas, ir būtiski iegūt efektīvus un drošus 
diagnozes līdzekļus. Aplikācijas testi var izraisīt alerģijas pacientam, kurš citādi nebūtu 
saslimis ar alerģiju, ja nenotiktu saskare ar aplikāciju.

Grozījums Nr. 1338
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Īpaši uzsver arī 
nepieciešamību iesaistīt visas veselības 
nozares ieinteresētās personas, tostarp 
pacientus un pacientu organizācijas, lai 
izstrādātu tādu pētniecības un inovācijas 
programmu, kas paredz aktīvu iedzīvotāju 
iesaistīšanu un kas atbilst iedzīvotāju 
vajadzībām un gaidām.

Or. it

Grozījums Nr. 1339
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Būtu arī jāņem vērā 
nepieciešamība iesaistīt visas veselības 
nozares ieinteresētās personas, tostarp 
pacientus un pacientu apvienības, lai 
izstrādātu tādu pētniecības un inovācijas 
programmu, kas paredz aktīvu iedzīvotāju 
iesaistīšanu un kas atbilst iedzīvotāju 
vajadzībām un gaidām.

Or. it

Grozījums Nr. 1340
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Uzsvars tiks likts arī uz 
vajadzību iesaistīt visas veselības nozares 
ieinteresētās personas, tostarp pacientu 
organizācijas, lai izstrādātu tādu 
pētniecības un inovācijas programmu, kas 
paredz aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanu un 
kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām un 
gaidām.

Or. en

Grozījums Nr. 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Uzsvars tiks likts arī uz 
vajadzību iesaistīt visas veselības nozares 
ieinteresētās personas, tostarp pacientus 
un pacientu organizācijas, lai izstrādātu 
tādu pētniecības un inovācijas 
programmu, kas paredz aktīvu iedzīvotāju 
iesaistīšanu un kas atbilst iedzīvotāju 
vajadzībām un gaidām.

Or. en

Pamatojums

No ES līdzekļiem finansētajai pētniecībai jābūt vērstai uz to iedzīvotāju vajadzībām un 
gaidām, kuriem tā cenšas palīdzēt, proti, uz pašiem pacientiem. Tieši pacientu organizācijas 
ir tās, kas, izmantojot savas zināšanas, izpratni un idejas, var vislabāk palīdzēt izstrādāt 
pētniecības programmu, nodibināt produktīvas attiecības ar visām galvenajām 
ieinteresētajām personām un paust vienotu pacientu viedokli.

Grozījums Nr. 1342
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Uzsvars tiks likts arī uz 
vajadzību iesaistīt visas veselības nozares 
ieinteresētās personas, tostarp pacientus 
un pacientu organizācijas, lai izstrādātu 
tādu pētniecības un inovācijas 
programmu, kas paredz aktīvu iedzīvotāju 
iesaistīšanu un kas atbilst iedzīvotāju 
vajadzībām un gaidām.
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Or. en

Pamatojums

No ES līdzekļiem finansētajai pētniecībai jābūt vērstai uz to iedzīvotāju vajadzībām un 
gaidām, kuriem tā cenšas palīdzēt, proti, uz pašiem pacientiem. Tieši pacientu organizācijas 
ir tās, kas, izmantojot savas zināšanas, izpratni un idejas, var vislabāk palīdzēt izstrādāt 
pētniecības programmu, nodibināt produktīvas attiecības ar visām galvenajām 
ieinteresētajām personām un paust vienotu pacientu viedokli.

Grozījums Nr. 1343
Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Uzsvars tiks likts arī uz 
vajadzību iesaistīt visas veselības nozares 
ieinteresētās personas, tostarp pacientus 
un pacientu organizācijas, lai izstrādātu 
tādu pētniecības un inovācijas 
programmu, kas paredz aktīvu iedzīvotāju 
iesaistīšanu un kas atbilst iedzīvotāju 
vajadzībām un gaidām.

Or. en

Pamatojums

No ES līdzekļiem finansētajai pētniecībai jābūt vērstai uz to iedzīvotāju vajadzībām un 
gaidām, kuriem tā cenšas palīdzēt, proti, uz pašiem pacientiem. Tieši pacientu organizācijas 
ir tās, kas, izmantojot savas zināšanas, izpratni un idejas, var vislabāk palīdzēt izstrādāt 
pētniecības programmu, nodibināt produktīvas attiecības ar visām galvenajām 
ieinteresētajām personām un paust vienotu pacientu viedokli.

Grozījums Nr. 1344
Christian Ehler



PE492.789v01-00 30/175 AM\907849LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1345
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

regulējuma vajadzības, veikt 
koordinēšanu, lai nodrošinātu zināšanu 
apmaiņu starp klīniskajām disciplīnām, 
ņemot vērā slimību sasaisti un pieaugošo 
komorbiditāti un lai apmainītos ar 
zināšanām, kopīgi izmantotu resursus un 
ietaupītu līdzekļus, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.
Attiecīgā gadījumā šīs darbības ņem vērā 
atšķirības starp dzimumiem un 
ģenētiskajām grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
sagatavot labākas profilaktiskās vakcīnas, 
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai, 
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus, 
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp 
sociālos faktorus un ar vidi un klimatu 
saistītus faktorus), uzlabot veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, izprast 
slimības un uzlabot diagnosticēšanu, 
izstrādāt efektīvas skrīninga programmas 
un uzlabot uzņēmības pret slimībām 
novērtēšanu, uzlabot uzraudzību un
sagatavotību, izstrādāt labākas 
profilaktiskās vakcīnas, izmantot in-silico 
medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai, ārstēt slimības, 
nodot zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, labāk 
izmantot veselības datus, izprast 
nevienlīdzību, kas pastāv attiecībā uz 
tādām personām pieejamās veselības 
aprūpes un ārstēšanas veidu, atbilstību un 
kvalitāti, kurām ir invaliditāte, un sekas 
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zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

(piemēram, neatkarības zaudēšana), 
izpētīt politiku un praksi, veicinot 
attiecīgo lietotāju iekļaušanu aprūpes 
sistēmas noteikšanā, veicināt aktivitātes 
saglabāšanu novecojot un automatizētu un 
neatkarīgu dzīvesvidi vecāka gadagājuma 
cilvēkiem un personām ar invaliditāti, jo 
īpaši personām, kam vajadzīgs nozīmīgs 
atbalsts, radīt apstākļus tam, lai indivīdi 
paši varētu sekot līdzi savam veselības 
stāvoklim, veicināt integrētu aprūpi, 
uzlabot zinātniskos instrumentus un 
metodes, lai atbalstītu politikas veidošanu 
un regulējuma vajadzības, optimizēt 
veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un 
lietderību un mazināt nevienlīdzības, 
izmantojot uz pierādījumiem balstītu 
lēmumu pieņemšanu (piemēram, 
pētījumus par Eiropas veselības sistēmām 
un to, cik efektīvi tās apmierina personu 
ar invaliditāti vajadzības, jo īpaši attiecībā 
uz nodarbinātību un darbavietas 
saglabāšanu) un paraugprakses 
izplatīšanu, kā arī novatoriskas 
tehnoloģijas un pieejas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1347
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

terapeitiskās vakcīnas, izstrādāt jaunus 
biofarmācijas produktus, terapijas, kuru 
pamatā ir šūnas, un jaunas ražošanas 
metodes, izmantot in-silico medicīnu 
slimību pārvaldības un paredzēšanas 
uzlabošanai, ārstēt slimības, nodot 
zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, labāk 
izmantot un organizēt veselības datus, 
piemērot efektīvas e-veselības sistēmas,
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
nodrošināt inovatīvus ortopēdiskus 
līdzekļus, kuri kalpo pacienta vajadzībām,
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1348
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

un jaunattīstības valstīs, un sagatavotību 
tam, lai cīnītos ar epidēmijām un jaunām 
slimībām, izstrādāt labākas profilaktiskās 
vakcīnas, izmantot in-silico medicīnu 
slimību pārvaldības un paredzēšanas 
uzlabošanai, ārstēt slimības, nodot 
zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, labāk 
izmantot veselības datus, veicināt 
aktivitātes saglabāšanu novecojot un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1349
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

slimībām, izstrādāt labākas profilaktiskās 
vakcīnas, izmantot in-silico medicīnu 
slimību pārvaldības un paredzēšanas 
uzlabošanai, ārstēt slimības, nodot 
zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, labāk 
izmantot veselības datus, veicināt 
aktivitātes saglabāšanu novecojot un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot diagnosticēšanu 
dažādos sociālekonomiskos apstākļos, 
izstrādāt efektīvas skrīninga programmas 
un uzlabot uzņēmības pret slimībām 
novērtēšanu, uzlabot infekcijas slimību
uzraudzību Savienībā, kā arī kaimiņvalstīs 
un jaunattīstības valstīs, un sagatavotību 
tam, lai cīnītos ar epidēmijām un jaunām 
slimībām, izstrādāt labākas profilaktiskās 
vakcīnas, izmantot in-silico medicīnu 
slimību pārvaldības un paredzēšanas 
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veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

uzlabošanai, ārstēt slimības, nodot 
zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, labāk 
izmantot veselības datus, veicināt 
aktivitātes saglabāšanu novecojot un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. fr

Pamatojums

Lai cīnītos ar jaunu slimību epidēmijām, visupirms ir jāpastiprina uzraudzības intensitāte 
Savienībā un apkārtējos reģionos, un arī pēc iespējas tuvu šo epidēmiju avotiem, kas 
joprojām visbiežāk ir jaunattīstības valstīs. No tā izriet priekšnoteikums par tādiem skrīninga 
līdzekļiem, kas veidoti atbilstoši sociālekonomiskajiem apstākļiem šajās valstīs, apmācītu 
personālu un efektīvām veselības aprūpes sistēmām.

Grozījums Nr. 1351
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi,
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu. Šai uzmanības 
koncentrēšanai būtu jāaptver tādas 
zinātniski pamatotas metodes bez 
iejaukšanās kā mūzikas un mākslas 
terapija, psihoterapija un dažāda veida 
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izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai,
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus,
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi,
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim,
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

refleksoterapija; uzlabot uzraudzību un 
sagatavotību, izstrādāt efektīvas skrīninga 
programmas un uzlabot uzņēmības pret 
slimībām novērtēšanu, izstrādāt labākas 
profilaktiskās vakcīnas, izmantot in-silico 
medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai, ārstēt slimības,
nodot zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, labāk 
izmantot veselības datus, veicināt 
aktivitātes saglabāšanu novecojot un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi,
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim,
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar uzdevumu „Veselība, demokrātiskās pārmaiņas un labklājība” lielāka loma būtu 
jāpiešķir starpdisciplīnu pētījumiem veselības jomā. Lai veselības veicināšana būtu efektīva, 
nepieciešama labāka izpratne par sociālajiem, kultūras, ētiskajiem un saziņas procesiem 
veselības aprūpes sistēmās Eiropā. Turklāt mēs arī ierosinām iekļaut tādas metodes bez 
iejaukšanās kā mūzikas terapija un psihoterapija, un dažāda veida refleksoterapija.

Grozījums Nr. 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 

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

izprast cilvēka slimību un toksicitātes 
patoģenēzes mehānismus, uzlabot 
diagnosticēšanu un izprast bioloģiskos 
marķierus un to darbības veidus, izstrādāt 
efektīvas skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
izstrādāt labākas profilaktiskās vakcīnas, 
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai, 
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus, 
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, kas 
ir būtiskas cilvēka veselības un slimību 
izpratnes kontekstā, lai atbalstītu politikas 
veidošanu un regulējuma vajadzības, 
optimizēt veselības aprūpes sistēmu 
efektivitāti un lietderību un mazināt 
nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. fr

Pamatojums

Lai varētu izprast, kādi faktori nosaka veselību un saslimšanas, nepieciešamas sīkākas 
zināšanas par bioloģisko izmaiņu pazīmēm (bioloģiskajiem marķieriem) un saikni starp 
izšķirošajiem elementiem, kas vieno bioloģiskās uzbūves dažādos līmeņus (gēni, šūnas, audi, 
orgāni, utt.).

Grozījums Nr. 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1355
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 

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

uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
izstrādāt labākas profilaktiskās vakcīnas, 
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai, 
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus, 
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

2. Eiropas uzdevumi bioekonomikas 
jomā — pārtikas nodrošinājums un 
nekaitīgums, ilgtspējīga lauksaimniecība
un mežsaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība

Or. en

Grozījums Nr. 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

2. Eiropas uzdevumi bioekonomikas 
jomā — pārtikas nodrošinājums, 
ilgtspējīga lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, jūras un saldūdens
zinātniskā un tehniskā pētniecība

Or. en

Grozījums Nr. 1361
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, ūdens, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība, akvakultūra,
bioekonomika un bioloģiskās 
daudzveidības aizsargāšana

Or. pt

Pamatojums

Dabas resurss ūdens, akvakultūra un biologiskās daudzveidības aizsargāšana ir saistītas 
jomas, kas būtu arī jāiekļauj prioritāšu sarakstā.

Grozījums Nr. 1362
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 

2. Bioekonomika: pārtikas nodrošinājums, 
ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras 
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tehniskā pētniecība un bioekonomika zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioloģiskas ražošanas nozares

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas stratēģiju „Inovācija ilgtspējīgai izaugsmei:bioekonomika Eiropai” 
bioekonomika ietver sevī atjaunojamu bioloģisko resursu ieguvi un pārvēršanu pārtikā, 
lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Bioekonomikā ietilpst četras 
galvenās nozares, kas jāatbalsta saistībā ar "Lielo bioekonomikas izaicinājumu", proti, 
lauksaimniecība un mežsaimniecība; zivsaimniecība un akvakultūra; bioloģiskā ražošana un 
pārtika. http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Grozījums Nr. 1363
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, mežsaimniecība, jūras 
zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika

Or. en

Grozījums Nr. 1364
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu ražošanu, 
izveidojot produktīvas, ilgtspējīgas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus un bioloģiskās 
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rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku

daudzveidības atjaunošanos, vienlaikus 
saglabājot rūpniecības nozares 
konkurētspēju un zemu oglekļa dioksīda 
līmeni piegādes ķēdēs. Tādējādi tiks 
paātrināta pāreja uz ilgtspējīgu Eiropas 
bioekonomiku

Or. en

Grozījums Nr. 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes un augstas 
uzturvērtības pārtikas un citu bioloģisku 
produktu ilgtspējīgu nodrošinājumu, 
izveidojot produktīvas un resursefektīvas 
primārās ražošanas un pārtikas pārstrādes
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku

Or. en

Grozījums Nr. 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
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nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku

nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
ilgtspēju piegādes ķēdēs. Tādējādi tiks 
paātrināta pāreja uz ilgtspējīgu Eiropas 
bioekonomiku

Or. en

Grozījums Nr. 1367
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas, un drošas primārās 
ražošanas sistēmas, veicinot saistītos 
ekosistēmu pakalpojumus, vienlaikus 
saglabājot rūpniecības nozares 
konkurētspēju un zemu oglekļa dioksīda 
līmeni piegādes ķēdēs. Tādējādi tiks 
paātrināta pāreja uz ilgtspējīgu Eiropas 
bioekonomiku

Or. en

Grozījums Nr. 1368
Frédérique Ries

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
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neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 
nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. Šī 
ārkārtas situācija pārtikas jomā 
neattaisno līdzsvara trūkumu, kas 
patlaban pastāv starp valstu ražošanas 
apjomiem, kuri bieži vien ir pārmērīgi 
lieli, un pastāvīgo pārtikas importa 
pieaugumu, kā arī nevar būt par pamatu
pasaules pārtikas tīkla sarežģīšanai. Tādēļ 
ir svarīgi, lai Eiropas Savienība labāk 
kontrolētu piegādes ķēdes, prioritāri 
ņemot vērā sezonālos ciklus, ražojumu 
izcelsmi un pārtikas produktu 
izsekojamību. Lauksaimniecība rada 
apmēram 10 % no Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, un tiek 
prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 
nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
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dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

Or. fr

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā tiktu nodrošināta labāka pārtikas produktu izsekojamība, 
kas ļautu vieglāk noteikt pārtikas saindēšanās uzliesmojumu izcelsmes vietu un bez liekas 
kavēšanās noteikt inficēšanās avotu. Šai sakarā zīmīgs piemērs ir ar E.coli saistītā krīze 
veselības jomā Vācijā 2011. gada jūnijā. 

Grozījums Nr. 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša cenas ziņā pieejamas 
un uzturvielām bagātas pārtikas 
nodrošinājuma Eiropas sabiedrībai un 
pieaugošai pasaules sabiedrības daļai. 
Paredzams, ka, lai līdz 2050. gadam 
pabarotu 9 miljardus pasaules iedzīvotāju, 
pasaules pārtikas nodrošinājums būs 
jāpalielina par 70 %. Lauksaimniecība rada 
apmēram 10 % no Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, un tiek 
prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
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Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 
nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
ūdens, energoproduktu un rūpniecības 
ražojumu nodrošinājumu apstākļos, kad 
samazināsies fosilie oglekļa resursi un citi 
resursi (paredzams, ka līdz 2050. gadam 
naftas un sašķidrinātās gāzes ražošana 
samazināsies par apmēram 60 %), un 
vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1370
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
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neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 
nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
tīra ūdens resursu, energoproduktu un 
rūpniecības ražojumu nodrošinājumu 
apstākļos, kad samazināsies fosilie oglekļa 
resursi (paredzams, ka līdz 2050. gadam 
naftas un sašķidrinātās gāzes ražošana 
samazināsies par apmēram 60 %), un 
vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.
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Or. en

Grozījums Nr. 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2. daļa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules 
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
energoproduktu un rūpniecības ražojumu 
nodrošinājumu apstākļos, kad samazināsies 
fosilā oglekļa resursi (paredzams, ka līdz 
2050. gadam naftas un sašķidrinātās gāzes 
ražošana samazināsies par apmēram 60 %), 
un vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 

Nākamajās desmitgadēs Eiropa izjutīs 
palielinātu konkurenci par ierobežotiem un 
neatjaunojamiem dabas resursiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, jo īpaši primārās 
ražošanas sistēmās (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra), un vajadzību pēc ilgtspējīga, 
nekaitīga un droša pārtikas nodrošinājuma 
Eiropas sabiedrībai un pieaugošai pasaules
sabiedrības daļai. Paredzams, ka, lai līdz 
2050. gadam pabarotu 9 miljardus pasaules 
iedzīvotāju, pasaules pārtikas 
nodrošinājums būs jāpalielina par 70 %. 
Lauksaimniecība rada apmēram 10 % no 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam 
lauksaimniecības radīto emisiju līmenis 
pasaulē palielināsies līdz 20 %, kaut arī 
Eiropā tas samazināsies. Turklāt Eiropai 
vajadzēs nodrošināt pietiekamu izejvielu, 
tīra ūdens resursu, energoproduktu un 
rūpniecības ražojumu nodrošinājumu 
apstākļos, kad samazināsies fosilie oglekļa 
resursi (paredzams, ka līdz 2050. gadam 
naftas un sašķidrinātās gāzes ražošana 
samazināsies par apmēram 60 %), un 
vienlaikus saglabāt savu konkurētspēju. 
Lielas problēmas un izmaksas rada 
bioloģiskie atkritumi (tiek lēsts, ka to 
daudzums Savienībā ir līdz 138 miljoniem 
tonnu gadā, no kuriem līdz 40 % tiek 
apglabāti poligonos), neraugoties uz to 
augsto potenciālo pievienoto vērtību. 
Piemēram, ir aprēķināts, ka 30 % no visas 
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izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

pārtikas, ko saražo attīstītajās valstīs, tiek 
izmesti. Ir vajadzīgas ievērojamas 
izmaiņas, lai līdz 2030. gadam šo 
daudzumu Savienībā samazinātu par 50 %. 
Turklāt valstu robežām nav nozīmes 
dzīvnieku un augu kaitēkļu un slimību, 
tostarp zoonožu un barības izraisītu 
patogēnu, izplatībā. Kaut arī ir vajadzīgi 
efektīvi valsts mēroga profilakses 
pasākumi, rīcībai Savienības līmenī ir 
svarīga nozīme vienotā tirgus galīgajā 
kontrolē un efektīvā darbībā. Problēma ir 
sarežģīta, ietekmē daudzas savstarpēji 
saistītas nozares, un tās atrisināšanai 
nepieciešamas vairākas pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 1372
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu pēc 
nekaitīgas un veselīgas pārtikas 
nodrošinājuma, biomateriāliem, 
biodegvielas un bioloģiskiem produktiem, 
sākot no patēriņa produktiem līdz pat 
ķīmiskajām beramkravām, ir vajadzīgs 
arvien vairāk bioloģisko resursu. Tomēr to 
saražošanai vajadzīgo zemes un ūdens 
ekosistēmu jauda ir ierobežota, lai gan tajā 
pašā laikā konkurence par to izmantošanu 
palielinās, un bieži vien šī jauda netiek 
optimāli pārvaldīta, par ko liecina, 
piemēram, augsnes oglekļa satura un 
auglības strauja samazināšanās. Vēl ir 
daudz neizmantotu iespēju veicināt 
ekosistēmu pakalpojumus no 
lauksaimniecības zemēm, mežiem, jūras un 
saldūdens ūdeņiem, integrējot 
agronomiskos un vides mērķus ilgtspējīgā 

Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu pēc 
nekaitīgas un veselīgas pārtikas 
nodrošinājuma, biomateriāliem, 
biodegvielas un bioloģiskiem produktiem, 
sākot no patēriņa produktiem līdz pat 
ķīmiskajām beramkravām, ir vajadzīgs 
arvien vairāk bioloģisko resursu. Tomēr to 
saražošanai vajadzīgo zemes un ūdens 
ekosistēmu jauda ir ierobežota, lai gan tajā 
pašā laikā konkurence par to izmantošanu 
palielinās, un bieži vien šī jauda netiek 
optimāli pārvaldīta, par ko liecina, 
piemēram, augsnes oglekļa satura un 
auglības strauja samazināšanās un 
zivsaimniecības apsīkums. Vēl ir daudz 
neizmantotu iespēju veicināt ekosistēmu 
pakalpojumus no lauksaimniecības zemēm, 
mežiem, jūras un saldūdens ūdeņiem, 
integrējot agronomiskos un vides mērķus 
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ražošanā. ilgtspējīgā ražošanā un īstenojot 
ilgtspējīgu savvaļas zivju krājumu 
nozveju.

Or. en

Grozījums Nr. 1373
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu pēc 
nekaitīgas un veselīgas pārtikas 
nodrošinājuma, biomateriāliem, 
biodegvielas un bioloģiskiem produktiem, 
sākot no patēriņa produktiem līdz pat 
ķīmiskajām beramkravām, ir vajadzīgs 
arvien vairāk bioloģisko resursu. Tomēr to 
saražošanai vajadzīgo zemes un ūdens 
ekosistēmu jauda ir ierobežota, lai gan tajā 
pašā laikā konkurence par to izmantošanu 
palielinās, un bieži vien šī jauda netiek 
optimāli pārvaldīta, par ko liecina, 
piemēram, augsnes oglekļa satura un 
auglības strauja samazināšanās. Vēl ir 
daudz neizmantotu iespēju veicināt 
ekosistēmu pakalpojumus no 
lauksaimniecības zemēm, mežiem, jūras un 
saldūdens ūdeņiem, integrējot 
agronomiskos un vides mērķus ilgtspējīgā 
ražošanā.

Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu pēc 
nekaitīgas un veselīgas pārtikas 
nodrošinājuma, biomateriāliem, 
biodegvielas un bioloģiskiem produktiem, 
sākot no patēriņa produktiem līdz pat 
ķīmiskajām beramkravām, ir vajadzīgs 
arvien vairāk bioloģisko resursu. Tomēr to 
saražošanai vajadzīgo zemes un ūdens 
ekosistēmu jauda ir ierobežota, lai gan tajā 
pašā laikā konkurence par to izmantošanu 
palielinās, un bieži vien šī jauda netiek 
optimāli pārvaldīta, par ko liecina, 
piemēram, augsnes oglekļa satura un 
auglības strauja samazināšanās. Vēl ir 
daudz neizmantotu iespēju veicināt 
ekosistēmu pakalpojumus no 
lauksaimniecības zemēm, mežiem, jūras un 
saldūdens ūdeņiem, integrējot 
agronomiskos un vides mērķus ilgtspējīgā 
un drošā ražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioloģisko resursu un ekosistēmu 
potenciālu varētu izmantot daudz 
ilgtspējīgāk, efektīvāk un integrētāk. 
Piemēram, varētu labāk izmantot 
potenciālu, ko rada biomasas ieguve no 
mežiem un lauksaimnieciskas, ūdens, 
rūpnieciskas un arī sadzīviskas izcelsmes 
atkritumu plūsmas.

Bioloģisko resursu un ekosistēmu 
potenciālu varētu izmantot daudz 
ilgtspējīgāk, efektīvāk un integrētāk. 
Piemēram, varētu labāk izmantot 
potenciālu, ko rada biomasas ieguve no 
lauksaimniecības, mežiem un 
lauksaimnieciskas, ūdens, rūpnieciskas un 
arī sadzīviskas izcelsmes atkritumu 
plūsmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioloģisko resursu un ekosistēmu 
potenciālu varētu izmantot daudz 
ilgtspējīgāk, efektīvāk un integrētāk. 
Piemēram, varētu labāk izmantot 
potenciālu, ko rada biomasas ieguve no 
mežiem un lauksaimnieciskas, ūdens, 
rūpnieciskas un arī sadzīviskas izcelsmes 
atkritumu plūsmas.

Bioloģisko resursu un ekosistēmu 
potenciālu varētu izmantot daudz 
ilgtspējīgāk, efektīvāk un integrētāk. 
Piemēram, varētu labāk izmantot 
potenciālu, ko rada biomasas ieguve no 
lauksaimniecības, mežiem un 
lauksaimnieciskas, ūdens, rūpnieciskas un 
arī sadzīviskas izcelsmes atkritumu 
plūsmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioloģisko resursu un ekosistēmu 
potenciālu varētu izmantot daudz 
ilgtspējīgāk, efektīvāk un integrētāk. 
Piemēram, varētu labāk izmantot 
potenciālu, ko rada biomasas ieguve no 
mežiem un lauksaimnieciskas, ūdens, 
rūpnieciskas un arī sadzīviskas izcelsmes 
atkritumu plūsmas.

Bioloģisko resursu un ekosistēmu 
potenciālu varētu izmantot daudz 
ilgtspējīgāk, efektīvāk un integrētāk. 
Piemēram, varētu labāk izmantot 
potenciālu, ko rada biomasas ieguve no 
lauksaimniecības, mežiem un 
lauksaimnieciskas, ūdens, rūpnieciskas un 
arī sadzīviskas izcelsmes atkritumu 
plūsmas.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka lauksaimniecība var lielā mērā palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgu ražošanu 
un biomasas izmantošanu, liekot lietā savu potenciālu tādās jomās kā specializētie kultūraugi, 
augu ar noteiktām īpašībām kultivēšana un kultūraugu kaskādveida izmantošana.

Grozījums Nr. 1377
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazatkritumu ražošanas ķēdi, kas spēj 
nodrošināt pārtikas krājumus arī klimata 
pārmaiņu un iedzīvotāju skaita 
pieauguma apstākļos, var ieviest, īstenojot 
uzlabotu pārvaldības sistēmu, kura līdz 
minimumam samazina izejvielu 
izmantojumu sauszemes / jūras līmenī un 
visā piegādes ķēdē. Lauksaimnieku 
kopējās zināšanas par dabas resursiem, 
ekoloģiskajiem procesiem un ražojumu 
kvalitāti var izmantot par pamatu, 
cenšoties mazināt atkarību no ārējām 
izejvielām. Arī īsākas agrārās un pārtikas 
rūpniecības ķēdes, kas balstītas uz 
patērētāju uzticību un ciešāku saikni ar 
ražotājiem, ir mazatkritumu ražošanas 
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ķēdes pamats, vienlaikus apmierinot 
patērētāju prasības pēc augstas kvalitātes 
pārtikas produktiem un ņemot vērā 
dzīvnieku labturības aspektu.

Or. en

Grozījums Nr. 1378
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtībā ir vajadzīga pāreja uz bioloģisko 
resursu optimālu un atjaunojamu 
izmantošanu un uz ilgtspējīgām primārās 
ražošanas un pārstrādes sistēmām, kas var 
saražot vairāk pārtikas un citu bioloģisku 
ražojumu ar samazinātiem ieguldījumiem, 
mazāku ietekmi uz vidi un zemākām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, uzlabotiem 
ekosistēmu pakalpojumiem, bez 
atkritumiem un ar atbilstošu sabiedrisko 
vērtību. Lai tas notiktu, gan Eiropā, gan 
ārpus tās ir jāpastiprina savstarpēji saistīti 
pētniecības un inovācijas centieni.

Būtībā ir vajadzīga pāreja uz bioloģisko 
resursu optimālu un atjaunojamu 
izmantošanu un uz ilgtspējīgām primārās 
ražošanas un pārstrādes sistēmām, kas var 
saražot vairāk pārtikas un citu bioloģisku 
ražojumu ar samazinātiem ieguldījumiem, 
mazāku ietekmi uz vidi un zemākām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, uzlabotiem 
ekosistēmu pakalpojumiem, bez 
atkritumiem un ar atbilstošu sabiedrisko 
vērtību. Lai tas notiktu, gan Eiropā, gan 
ārpus tās ir jāpastiprina savstarpēji saistīti 
pētniecības un inovācijas centieni. Pastāv 
liels apjoms atzītu zinātnisku pierādījumu 
par saikni starp dabas resursu pamata, 
tostarp bioloģiskās daudzveidības, 
degradēšanos un dabas un daļējo dabas 
ekosistēmu darbību, kam jāsniedz 
izšķiroši nozīmīgi pakalpojumi 
sabiedrībai, un faktisko reakciju uz 
risinājumiem, kas piedāvāti, pamatojoties 
uz zinātni. Tā mērķis ir izveidot pārtikas 
ražošanas sistēmas, kas nevis izposta 
dabas resursus, no kuriem tās ir 
atkarīgas, bet stiprina, atbalsta un 
bagātina resursu bāzi, kas palīdzētu 
nodrošināt ilgtspējīgu labklājību. 

Or. en
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Grozījums Nr. 1379
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtībā ir vajadzīga pāreja uz bioloģisko 
resursu optimālu un atjaunojamu 
izmantošanu un uz ilgtspējīgām primārās 
ražošanas un pārstrādes sistēmām, kas var 
saražot vairāk pārtikas un citu bioloģisku 
ražojumu ar samazinātiem ieguldījumiem, 
mazāku ietekmi uz vidi un zemākām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, uzlabotiem 
ekosistēmu pakalpojumiem, bez 
atkritumiem un ar atbilstošu sabiedrisko 
vērtību. Lai tas notiktu, gan Eiropā, gan 
ārpus tās ir jāpastiprina savstarpēji saistīti 
pētniecības un inovācijas centieni.

Būtībā ir vajadzīga pāreja uz bioloģisko 
resursu optimālu un atjaunojamu 
izmantošanu un uz ilgtspējīgām primārās 
ražošanas un pārstrādes sistēmām, kas var 
saražot vairāk pārtikas un citu bioloģisku 
ražojumu ar samazinātiem ieguldījumiem, 
mazāku ietekmi uz vidi un zemākām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, uzlabotiem 
ekosistēmu pakalpojumiem, bez 
atkritumiem un ar atbilstošu sabiedrisko 
vērtību. Lai tas notiktu, gan Eiropā, gan 
ārpus tās ir jāpastiprina savstarpēji saistīti 
pētniecības un inovācijas centieni. Šajā 
nolūkā, un jo īpaši attiecībā uz 
mērķsadarbību un tīklu veidošanu starp 
pētniekiem un novatoriem, ir jāņem vērā 
tālāko reģionu īpašie apstākļi.

Or. pt

Pamatojums

Kā noteikts vispārējā paziņojumā par pamatprogrammu „Apvārsnis 2000” 
(COM(2011)0808), ir jāņem vērā tālāko reģionu īpašie apstākļi, jo īpaši attiecībā uz 
mērķsadarbību un tīklu veidošanu starp pētniekiem un novatoriem.

Grozījums Nr. 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtībā ir vajadzīga pāreja uz bioloģisko 
resursu optimālu un atjaunojamu 

Būtībā ir vajadzīga pāreja uz bioloģisko 
resursu optimālu un atjaunojamu 
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izmantošanu un uz ilgtspējīgām primārās 
ražošanas un pārstrādes sistēmām, kas var 
saražot vairāk pārtikas un citu bioloģisku 
ražojumu ar samazinātiem ieguldījumiem, 
mazāku ietekmi uz vidi un zemākām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, uzlabotiem 
ekosistēmu pakalpojumiem, bez 
atkritumiem un ar atbilstošu sabiedrisko 
vērtību. Lai tas notiktu, gan Eiropā, gan 
ārpus tās ir jāpastiprina savstarpēji saistīti 
pētniecības un inovācijas centieni.

izmantošanu un uz ilgtspējīgām primārās 
ražošanas un pārstrādes sistēmām, kas var 
saražot vairāk pārtikas un citu bioloģisku 
ražojumu ar samazinātiem ieguldījumiem, 
mazāku ietekmi uz vidi un zemākām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, uzlabotiem 
ekosistēmu pakalpojumiem, bez 
atkritumiem un ar atbilstošu sabiedrisko 
vērtību. Ir labāk jāizprot un jāizstrādā 
reakcijas pasākumi attiecība uz to, kādā 
veidā mēs radām, izplatām, tirgojam, 
patērējam un reglamentējam pārtikas 
ražošanu. Lai tas notiktu, gan Eiropā, gan 
ārpus tās ir jāpastiprina savstarpēji saistīti 
pētniecības un inovācijas centieni.

Or. en

Grozījums Nr. 1381
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtībā ir vajadzīga pāreja uz bioloģisko 
resursu optimālu un atjaunojamu 
izmantošanu un uz ilgtspējīgām primārās 
ražošanas un pārstrādes sistēmām, kas var 
saražot vairāk pārtikas un citu bioloģisku 
ražojumu ar samazinātiem ieguldījumiem, 
mazāku ietekmi uz vidi un zemākām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, uzlabotiem 
ekosistēmu pakalpojumiem, bez 
atkritumiem un ar atbilstošu sabiedrisko 
vērtību. Lai tas notiktu, gan Eiropā, gan 
ārpus tās ir jāpastiprina savstarpēji saistīti 
pētniecības un inovācijas centieni.

Būtībā ir vajadzīga pāreja uz bioloģisko 
resursu optimālu un atjaunojamu 
izmantošanu un uz ilgtspējīgām primārās 
ražošanas un pārstrādes sistēmām, kas var 
saražot vairāk pārtikas, šķiedru un citu 
bioloģisku ražojumu ar samazinātiem 
ieguldījumiem, mazāku ietekmi uz vidi un 
zemākām siltumnīcefekta gāzu emisijām, 
uzlabotiem ekosistēmu pakalpojumiem, 
bez atkritumiem un ar atbilstošu 
sabiedrisko vērtību. Lai tas notiktu, gan 
Eiropā, gan ārpus tās ir jāpastiprina 
savstarpēji saistīti pētniecības un inovācijas 
centieni.

Or. en
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Grozījums Nr. 1382
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un 
tehnoloģijas starptautiskajā novērtējumā 
attīstības jomā (IAASTD), kura iniciatore 
bija Pasaules Banka, atklātā partnerībā 
ar ieinteresēto personu grupu, kurā ir 
tādas organizācijas kā FAO, GEF, 
UNDP, UNEP, UNESCO, Pasaules 
Banka un PVO, un pēc plašām globālām 
zinātniskām konsultācijām, jau tika 
sniegta visaptveroša politiska atbilde un 
tika sniegts plāns, kam jākļūst par vadošo 
principu, lai rastu ES risinājumu 
uzdevumiem rast / izveidot tādas pārtikas 
ražošanas un piegādes sistēmas, kas 
neizposta resursu bāzi.

Or. en

Grozījums Nr. 1383
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
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minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Tomēr 
neviena pārticību veicinoša sistēma nevar 
būt konkurētspējīga, ja tā izposta savu 
resursu bāzi, tāpēc ir nepieciešamas 
patiesi ilgtspējīgas sistēmas, lai izmantotu 
dabas procesus. Līdztekus uz tirgu 
orientētajām funkcijām bioekonomikai ir 
arī daudzveidīga sabiedriskā labuma 
nodrošināšanas funkcija, kas būtu 
jāsaglabā, lai nodrošinātu, ka sabiedrībai 
joprojām var sniegt pamatpakalpojumus, 
kurus pašlaik tirgus neatlīdzina: 
lauksaimniecības un mežu ainava, 
lauksaimniecības zemju un mežu 
bioloģiskā daudzveidība, ūdens kvalitāte 
un pieejamība, augsnes funkcionalitāte, 
klimata stabilitāte, gaisa kvalitāte, spēja 
pārciest plūdus un ugunsgrēkus. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem, patērētājiem un tiešajiem 
lietotājiem. Savienības līmeņa rīcība ir arī 
vajadzīga, lai nodrošinātu konsekvenci šīs 
problēmas risināšanā starp nozarēm un 
ciešu saikni ar attiecīgajiem Savienības 
politikas virzieniem. Pētniecības un 
inovācijas koordinācija Savienības līmenī 
stimulēs un palīdzēs paātrināt vajadzīgās 
izmaiņas visā Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1384
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, šķiedrām,
bioloģiskiem ražojumiem un bioenerģiju, 
kā arī būtiskiem ekosistēmas 
pakalpojumiem, kuri pašlaik netiek 
ierēķināti, radīs augstu Eiropas pievienoto 
vērtību. Ja to pārvalda ilgtspējīgi, tā var 
mazināt “ekoloģisko pēdu”, ko rada 
primārā ražošana un piegādes ķēde 
kopumā. Tā var palielināt minēto nozaru 
konkurētspēju un radīt uzņēmējdarbības
iespējas lauku un piekrastes reģionu 
attīstībai. Pārtikas nodrošinājuma, 
ilgtspējīgas lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.
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Grozījums Nr. 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes, jūras un saldūdens vides 
un to pārveidošanu par pārtiku, 
bioloģiskiem ražojumiem un bioenerģiju, 
kā arī saistītu sabiedrisko labumu, radīs 
augstu Eiropas pievienoto vērtību. Ja to 
pārvalda ilgtspējīgi, tā var mazināt 
“ekoloģisko pēdu”, ko rada primārā 
ražošana un piegādes ķēde kopumā. Tā var 
palielināt minēto nozaru konkurētspēju un 
radīt uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.
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Grozījums Nr. 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju, uzlabot 
Eiropas pašpietiekamību un radīt darba 
vietas un uzņēmējdarbības iespējas lauku 
un piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.
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Grozījums Nr. 1387
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
un drošu ieguvi no zemes un ūdens vides 
un to pārveidošanu par pārtiku, 
bioloģiskiem ražojumiem un bioenerģiju, 
kā arī saistītu sabiedrisko labumu, radīs 
augstu Eiropas pievienoto vērtību. Ja to 
pārvalda ilgtspējīgi, tā var mazināt 
“ekoloģisko pēdu”, ko rada primārā 
ražošana un piegādes ķēde kopumā. Tā var 
palielināt minēto nozaru konkurētspēju un 
radīt uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.
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Grozījums Nr. 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, dzīvnieku 
barību, bioloģiskiem ražojumiem un 
bioenerģiju, kā arī saistītu sabiedrisko 
labumu, radīs augstu Eiropas pievienoto 
vērtību. Ja to pārvalda ilgtspējīgi, tā var 
mazināt “ekoloģisko pēdu”, ko rada 
primārā ražošana un piegādes ķēde 
kopumā. Tā var palielināt minēto nozaru 
konkurētspēju un radīt uzņēmējdarbības 
iespējas lauku un piekrastes reģionu 
attīstībai. Pārtikas nodrošinājuma, 
ilgtspējīgas lauksaimniecības un vispārējās 
ar bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.



PE492.789v01-00 68/175 AM\907849LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, dzīvnieku 
barību, bioloģiskiem ražojumiem un 
bioenerģiju, kā arī saistītu sabiedrisko 
labumu, radīs augstu Eiropas pievienoto 
vērtību. Ja to pārvalda ilgtspējīgi, tā var 
mazināt “ekoloģisko pēdu”, ko rada 
primārā ražošana un piegādes ķēde 
kopumā. Tā var palielināt minēto nozaru 
konkurētspēju un radīt uzņēmējdarbības 
iespējas lauku un piekrastes reģionu 
attīstībai. Pārtikas nodrošinājuma, 
ilgtspējīgas lauksaimniecības un vispārējās 
ar bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.
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Grozījums Nr. 1390
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. 
Pētniecības un inovācijas labāka integrācija 
saistītos Savienības politikas virzienos 
būtiski paaugstinās to Eiropai radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, Eiropas inovācijas partnerību 
ūdens jomā, kopējo zivsaimniecības 
politiku, integrēto jūrlietu politiku, Eiropas 
klimata pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. 
Pētniecības un inovācijas labāka integrācija 
saistītos Savienības politikas virzienos 
būtiski paaugstinās to Eiropai radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. daļa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. 
Pētniecības un inovācijas labāka integrācija 
saistītos Savienības politikas virzienos 
būtiski paaugstinās to Eiropai radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, Eiropas inovācijas partnerību 
ūdens jomā, kopējo zivsaimniecības 
politiku, integrēto jūrlietu politiku, Eiropas 
klimata pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. 
Pētniecības un inovācijas labāka integrācija 
saistītos Savienības politikas virzienos 
būtiski paaugstinās to Eiropai radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1392
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. 
Pētniecības un inovācijas labāka integrācija 
saistītos Savienības politikas virzienos 
būtiski paaugstinās to Eiropai radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, Savienības drošības stratēģiju,
ārpolitiku un attīstības atbalsta politiku, 
augu veselības stratēģijām, dzīvnieku 
veselības un labturības stratēģijām un 
tiesiskajiem regulējumiem, lai aizsargātu 
vidi, veselību un drošību, veicinātu 
resursefektivitāti un klimata politiku un 
mazinātu atkritumus. Pētniecības un 
inovācijas labāka integrācija saistītos 
Savienības politikas virzienos būtiski 
paaugstinās to Eiropai radīto pievienoto 
vērtību, nodrošinās sviras efektu, vairos to 
nozīmīgumu sabiedrībai un palīdzēs 
turpmāk attīstīt ilgtspējīgu zemes, jūru un 
okeānu pārvaldību un bioekonomikas 
tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1393
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz problēmas atrisināšanu vērstas 
darbības, ko koncentrē uz sociālajiem un 
ekonomiskajiem ieguvumiem un ar 
bioekonomiku saistīto nozaru 
modernizāciju, atbalsta ar daudzdisciplīnu 
pētniecības starpniecību, tādējādi veicinot 
inovāciju un jaunas prakses, produktu un 
procesu izstrādi. Tādējādi tiek arī īstenota 
plaša pieeja inovācijai, sākot no 
tehnoloģiskās, netehnoloģiskās, 
organizatoriskās, ekonomiskās un sociālās 
inovācijas līdz, piemēram, jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem, zīmolveides 
un pakalpojumiem.

Uz problēmas atrisināšanu vērstas 
darbības, ko koncentrē uz vides,
sociālajiem un ekonomiskajiem 
ieguvumiem un ar bioekonomiku saistīto 
nozaru, dalībnieku un tirgu modernizāciju, 
atbalsta ar daudzdisciplīnu pētniecības 
starpniecību, tādējādi veicinot inovāciju un 
jaunas prakses, ilgtspējīgu produktu un 
procesu izstrādi. Tādējādi tiek arī īstenota 
plaša pieeja inovācijai, sākot no 
tehnoloģiskās, netehnoloģiskās, 
organizatoriskās, ekonomiskās un sociālās 
inovācijas līdz, piemēram, jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem, zīmolveides 
un pakalpojumiem. Ir pilnībā jāatzīst 
lauksaimnieku un MVU spēja veicināt 
inovācijas šajā jomā. Izstrādājot pieeju uz 
bioloģiskiem resursiem balstītai 
ekonomikai, ir jāņem vērā vietējo 
zināšanu nozīme vietējo iespēju 
veicināšanā, vienlaikus paturot prātā arī 
daudzveidības un sarežģītības aspektu.

Or. en

Grozījums Nr. 1394
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Ilgtspējīga lauksaimniecība un 
mežsaimniecība

(a) Ilgtspējīga lauksaimniecība, tostarp 
zemes apstrāde, lopkopība un 
mežsaimniecība

Or. en

Grozījums Nr. 1395
Marita Ulvskog
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Ilgtspējīga lauksaimniecība un 
mežsaimniecība

(a) Ilgtspējīga lauksaimniecība

Or. en

Grozījums Nr. 1396
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Pasākumus vērš uz ilgtspējīgākām un 
produktīvākām lauksaimniecības
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
arī spējot reaģēt uz jaunajām prasībām, 
kas izriet no attīstībā esošās 
bioekonomikas.

Or. en

Grozījums Nr. 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas, gan 
noturīgas, vienlaikus attīstot pakalpojumus, 
koncepcijas un politikas virzienus 
labklājības vairošanai lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus, piemēram, ūdeni un augsni, un 
saglabājot un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz
ilgtspējīgāku un produktīvāku 
lauksaimniecības, tostarp lopkopības, un 
mežsaimniecības sistēmu nodrošināšanu, 
kas ir gan resursefektīvas (tostarp zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni radošas un 
nelielu ūdens daudzumu patērējošas), gan 
noturīgas, kā arī rada mazāk atkritumu. 
Turklāt pasākumus vērš uz tādu 
pakalpojumu, koncepciju un politikas
attīstību, kas vairo labklājību lauku 
reģionos un veicina ilgtspējīgāku 
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patēriņu. Jo īpaši attiecībā uz 
mežsaimniecību – mērķis ir ilgtspējīgā 
veidā saražot bioloģiskos produktus, 
ekosistēmu pakalpojumus un pietiekamu 
daudzumu biomasas, pienācīgi ņemot 
vērā ar mežsaimniecību saistītos 
ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos 
aspektus. Pasākumi tiks vērsti uz tādu 
resursu ziņā efektīvu mežsaimniecības 
sistēmu izveidi un ilgtspēju, kurām ir 
svarīga nozīme mežu izturētspējas 
nostiprināšanā un bioloģiskās 
daudzveidības aizsargāšanā un kuras var 
apmierināt pieaugušo pieprasījumu pēc 
biomasas. Būtu jālemj arī par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar mežu, 
kā — ūdens attīrīšana, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana (tostarp —
lauksaimniecības kaitēkļu dabiskie 
ienaidnieki) vai kultūras jautājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1399
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus visā pasaulē un uzlabojot 
ekosistēmu pakalpojumus, tostarp
aizsargājot bioloģisko daudzveidību un 
dabiskās dzīvotnes, kā arī pārvarot un 
mazinot klimata pārmaiņas. Pasākumu 
īstenošanā izmanto sistēmiskas pieejas, un 
tos vērš uz ilgtspējīgākām un 
produktīvākām lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmām, tostarp 
bioloģisko lauksaimniecību, kas ir gan 
resursefektīvas (tostarp saistītas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un zemu 
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izejvielu izmantojumu), gan noturīgas, 
vienlaikus attīstot pakalpojumus, 
koncepcijas un politikas virzienus, kuru 
mērķis ir nodrošināt pārtikas ražošanas 
sistēmu daudzveidību un vairot labklājību
lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 1400
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus, tostarp bioloģisko daudzveidību,
un uzlabojot ekosistēmu pakalpojumus, 
tostarp pārvarot un mazinot klimata 
pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir resursefektīvas (tostarp ar
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un 
zemu ārējo izejvielu izmantojumu saistītas 
sistēmas un bioloģiskā lauksaimniecība),
dabas resursus aizsargājošas, 
daudzveidīgas un noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus dažādu pārtikas 
sistēmu īstenošanai un labklājības 
vairošanai lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 1401
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā



AM\907849LV.doc 77/175 PE492.789v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus, tostarp bioloģisko daudzveidību, 
Eiropā un visā pasaulē un uzlabojot 
ekosistēmu pakalpojumus, tostarp mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām, izturētspējīgām un 
produktīvākām lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmām, kas ir 
resursefektīvas (tostarp ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un zemu ārējo 
izejvielu izmantojumu saistītas sistēmas 
un bioloģiskā lauksaimniecība), dabas 
resursus aizsargājošas un bagātinošas, 
daudzveidīgas un noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus dažādu pārtikas 
sistēmu īstenošanai un labklājības 
vairošanai lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz
ilgtspējīgākām un produktīvākām
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus, tostarp bioloģisko daudzveidību, 
Eiropā un visā pasaulē un uzlabojot 
ekosistēmu pakalpojumus, tostarp pārvarot 
un mazinot klimata pārmaiņas. Pasākumus 
vērš uz ilgtspējīgākām un produktīvākām
lauksaimniecības, lopkopības un 
mežsaimniecības sistēmām, kas ir 
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līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

resursefektīvas (tostarp ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un zemu ārējo 
izejvielu izmantojumu saistītas sistēmas 
un bioloģiskā lauksaimniecība), dabas 
resursus aizsargājošas, daudzveidīgas un
noturīgas, vienlaikus attīstot pakalpojumus, 
koncepcijas un politikas virzienus dažādu 
pārtikas sistēmu īstenošanai un
labklājības vairošanai lauku reģionos.

Or. en

Pamatojums

Jānorāda uz lopkopības nozari, jo tā veido nozīmīgu daļu kopējā ES lauksaimniecības 
produkcijā. Priekšlikumos būtu ne vien jāmeklē tehniski risinājumi efektivitātes 
palielināšanai, bet arī jākoncentrē uzmanība uz ražošanas sistēmām, kas ekonomē resursus.

Grozījums Nr. 1403
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursu bāzi un bioloģisko daudzveidību
un uzlabojot ekosistēmu pakalpojumus, 
tostarp pārvarot un mazinot klimata 
pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir resursefektīvas (tostarp 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
radošas), aizsargā dabas resursus, ir 
dažādotas un noturīgas, vienlaikus attīstot 
pakalpojumus, koncepcijas un politikas 
virzienus labklājības vairošanai lauku 
reģionos.

Or. en
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Grozījums Nr. 1404
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus, tostarp bioloģisko daudzveidību, 
Eiropas un globālā perspektīvā, un 
uzlabojot ekosistēmu pakalpojumus, 
tostarp pārvarot un mazinot klimata 
pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas, ar zemu iekšējo patēriņu 
un ar integrētu lauksaimniecību), gan 
noturīgas, vienlaikus attīstot pakalpojumus, 
koncepcijas un politikas virzienus 
labklājības vairošanai lauku reģionos.

Or. es

Pamatojums

Šajā grozījumā bioloģiskā daudzveidība tiek skatīta kā dabas resurss, kas jāaizsargā ar 
resursu ziņā efektīvām darbībām.

Grozījums Nr. 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
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klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, uz 
lauksaimniecības produktu kvalitātes un 
vērtības uzlabošanu un tajā pat laikā uz 
pakalpojumu, koncepciju un politikas 
virzienu attīstīšanu labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un saglabājot un uzlabojot 
ekosistēmu pakalpojumus, tostarp pārvarot 
un mazinot klimata pārmaiņas. Pasākumus 
vērš uz ilgtspējīgākām un produktīvākām 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
akvakultūras un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni radošas), gan noturīgas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus labklājības vairošanai 
lauku reģionos.

Mērķis ir nodrošināt pietiekami daudz 
pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un mazinot 
klimata pārmaiņas. Pasākumus vērš uz 
ilgtspējīgākām un produktīvākām 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmām, kas ir gan resursefektīvas 
(tostarp ūdens zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni radošas), gan noturīgas, 
vienlaikus attīstot pakalpojumus, 
koncepcijas un politikas virzienus 
labklājības vairošanai lauku reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 1408
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) Ilgtspējīga mežsaimniecība
Mērķis ir ilgtspējīgā veidā iegūt no 
mežiem pietiekamu daudzumu biomasas, 
pienācīgi ņemot vērā ar mežsaimniecību 
saistītos ekonomiskos, ekoloģiskos un 
sociālos aspektus. Tas nodrošinās dabas 
resursus un drošus ekosistēmas 
pakalpojumus, tostarp pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un to mazināšanu. 
Pasākumi tiks vērsti uz tādu ilgtspējīgu 
mežsaimniecības sistēmu turpmāku 
izstrādi, kuras ir ļoti produktīvas, 
resursefektīvas, kurām ir svarīga nozīme 
meža krājumu izturētspējas 
nostiprināšanā un bioloģiskās 
daudzveidības aizsargāšanā un kuras var 
apmierināt pieaugušo pieprasījumu pēc 



PE492.789v01-00 82/175 AM\907849LV.doc

LV

biomasas, ko iegūst no mežiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ilgtspējīga un konkurētspējīga 
lauksaimniecības pārtikas nozare 
nekaitīgam un veselīgam uzturam

(b) Ilgtspējīga un konkurētspējīga 
lauksaimniecības pārtikas nozare 
nekaitīgam un veselīgam, un cenas ziņā 
pieejamam uzturam

Or. en

Grozījums Nr. 1410
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk
blakusproduktu un atkritumu.

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas, kā arī 
pārtikas patēriņa, ilgtspējību un pārtikas 
nozares konkurētspēju. Pasākumus vērš uz
daudzveidīgu veselīgu, autentisku, 
kvalitatīvu un nekaitīgu pārtiku visiem, 
apzinātu patērētāju izvēli un 
konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un
pārtikas piedevu un kuras rada mazāk
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu 
emisiju. Konkurētspēju var definēt 
dažādos līmeņos, un mērķis ir izveidot 
sistēmas, kuras lauksaimniekus padara 
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konkurētspējīgus vietējā un reģionālā 
līmenī; Eiropas Savienības pieejai 
vajadzētu būt vienotai, lai, mēģinot panākt 
konkurētspēju globālajā tirgū, nerastos 
pretruna ar ES centieniem un 
finansējumu, tādējādi radot dinamiskas 
vietējās ekonomikas un īsas pārtikas 
ražošanas un piegādes ķēdes. Būtu 
vispārēji jāņem vērā tādu ražošanas 
sistēmu negatīvā ietekme, kuras paredz 
ievērojamu izejvielu daudzumu un kuras 
iepriekš uzskatīja par „konkurētspējīgām” 
un „produktīvām”, un attiecībā uz 
jebkuru „cenu ziņā pieejamu” pārtiku arī 
būtu jāņem vērā izmaksas, kādas nodokļu 
maksātājiem un valsts budžetam rada 
ietekme uz vidi un sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 1411
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas un 
pārtikas patēriņa ilgtspējību un pārtikas 
nozares konkurētspēju. Pasākumus vērš uz
daudzveidīgu, veselīgu, autentisku, 
kvalitatīvu un nekaitīgu pārtiku visiem, 
apzinātu patērētāju izvēli un 
konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un
piedevu un rada mazāk blakusproduktu, 
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas, kā arī 
pārtikas patēriņa, ilgtspējību un pārtikas 
nozares konkurētspēju. Pasākumus vērš uz
daudzveidīgu, veselīgu, autentisku, 
kvalitatīvu un nekaitīgu pārtiku visiem, 
apzinātu patērētāju izvēli un 
konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un
piedevu un rada mazāk blakusproduktu, 
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu.

Or. en

Pamatojums

Liela pārtikas produktu daudzveidība saglabā un palielina uztura daudzveidību un uzlabo 
pilsoņu veselību un pašsajūtu. Iekļaujot atkal patērētājus un ražotājus holistiskā autentiskas 
un dabīgas pārtikas ķēdes pieejā, tiks nodrošināts labums sabiedrības veselībai un izraisīta 
ilgtspējīgāka uzvedība attiecībā uz patēriņu.

Grozījums Nr. 1413
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas, kā arī 
pārtikas patēriņa, ilgtspējību un pārtikas 
nozares konkurētspēju. Pasākumus vērš uz
daudzveidīgu, veselīgu,  kvalitatīvu un 
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patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu, atkritumu un 
siltumnīcefekta gāzu.

Or. en

Grozījums Nr. 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

Mērķis ir apmierināt pilsoņu un vides
pieprasījumu pēc nekaitīgas, veselīgas un 
cenas ziņā pieejamas pārtikas un palielināt 
pārtikas un barības pārstrādes un 
izplatīšanas ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1415
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc kvalitatīvas, nekaitīgas, veselīgas un 
cenas ziņā pieejamas pārtikas un palielināt 
pārtikas un barības pārstrādes un 
izplatīšanas ilgtspējību un pārtikas nozares 
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konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

konkurētspēju. Pasākumus vērš uz 
kvalitatīvu, veselīgu un nekaitīgu pārtiku 
visiem, apzinātu patērētāju izvēli un 
konkurētspējīgām pārtikas pārstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu un 
kuras rada mazāk blakusproduktu, 
atkritumu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Or. it

Grozījums Nr. 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes un izplatīšanas 
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

Mērķis ir apmierināt pilsoņu pieprasījumu 
pēc nekaitīgas, veselīgas un cenas ziņā 
pieejamas pārtikas un palielināt pārtikas un 
barības pārstrādes, izplatīšanas un patēriņa
ilgtspējību un pārtikas nozares 
konkurētspēju. Pasākumus vērš uz veselīgu 
un nekaitīgu pārtiku visiem, apzinātu 
patērētāju izvēli un konkurētspējīgām 
pārtikas pārstrādes metodēm, kurās 
izmanto mazāk resursu un rada mazāk 
blakusproduktu un atkritumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Dzīvo ūdens resursu potenciāla 
attīstīšana

(c) Ūdens resursu potenciāla attīstīšana, 
izmantojot ilgtspējīgu zivsaimniecības 
pārvaldību
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Or. en

Grozījums Nr. 1418
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
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nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi, pienācīgi ievērojot gan jūras 
vides ierobežojumus, gan tās potenciālu.
Jūrām un okeāniem ir arī svarīga nozīme 
klimata regulēšanā, un tos spēcīgi ietekmē 
cilvēku darbības un klimata pārmaiņas. 
Vispārējie mērķi ir izstrādāt transversālas 
jūras zinātniskās un tehnoloģiskās 
zināšanas nolūkā attīstīt zilās izaugsmes 
potenciālu virknē jūras un jūrlietu 
nozaru, vienlaikus samazinot CO2 ietekmi 
un piesārņojumu, aizsargājot jūras vidi 
un pielāgojoties klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir pārvaldīt dzīvos ūdens resursus, 
lai maksimāli palielinātu sociālos un 
ekonomiskos ieguvumus/atdevi no Eiropas 
okeāniem, jūrām un iekšzemes ūdeņiem. 
Pasākumus vērš uz to, lai optimizētu 
ieguldījumu nekaitīgas pārtikas 
nodrošinājumā, attīstot ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu zivsaimniecību, to ekosistēmu 
ilgtspējīgu pārvaldību, kuras nodrošina 
preces un pakalpojumus, konkurētspējīgu 
un videi draudzīgu Eiropas akvakultūru 
pasaules ekonomikas kontekstā, un 
veicinātu inovāciju jūras un jūrlietu
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru "zilo" 
izaugsmi. Tiks izmantota transversāla 
zinātniskā un tehnoloģiskā informācija 
par jūras un saldūdens resursiem un 
jūrlietām, lai atraisītu jūras un iekšzemes 
ūdeņu resursu potenciālu dažādās jūrlietu 
nozarēs, vienlaikus aizsargājot vidi un 
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pielāgojoties klimata pārmaiņām.
.

Or. en

Grozījums Nr. 1421
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi. Jāņem vērā piesardzības 
princips un arī pilsoniskās sabiedrības 
bažas par biotehnoloģiju izmantošanu un 
izplatīšanu atklātās jūras ekosistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 1422
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
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Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu
Eiropas akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Eiropas okeāniem un jūrām, vienlaikus 
aizsargājot bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmas pakalpojumus. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un Eiropas akvakultūru 
pasaules ekonomikas kontekstā. Rūpīgi 
jāņem vērā vides problēmas, kas saistītas 
ar biotehnoloģiju izmantošanu atklātās
jūras ekosistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 1423
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi. Šajos pasākumos ņem vērā 
pilsoniskās sabiedrības bažas attiecībā uz 
dažu biotehnoloģijas veidu izmantošanu 
atklātās jūras ekosistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 1424
Judith A. Merkies
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot un uzturēt
dzīvos ūdens resursus, lai maksimāli 
palielinātu sociālos un ekonomiskos 
ieguvumus/atdevi no Eiropas okeāniem un 
jūrām. Pasākumus vērš uz to, lai 
optimizētu ieguldījumu nekaitīgas pārtikas 
nodrošinājumā, attīstot ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu zivsaimniecību un 
konkurētspējīgu Eiropas akvakultūru 
pasaules ekonomikas kontekstā, un 
veicinātu inovāciju jūras nozarē, ar 
biotehnoloģijas starpniecību virzoties uz 
degvielas ziņā gudru “zilo” izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot un uzturēt
dzīvos ūdens resursus, lai maksimāli 
palielinātu sociālos un ekonomiskos 
ieguvumus/atdevi no Eiropas okeāniem un 
jūrām. Pasākumus vērš uz to, lai 
optimizētu ieguldījumu nekaitīgas pārtikas 
nodrošinājumā, attīstot ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu zivsaimniecību un 
konkurētspējīgu Eiropas akvakultūru 
pasaules ekonomikas kontekstā, un 
veicinātu inovāciju jūras nozarē, ar 
biotehnoloģijas starpniecību virzoties uz 
degvielas ziņā gudru “zilo” izaugsmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Mērķis ir veicināt resursefektīvas (ietverot 
barības vielu, enerģijas, oglekļa, ūdens un 
augsnes izmantošanas efektivitāti),
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
vienlaikus padarot bioloģiskos atkritumus 
par vērtīgiem resursiem, kuru potenciālu 
izmanto pilnībā, un tādēļ ir būtiski svarīgi 
izveidot slēgtu barības ķēdi starp pilsētu 
un lauku rajoniem. Pasākumus vērš uz to, 
lai veicinātu bioekonomiku, pārveidojot 
tradicionālos rūpnieciskos procesus un 
produktus tā, lai tie kļūtu par bioloģiskiem, 
resursefektīviem un energoefektīviem, 
attīstot integrētas otrās un trešās paaudzes
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu un citus
primārās lauksaimnieciskās un 
mežsaimnieciskās ražošanas
pārpalikumus, bioloģiskos atkritumus un 
bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un bioloģiskos atkritumus 
pilsētu teritorijās ar efektīvas attīrīšanas 
palīdzību pārveidojot lauksaimnieciskās 
ražošanas resursos. Tas veicinās jaunu 
tirgu izveidi un, iespējams, nodrošinās
jaunus ienākumu avotus primārās 
produkcijas ražotājiem ar standartizācijas,
sertifikācijas shēmu, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1427
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Mērķis ir veicināt uz atjaunojamiem 
resursiem balstītas, energoefektīvas,
resursefektīvas, ilgtspējīgas un 
konkurētspējīgas Eiropas bioloģiskās 
rūpniecības nozares. Pasākumus vērš uz to, 
lai veicinātu bioekonomiku, pārveidojot 
tradicionālos rūpnieciskos procesus un 
produktus tā, lai tie kļūtu par bioloģiskiem, 
resursefektīviem un energoefektīviem, 
attīstot integrētas bioloģiskās pārstrādes 
rūpnīcas koncepcijas, izmantojot biomasu 
no primārās ražošanas, bioloģiskos 
atkritumus un bioloģiskās rūpniecības 
nozares blakusproduktus un atverot jaunus 
tirgus ne tikai ar standartizācijas (attiecīgā 
gadījumā), bet arī reglamentācijas un 
demonstrējumu pasākumu un citu 
pasākumu starpniecību, vienlaikus ņemot 
vērā bioekonomikas vides un sociāli 
ekonomisko ietekmi uz zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1428
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas,
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 

Mērķis ir veicināt ilgtspējīgas un 
konkurētspējīgas Eiropas bioloģiskās 
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bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

rūpniecības nozares, kas rada zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un kas saglabā 
resursus un tos izmanto efektīvi. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, bet arī — dažādošanas,
reglamentācijas un demonstrējumu/lauka 
izmēģinājuma pasākumu un citu pasākumu 
starpniecību, vienlaikus ņemot vērā 
bioekonomikas ietekmi uz zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
izmaiņām, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
viedokli un bažas.

Or. en

Grozījums Nr. 1429
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
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standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības viedokli un bažas.

Or. en

Grozījums Nr. 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem (tostarp attiecībā uz 
ūdeni un enerģiju), attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1431
Giles Chichester, Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, ražojot un izmantojot 
biomasu no primārās ražošanas, 
bioloģiskos atkritumus un bioloģiskās 
rūpniecības nozares blakusproduktus un 
atverot jaunus tirgus ar standartizācijas, 
reglamentācijas un demonstrējumu/lauka 
izmēģinājuma pasākumu un citu pasākumu 
starpniecību, vienlaikus ņemot vērā 
bioekonomikas ietekmi uz zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
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un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, ražojot un izmantojot
biomasu no primārās ražošanas, 
bioloģiskos atkritumus un bioloģiskās 
rūpniecības nozares blakusproduktus un 
atverot jaunus tirgus ar standartizācijas, 
reglamentācijas un demonstrējumu/lauka 
izmēģinājuma pasākumu un citu pasākumu 
starpniecību, vienlaikus ņemot vērā 
bioekonomikas ietekmi uz zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, ražojot un izmantojot 
biomasu no primārās ražošanas, 
bioloģiskos atkritumus un bioloģiskās 
rūpniecības nozares blakusproduktus un 
atverot jaunus tirgus ar standartizācijas, 
reglamentācijas un demonstrējumu/lauka 
izmēģinājuma pasākumu un citu pasākumu 
starpniecību, vienlaikus ņemot vērā 
bioekonomikas ietekmi uz zemes 
izmantojumu un zemes izmantojuma 
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izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Integrētu bioloģiskās pārstrādes rūpnīcu attīstīšanai nevajadzētu aprobežoties tikai ar 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu emisiju līmeni. Pasākumus vērš uz 
to, lai veicinātu bioekonomiku, pārveidojot 
tradicionālos rūpnieciskos procesus un 
produktus tā, lai tie kļūtu par bioloģiskiem, 
resursefektīviem un energoefektīviem, 
attīstot integrētas bioloģiskās pārstrādes 
rūpnīcas koncepcijas, izmantojot biomasu 
no primārās ražošanas, bioloģiskos 
atkritumus un bioloģiskās rūpniecības 
nozares blakusproduktus un atverot jaunus 
tirgus ar standartizācijas, reglamentācijas 
un demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1435
Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d a) Transversāla jūras un jūrlietu 
pētniecība
Dzīvo un nedzīvo jūras resursu 
izmantošana, kā arī dažādu jūras 
enerģijas avotu izmantošana un virkne 
dažādu izmantošanas veidu saistībā ar 
jūru rada transversālas zinātnes un 
tehnoloģijas problēmas. Jūrām un 
okeāniem ir arī svarīga nozīme klimata 
regulēšanā, taču tās spēcīgi ietekmē 
cilvēku iekšzemes, piekrastes un jūras 
darbības, kā arī klimata pārmaiņas. 
Vispārējais mērķis ir izstrādāt 
transversālas jūras un jūrlietu zinātniskās 
un tehnoloģiskās zināšanas (tostarp ar 
pētījumu starpniecību par pelaģiskajiem 
putniem) nolūkā attīstīt zilās izaugsmes 
potenciālu virknē jūras nozaru, vienlaikus 
aizsargājot jūras vidi un pielāgojoties 
klimata pārmaiņām. Šī stratēģiski 
saskaņotā pieeja jūras pētniecībā visos 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
izaicinājumos un pīlāros arī atbalstīs 
attiecīgo Savienības politiku īstenošanu, 
palīdzot sasniegt galvenos zilās izaugsmes 
mērķus.

Or. en

Pamatojums

Balstīts uz Teresa Riera Madurell ziņojuma 168. grozījumu. Ar grozījumu tiek papildināts, ka 
strauji attīstās atsevišķu jūras putnu sugu izpēte un tā ir izrādījuies ārkārtīgi noderīga, lai 
izprastu jūras vidi tās plašākā nozīmē.

Grozījums Nr. 1436
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3 a Mērķis ir nodrošināt pietiekami 
daudz pārtikas, barības, biomasas un citu 
izejvielu, vienlaikus aizsargājot dabas 
resursus un uzlabojot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp pārvarot un 
mazinot klimata pārmaiņas, vienlaikus 
attīstot pakalpojumus, koncepcijas un 
politikas virzienus, kuru mērķis ir vairot 
labklājību lauku reģionos, tostarp —
Arktikas pamatiedzīvotāju labklājību.

Or. en

Grozījums Nr. 1437
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt pāreju uz 
uzticamu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
enerģētikas sistēmu, ņemot vērā enerģijas 
deficīta palielināšanos, to, ka pieprasījums 
pēc enerģijas arvien palielinās, kā arī 
klimata pārmaiņas.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt pāreju uz 
uzticamu, izmaksu ziņā pieejamu,
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas 
sistēmu, ņemot vērā enerģijas deficīta 
palielināšanos, to, ka pieprasījums pēc 
enerģijas arvien palielinās, kā arī klimata 
pārmaiņas.

Or. de

Grozījums Nr. 1438
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
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par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no 
visām Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisijām. Katru gadu 2,5 % no 
Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) 
tiek tērēti enerģijas importam, un šis 
īpatsvars, visticamāk, palielināsies. Līdz 
2050. gadam šī tendence palielinās 
vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa. Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību 
pasaules tirgū un bažījoties par piegādes 
drošību, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni. Turklāt 2020. gadā atjaunojamu 
energoresursu avotu īpatsvaram enerģijas 
tiešajā patēriņā būtu jābūt 20 % 
apvienojumā ar 20 % energoefektivitātes 
mērķi. Lai sasniegtu šos mērķus, būs 
būtiski jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, 
izveidojot zema oglekļa dioksīda līmeņa 
profila, enerģētiskās drošības un 
pieejamības apvienojumu, vienlaikus 
nostiprinot Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju. Tādēļ sistēma ir attiecīgi 
jāpārstrukturē, jo, izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū (un bažījoties 
par piegādes drošību), arvien lielāku 
energoresursu nodokļu slogu un augstās 
izmaksas, ko rada pielāgošanās 
Savienības tiesību aktiem vides un klimata 
pārmaiņu jomā, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

Or. it

Grozījums Nr. 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
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īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % enerģijas 
taupīšanas mērķi. Līdz 2050. gadam 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 80–95 %. Lai sasniegtu šo mērķi, līdz 
šā gadsimta vidum atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģijām jāieņem lielākā 
Eiropas energoapgādes daļa. Līdztekus 
tam ir nepieciešama vērienīga 
energoefektivitātes politika kā izmaksu 
ziņā efektīvākais veids, lai sasniegtu mūsu 
ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķus. 
Tādēļ ir pareizi novirzīt trīs ceturtdaļas no 
šim problēmu virzienam paredzētā 
budžeta pētniecībai un inovācijai 
atjaunojamās enerģijas jomā un 
energoefektivitātei. Lai sasniegtu šos 
mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot ilgtspējīgu
zema oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Līdz 
2050. gadam jāsamazina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 80–95 %. Visi 
dekarbonizācijas scenāriji Enerģētikas 
ceļvedī 2050. gadam liecina, ka 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas līdz 
šā gadsimta vidum aizņems 
energoapgādes tehnoloģiju lielāko daļu. 
Līdztekus tam ir nepieciešama vērienīga 
energoefektivitātes politika kā izmaksu 
ziņā efektīvākais veids, lai sasniegtu mūsu 
ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķus. 
Tādēļ ir pareizi novirzīt trīs ceturtdaļas no 
šim problēmu virzienam paredzētā 
budžeta pētniecībai un inovācijai 
atjaunojamās enerģijas jomā un 
energoefektivitātei. Lai sasniegtu šos 
mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot alternatīvu 
fosilajiem kurināmajiem izstrādāšanas, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
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piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1441
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Līdz 
2050. gadam jāsamazina siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 80–95 %. Visi stratēģijā 
“Enerģētikas ceļvedis 2050” ietvertie 
scenāriji pierāda, ka atjaunojamās 
energotehnoloģijas līdz šī gadsimta vidum 
veidos vislielāko energoapgādes 
tehnoloģiju daļu un ka energoefektivitātei 
būs būtiska loma šo mērķu sasniegšanā. 
Tādēļ ir pareizi novirzīt 85 % no šim 
problēmu virzienam paredzētā budžeta 
pētniecībai un inovācijai atjaunojamās 
enerģijas jomā un enerģijas galapatēriņa 
efektivitātei. Lai sasniegtu šos mērķus, būs 
būtiski jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, 
izveidojot atjaunojamās enerģijas, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
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Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Līdz 
2050. gadam jāpanāk siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinājums par 80–95 %. 
Dekarbonizācijas scenāriji Enerģētikas 
ceļvedī 2050. gadam rāda, ka 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, tām 
veltot pietiekamus ieguldījumus un jaudu, 
būtu jāaizņem energoapgādes tehnoloģiju 
lielākā daļa līdz šā gadsimta vidum. Tāpēc 
ir lietderīgi proporcionālus līdzekļus no 
šim izaicinājumam paredzētā budžeta 
novirzīt uz atjaunojamās enerģijas 
pētniecību un inovāciju. Lai sasniegtu šos 
mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 



PE492.789v01-00 106/175 AM\907849LV.doc

LV

palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1443
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Tādēļ ir pareizi 
novirzīt lielāko daļu no šim problēmu 
virzienam paredzētā budžeta pētniecībai 
un inovācijai atjaunojamās enerģijas 
jomā, enerģijas uzglabāšanas jomā, 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
glabāšanas jomā, oglekļa emisiju ziņā 
neitrālas enerģijas ražošanas jomā un 
tīkla pārvaldības un energoefektivitātes 
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enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

uzlabošanā. Lai sasniegtu šos mērķus, būs 
būtiski jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, 
izveidojot zema oglekļa dioksīda līmeņa 
profila, enerģētiskās drošības un 
pieejamības apvienojumu, vienlaikus 
nostiprinot Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju. Eiropa pašlaik ir tālu no šā 
vispārīgā mērķa sasniegšanas. Joprojām 
80 % no Eiropas enerģētikas sistēmas 
izmanto fosilo kurināmo, un šī nozare rada 
80 % no visām Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisijām. Katru gadu 2,5 % no 
Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) 
tiek tērēti enerģijas importam, un šis 
īpatsvars, visticamāk, palielināsies. Līdz 
2050. gadam šī tendence palielinās 
vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa. Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību 
pasaules tirgū un bažījoties par piegādes 
drošību, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1444
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Tādēļ ir svarīgi 
uzmanību vērst uz optimāla risinājuma 
rašanu atjaunojamās enerģijas 
integrēšanai, līdzsvarojot elektroenerģijas 
tīklu ar dinamiskām un ekoloģiski 
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apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

sensitīvām energoieguves tehnoloģijām.
Lai sasniegtu šos mērķus, būs būtiski 
jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, 
izveidojot zema oglekļa dioksīda līmeņa 
profila, enerģētiskās drošības un 
pieejamības apvienojumu, vienlaikus 
nostiprinot Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju. Eiropa pašlaik ir tālu no šā 
vispārīgā mērķa sasniegšanas. Joprojām 
80 % no Eiropas enerģētikas sistēmas 
izmanto fosilo kurināmo, un šī nozare rada 
80 % no visām Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisijām. Katru gadu 2,5 % no 
Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) 
tiek tērēti enerģijas importam, un šis 
īpatsvars, visticamāk, palielināsies. Līdz 
2050. gadam šī tendence palielinās 
vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa. Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību 
pasaules tirgū un bažījoties par piegādes 
drošību, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām ir izšķirošā loma visos Enerģijas ceļveža 2050 
dekarbonizācijas scenārijos, un tādēļ pētniecības un attīstības koncentrēšanai jābūt pareizā 
līdzsvarā, iekļaujot elektroenerģijas tīklā atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 1445
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un, iespējams, vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
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īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa, ja Eiropas Savienībā netiks 
ilgtspējīgi attīstīti jauni enerģijas avoti. 
Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību pasaules 
tirgū un bažījoties par piegādes drošību, 
Eiropas rūpniecības nozares un patērētāji 
arvien lielāku to ieņēmumu daļu tērē 
enerģijai.

Or. en

Pamatojums

Galīgais lēmums par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas mērķi līdz 2050. gadam vēl 
nav pieņemts. Minētie 80–95 % ir vēlamie, tomēr ne visos gadījumos iespējamie mērķi. 
Eiropā ir arī jauni gāzes un naftas avoti un pašlaik tiek lemts, vai tajos ir iespējams 
nodrošināt ilgtspējīgu ieguvi. Tie jāņem vērā pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 1446
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
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par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 8095 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 8095 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs tālāk jāattīsta enerģētikas 
sistēma, izveidojot zema oglekļa dioksīda 
līmeņa profila, enerģētiskās drošības un 
pieejamības apvienojumu, vienlaikus 
nostiprinot Eiropas ekonomikas
konkurētspēju. Eiropa pašlaik ir tālu no šā 
vispārīgā mērķa sasniegšanas. Joprojām 
80 % no Eiropas enerģētikas sistēmas 
izmanto fosilo kurināmo, un šī nozare rada 
80 % no visām Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisijām. Katru gadu 2,5 % no 
Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) 
tiek tērēti enerģijas importam, un šis 
īpatsvars, visticamāk, palielināsies. Līdz 
2050. gadam šī tendence varētu palielināt
vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa. Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību 
pasaules tirgū un bažījoties par piegādes 
drošību, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

Or. de

Grozījums Nr. 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
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īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 
palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
emisiju līmeņa profila, enerģētiskās 
drošības un pieejamības apvienojumu, 
vienlaikus nostiprinot Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju. Eiropa pašlaik ir tālu no šā 
vispārīgā mērķa sasniegšanas. Joprojām 
80 % no Eiropas enerģētikas sistēmas 
izmanto fosilo kurināmo, un šī nozare rada 
80 % no visām Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisijām. Katru gadu 2,5 % no 
Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) 
tiek tērēti enerģijas importam, un šis 
īpatsvars, visticamāk, palielināsies. Līdz 
2050. gadam šī tendence palielinās 
vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa. Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību 
pasaules tirgū un bažījoties par piegādes 
drošību, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1448
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. 
Tas nozīmē, ka līdz 2050. gadam 
enerģētikas nozarē CO2 emisijas būtu 
jāsamazina par vairāk nekā 90 %, 
rūpniecības nozarē — par vairāk nekā 
80 %, transporta nozarē — vismaz par 

svītrots
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60 %, un mājokļu un pakalpojumu 
nozarē — par apmēram 90 %.

Or. it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. Tas 
nozīmē, ka līdz 2050. gadam enerģētikas 
nozarē CO2 emisijas būtu jāsamazina par 
vairāk nekā 90 %, rūpniecības nozarē —
par vairāk nekā 80 %, transporta nozarē —
vismaz par 60 %, un mājokļu un 
pakalpojumu nozarē — par apmēram 90 %.

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. Tas 
nozīmē, ka līdz 2050. gadam enerģētikas 
nozarē CO2 emisijas būtu jāsamazina par 
vairāk nekā 90 %, rūpniecības nozarē —
par vairāk nekā 80 %, transporta nozarē —
vismaz par 60 %, un mājokļu un 
pakalpojumu nozarē — par apmēram 90 %.
Ceļvedis arī liecina, ka, cita starpā, 
īstermiņā līdz vidējā termiņā gāzes 
izmantošana var palīdzēt sekmēt 
enerģētikas nozares pārveidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1450
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. Tas 
nozīmē, ka līdz 2050. gadam enerģētikas 
nozarē CO2 emisijas būtu jāsamazina par 
vairāk nekā 90 %, rūpniecības nozarē —
par vairāk nekā 80 %, transporta nozarē —
vismaz par 60 %, un mājokļu un 
pakalpojumu nozarē — par apmēram
90 %.

Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā, ko ir 
izstrādājusi Eiropas Komisija, tiek 
pieņemts, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā, 
ņemot vērā, ka pasaules mērogā šajā 
jautājumā nav noslēgts neviens nolīgums. 
Tas nozīmē, ka līdz 2050. gadam 
enerģētikas nozarē CO2 emisijas būtu 
jāsamazina pat par vairāk nekā 90 %, 
rūpniecības nozarē — par vairāk nekā 
80 %, transporta nozarē — par 60 %, un 
mājokļu un pakalpojumu nozarē — par 
90 %.

Or. en

Pamatojums

Galīgais lēmums par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas mērķi līdz 2050. gadam vēl 
nav pieņemts. Minētie 80–95 % ir vēlamie, tomēr ne visos gadījumos iespējamie mērķi.

Grozījums Nr. 1451
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. Tas 
nozīmē, ka līdz 2050. gadam enerģētikas
nozarē CO2 emisijas būtu jāsamazina par 
vairāk nekā 90 %, rūpniecības nozarē —
par vairāk nekā 80 %, transporta 
nozarē — vismaz par 60 %, un mājokļu un 

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būtu lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. Tas 
nozīmē, ka līdz 2050. gadam enerģētikas, 
rūpniecības, transporta nozarē, mājokļu un 
pakalpojumu nozarē un citās nozarēs būtu 
jāsamazina CO2 emisijas.
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pakalpojumu nozarē — par apmēram 
90 %.

Or. de

Grozījums Nr. 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda
emisiju līmeni 2050. gadā liecina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķiem būs lielākoties 
jābūt sasniegtiem Savienības teritorijā. Tas 
nozīmē, ka līdz 2050. gadam enerģētikas 
nozarē CO2 emisijas būtu jāsamazina par 
vairāk nekā 90 %, rūpniecības nozarē —
par vairāk nekā 80 %, transporta nozarē —
vismaz par 60 %, un mājokļu un 
pakalpojumu nozarē — par apmēram 90 %.

Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu emisiju līmeni 
2050. gadā liecina, ka siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas mērķiem būs 
lielākoties jābūt sasniegtiem Savienības 
teritorijā. Tas nozīmē, ka līdz 2050. gadam 
enerģētikas nozarē CO2 emisijas būtu 
jāsamazina par vairāk nekā 90 %, 
rūpniecības nozarē — par vairāk nekā 
80 %, transporta nozarē — vismaz par 
60 %, un mājokļu un pakalpojumu 
nozarē — par apmēram 90 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū; tādēļ 
šajā sabiedrībai svarīgās problēmas 
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risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

risināšanā nozīmīgu budžeta daļu atvēl, 
lai atbalstītu pētniecību un inovācijas 
atjaunojamās enerģijas, elektrosadales, 
viedtīklu, enerģijas uzglabāšanas un 
energoefektivitātes jomā. Vienlaikus ir 
jāievieš netehnoloģiski risinājumi gan 
piedāvājuma, gan pieprasījuma līmenī. 
Visiem šiem pasākumiem jābūt daļai no 
integrētas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa politikas, ieskaitot svarīgo 
pamattehnoloģiju un jo īpaši IKT 
risinājumu apguvi, progresīvu ražošanu, 
pārstrādi un materiālus. Mērķis ir radīt 
efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, kas palīdzēs reaģēt uz 
enerģētikas problēmām un ko var plaši 
apgūt Eiropas un starptautiskos tirgos, un 
ieviest viedu pieprasījuma līmeņa 
pārvaldību, pamatojoties uz atvērtu un 
pārredzamu enerģētikas tirgu un 
intelektiskām un energoefektīvām 
pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1454
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū; 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
enerģiju tehnoloģijas ir jebkurā gadījumā 
izdevīgākā iespēja, lai sasniegtu 
dekarbonizācijas mērķus, tādēļ vismaz 
75 % budžeta, kas paredzēts šīs 
sabiedrībai svarīgās problēmas 
risināšanai, piešķir šīm tehnoloģijām. 
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ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. en

Pamatojums

EK Enerģijas ceļvedī tiek uzsvērta atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte kā visu tās 
scenāriju sastāvdaļa, kuri vērsti uz to, lai sasniegtu 2050. gada dekarbonizācijas mērķus. Lai 
Eiropa to varētu sasniegt, nepieciešams nozīmīgs atbalsts pētniecībā un inovācijās.

Grozījums Nr. 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. Īpaša 
uzmanība jāvelta maza mēroga un 
mikromēroga enerģijas ražotāju 
pētniecībai, izstrādei un ieviešanai. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
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radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, kas palīdzēs pārvarēt 
enerģētikas problēmas, kuras galvenokārt 
saistītas ar autjaunojamās enerģijas 
integrēšanu, un ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.
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Or. en

Pamatojums

Programmai „Apvārsnis 2020” būtu uzmanības centrā jāliek enerģētikas tehnoloģijas, 
piemēram, elektroenerģijas uzglabāšana, kas var būtiski palīdzēt pārvarēt atjaunojamās 
enerģijas avotu nestabilitātes problēmu.

Grozījums Nr. 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, kas var palīdzēt pārvarēt 
enerģētikas problēmas, kuras galvenokārt 
saistītas ar autjaunojamās enerģijas 
integrēšanu, un ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. fr

Pamatojums

Programmai „Apvārsnis 2020” būtu uzmanības centrā jāliek enerģētikas tehnoloģijas, 
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piemēram, elektroenerģijas uzglabāšana, kas var palīdzēt pārvarēt atjaunojamās enerģijas 
nestabilitātes problēmu.

Grozījums Nr. 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, kas palīdzēs pārvarēt 
enerģētikas problēmas, kuras galvenokārt 
saistītas ar autjaunojamās enerģijas 
integrēšanu, un ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu, tostarp elektroenerģijas 
uzkrāšanas tehnoloģiju, pētniecībā, 
izstrādē, demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas un drošas
energotehnoloģijas un pakalpojumus, ko 
var plaši apgūt Eiropas un starptautiskos 
tirgos, un ieviest viedu pieprasījuma 
līmeņa pārvaldību, pamatojoties uz atvērtu 
un pārredzamu enerģētikas tirgu un 
intelektiskām energoefektivitātes un 
drošības pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema emisiju līmeņa 
energotehnoloģiju un pakalpojumu 
pētniecībā, izstrādē, demonstrēšanā un 
ieviešanā tirgū. Vienlaikus ir jāievieš 
netehnoloģiski risinājumi gan 
piedāvājuma, gan pieprasījuma līmenī. 
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pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Visiem šiem pasākumiem jābūt daļai no 
integrētas zema emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1461
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū par 
pieņemamu cenu. Vienlaikus ir jāievieš 
netehnoloģiski risinājumi gan 
piedāvājuma, gan pieprasījuma līmenī. 
Visiem šiem pasākumiem jābūt daļai no 
integrētas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa politikas, ieskaitot svarīgo 
pamattehnoloģiju un jo īpaši IKT 
risinājumu apguvi, progresīvu ražošanu, 
pārstrādi un materiālus. Mērķis ir radīt 
efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
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energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. it

Grozījums Nr. 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju, tostarp 
gāzes tehnoloģiju, un pakalpojumu 
pētniecībā, izstrādē, demonstrēšanā un 
ieviešanā tirgū. Vienlaikus ir jāievieš 
netehnoloģiski risinājumi gan 
piedāvājuma, gan pieprasījuma līmenī. 
Visiem šiem pasākumiem jābūt daļai no 
integrētas zema oglekļa dioksīda emisiju 
līmeņa politikas, ieskaitot svarīgo 
pamattehnoloģiju un jo īpaši IKT 
risinājumu apguvi, progresīvu ražošanu, 
pārstrādi un materiālus. Mērķis ir radīt 
efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1463
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa



AM\907849LV.doc 123/175 PE492.789v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu atjaunojamo resursu
energotehnoloģiju un pakalpojumu 
pētniecībā, izstrādē, demonstrēšanā un 
ieviešanā tirgū. Vienlaikus ir jāievieš 
netehnoloģiski risinājumi gan 
piedāvājuma, gan pieprasījuma līmenī. 
Visiem šiem pasākumiem jābūt daļai no 
integrētas zema oglekļa dioksīda emisiju
līmeņa politikas, ieskaitot svarīgo 
pamattehnoloģiju un jo īpaši IKT 
risinājumu apguvi, progresīvu ražošanu, 
pārstrādi un materiālus. Mērķis ir radīt 
efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas 
ilgtspējīgas zema oglekļa dioksīda emisiju 
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ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

līmeņa politikas, ieskaitot svarīgo 
pamattehnoloģiju un jo īpaši IKT 
risinājumu apguvi, progresīvu ražošanu, 
pārstrādi un materiālus. Mērķis ir radīt 
efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1465
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Lai samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

Or. de
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Grozījums Nr. 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunām tehnoloģijām un risinājumiem ir 
jākonkurē cenas un uzticamības ziņā ar 
īpaši optimizētām enerģētikas sistēmām, 
kam jau ir iedibināti uzņēmumi un
tehnoloģijas. Lai šie jaunie, tīrākie, zema 
oglekļa dioksīda līmeņa, efektīvākie 
energoresursu avoti kļūtu komerciāli 
pievilcīgi vajadzīgajā mērogā, izšķiroša 
nozīme ir pētniecībai un inovācijai. Ne 
rūpniecības nozare viena pati, ne arī 
dalībvalstis individuāli nespēj uzņemties 
izmaksas un riskus, kuru galvenie 
noteicošie faktori (pāreja uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
nodrošinot cenas ziņā pieejamu un drošu 
enerģiju) atrodas ārpus tirgus.

Jaunām tehnoloģijām un risinājumiem ir 
jākonkurē ar enerģētikas sistēmām, kas 
veidotas jau vēsturiski iedibinātiem
uzņēmumiem un tehnoloģijām, kuras līdz 
šim ir guvušas labumu no apjomīga 
pētījumu finansējuma un subsīdijām. Lai 
šie jaunie, tīrie, zema oglekļa dioksīda 
līmeņa, efektīvākie energoresursu avoti 
kļūtu komerciāli pievilcīgi vajadzīgajā 
mērogā, izšķiroša nozīme ir pētniecībai un 
inovācijai. Tāpēc šīs sabiedrības 
problēmas risināšanas ietvaros nav 
pamata nodrošināt finansējumu fosilā 
kurināmā tehnoloģiju pētniecībai un 
attīstībai. Ne rūpniecības nozare viena pati, 
ne arī dalībvalstis individuāli nespēj 
uzņemties izmaksas un riskus, kuru 
galvenie noteicošie faktori (pāreja uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, nodrošinot cenas ziņā 
pieejamu un drošu enerģiju) atrodas ārpus 
tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunām tehnoloģijām un risinājumiem ir 
jākonkurē cenas un uzticamības ziņā ar 
īpaši optimizētām enerģētikas sistēmām, 

Jaunām tehnoloģijām un risinājumiem ir 
jākonkurē enerģētikas sistēmās, kas 
veidotas jau vēsturiski iedibinātiem 
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kam jau ir iedibināti uzņēmumi un 
tehnoloģijas. Lai šie jaunie, tīrākie, zema 
oglekļa dioksīda līmeņa, efektīvākie 
energoresursu avoti kļūtu komerciāli 
pievilcīgi vajadzīgajā mērogā, izšķiroša 
nozīme ir pētniecībai un inovācijai. Ne 
rūpniecības nozare viena pati, ne arī 
dalībvalstis individuāli nespēj uzņemties 
izmaksas un riskus, kuru galvenie 
noteicošie faktori (pāreja uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
nodrošinot cenas ziņā pieejamu un drošu 
enerģiju) atrodas ārpus tirgus.

uzņēmumiem un tehnoloģijām, kuras 
mūsdienās ir pārņēmušas milzīgu 
pasaules daļu, kā arī piesaistījušas 
Eiropas pētniecības finansējumu un 
subsīdijas. Lai šie jaunie, tīrākie, zema 
oglekļa dioksīda līmeņa, efektīvākie 
energoresursu avoti kļūtu komerciāli 
pievilcīgi vajadzīgajā mērogā, izšķiroša 
nozīme ir pētniecībai un inovācijai, tāpēc 
šīs sabiedrības problēmas risināšanas 
ietvaros nav pamata nodrošināt 
finansējumu fosilā kurināmā tehnoloģiju 
pētniecībai un attīstībai. Ne rūpniecības 
nozare viena pati, ne arī dalībvalstis 
individuāli nespēj uzņemties izmaksas un 
riskus, kuru galvenie noteicošie faktori 
(pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, nodrošinot cenas 
ziņā pieejamu un drošu enerģiju) atrodas 
ārpus tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1468
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunām tehnoloģijām un risinājumiem ir 
jākonkurē cenas un uzticamības ziņā ar 
īpaši optimizētām enerģētikas sistēmām, 
kam jau ir iedibināti uzņēmumi un 
tehnoloģijas. Lai šie jaunie, tīrākie, zema 
oglekļa dioksīda līmeņa, efektīvākie
energoresursu avoti kļūtu komerciāli 
pievilcīgi vajadzīgajā mērogā, izšķiroša 
nozīme ir pētniecībai un inovācijai. Ne 
rūpniecības nozare viena pati, ne arī 
dalībvalstis individuāli nespēj uzņemties 
izmaksas un riskus, kuru galvenie 
noteicošie faktori (pāreja uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 

Jaunām tehnoloģijām un risinājumiem ir 
jākonkurē enerģētikas sistēmās, kas 
veidotas jau vēsturiski iedibinātiem 
uzņēmumiem un tehnoloģijām, kuras 
mūsdienās ir pārņēmušas milzīgu 
pasaules daļu, kā arī piesaistījušas 
Eiropas pētniecības finansējumu un 
subsīdijas. Lai jauni, tīrāki, atjaunojami 
un efektīvāki energoresursu avoti kļūtu 
komerciāli pievilcīgi vajadzīgajā mērogā, 
izšķiroša nozīme ir pētniecībai un 
inovācijai. Ne rūpniecības nozare viena 
pati, ne arī dalībvalstis individuāli nespēj 
uzņemties izmaksas un riskus, kuru 
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nodrošinot cenas ziņā pieejamu un drošu 
enerģiju) atrodas ārpus tirgus.

galvenie noteicošie faktori (pāreja uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, nodrošinot cenas ziņā 
pieejamu un drošu enerģiju) atrodas ārpus 
tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunām tehnoloģijām un risinājumiem ir 
jākonkurē cenas un uzticamības ziņā ar 
īpaši optimizētām enerģētikas sistēmām, 
kam jau ir iedibināti uzņēmumi un 
tehnoloģijas. Lai šie jaunie, tīrākie, zema 
oglekļa dioksīda līmeņa, efektīvākie 
energoresursu avoti kļūtu komerciāli 
pievilcīgi vajadzīgajā mērogā, izšķiroša 
nozīme ir pētniecībai un inovācijai. Ne 
rūpniecības nozare viena pati, ne arī 
dalībvalstis individuāli nespēj uzņemties 
izmaksas un riskus, kuru galvenie 
noteicošie faktori (pāreja uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
nodrošinot cenas ziņā pieejamu un drošu 
enerģiju) atrodas ārpus tirgus.

Jaunām tehnoloģijām un risinājumiem ir 
jākonkurē cenas un uzticamības ziņā ar 
īpaši optimizētām enerģētikas sistēmām, 
kam jau ir iedibināti uzņēmumi un 
tehnoloģijas. Lai šie jaunie, tīrākie, zema 
emisiju līmeņa, efektīvākie energoresursu 
avoti kļūtu komerciāli pievilcīgi 
vajadzīgajā mērogā, izšķiroša nozīme ir 
pētniecībai un inovācijai. Ne rūpniecības 
nozare viena pati, ne arī dalībvalstis 
individuāli nespēj uzņemties izmaksas un 
riskus, kuru galvenie noteicošie faktori 
(pāreja uz ekonomiku ar zemu emisiju 
līmeni, nodrošinot cenas ziņā pieejamu un 
drošu enerģiju) atrodas ārpus tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1470
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs attīstības paātrināšanai būs vajadzīga 
stratēģiska pieeja Savienības līmenī, kura 
aptver enerģijas piedāvājumu, 
pieprasījumu un izmantojumu ēkās, 
pakalpojumos, transportā un rūpnieciskajās 
vērtības ķēdēs. Tas nozīmē, ka būs 
jāpielāgo resursi visā Savienībā, tostarp 
kohēzijas politikas fondi, jo īpaši 
izmantojot valsts un reģionālas pārdomātas 
specializācijas stratēģijas, emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS), publisko 
iepirkumu un citus finansēšanas 
mehānismus. Šim nolūkam būs arī 
vajadzīga atjaunojamu energoresursu un 
energoefektivitātes reglamentācijas un 
izmantošanas politika, pielāgota tehniskā 
palīdzība un spēju veidošana, lai likvidētu 
netehnoloģiskus šķēršļus.

Šīs attīstības paātrināšanai būs vajadzīga 
stratēģiska pieeja Savienības līmenī, kura 
aptver enerģijas piedāvājumu, 
pieprasījumu un izmantojumu ēkās, 
pakalpojumos, transportā un rūpnieciskajās 
vērtības ķēdēs. Tas nozīmē, ka būs 
jāpielāgo resursi visā Savienībā, tostarp 
kohēzijas politikas fondi, jo īpaši 
izmantojot valsts un reģionālas pārdomātas 
specializācijas stratēģijas, emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS), publisko 
iepirkumu un citus finansēšanas 
mehānismus. Šim nolūkam būs arī 
vajadzīga atjaunojamu energoresursu un 
energoefektivitātes reglamentācijas un 
izmantošanas politika, pielāgota tehniskā 
palīdzība un spēju veidošana, lai likvidētu 
netehnoloģiskus šķēršļus. Attiecībā uz 
attālākajiem reģioniem ir jālemj par 
iespēju radīt stimulus, lai tās varētu attīstīt 
atjaunojamos energoavotus un tādējādi 
gūt alternatīvu enerģētikas potenciālu, 
samazinot savu atkarību no fosilas 
izcelsmes enerģijas.

Or. pt

Pamatojums

Ka ierosināts nesenajā Komisijas 2012. gada 20. jūnija paziņojumā par attālākajiem 
reģioniem (COM(2012)0287), tiks pētītas iespējas struktūrfondu ietvaros, lai finansētu 
atjaunojamos energoavotus un energoefektivitātes palielināšanu, tādā veidā, kas pielāgots šo 
reģionu īpašajām iezīmēm un vajadzībām. 

Grozījums Nr. 1471
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs attīstības paātrināšanai būs vajadzīga Šīs attīstības paātrināšanai būs vajadzīga 
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stratēģiska pieeja Savienības līmenī, kura 
aptver enerģijas piedāvājumu, 
pieprasījumu un izmantojumu ēkās, 
pakalpojumos, transportā un rūpnieciskajās 
vērtības ķēdēs. Tas nozīmē, ka būs 
jāpielāgo resursi visā Savienībā, tostarp 
kohēzijas politikas fondi, jo īpaši 
izmantojot valsts un reģionālas pārdomātas 
specializācijas stratēģijas, emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS), publisko 
iepirkumu un citus finansēšanas 
mehānismus. Šim nolūkam būs arī 
vajadzīga atjaunojamu energoresursu un
energoefektivitātes reglamentācijas un 
izmantošanas politika, pielāgota tehniskā 
palīdzība un spēju veidošana, lai likvidētu 
netehnoloģiskus šķēršļus.

stratēģiska pieeja Savienības līmenī, kura 
aptver enerģijas piedāvājumu, 
pieprasījumu un izmantojumu ēkās, 
pakalpojumos, transportā un rūpnieciskajās 
vērtības ķēdēs. Tas nozīmē, ka būs 
jāpielāgo resursi visā Savienībā, tostarp 
kohēzijas politikas fondi, jo īpaši 
izmantojot valsts un reģionālas pārdomātas 
specializācijas stratēģijas, emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS), publisko 
iepirkumu un citus finansēšanas 
mehānismus. Šim nolūkam būs arī 
vajadzīga atjaunojamu energoresursu,
energoefektivitātes un drošības
reglamentācijas un izmantošanas politika, 
pielāgota tehniskā palīdzība un spēju 
veidošana, lai likvidētu netehnoloģiskus 
šķēršļus.

Or. en

Grozījums Nr. 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energotehnoloģiju stratēģiskais plāns (SET 
plāns) piedāvā šādu stratēģisku pieeju. Tajā 
izklāstīta ilgtermiņa darba programma to 
galveno inovācijas šķēršļu likvidēšanai, kas 
energotehnoloģijām jāpārvar progresīvās 
pētniecības, pētniecības un 
izstrādes/koncepcijas pierādīšanas posmos 
un demonstrējumu posmā, kad uzņēmumi 
cenšas rast kapitālu lielu un pirmreizēju 
projektu finansēšanai un uzsākt tirgus 
apgūšanas procesu.

Energotehnoloģiju stratēģiskais plāns (SET 
plāns) piedāvā šādu stratēģisku pieeju. Tajā 
izklāstīta ilgtermiņa darba programma to 
galveno inovācijas šķēršļu likvidēšanai, kas 
energotehnoloģijām jāpārvar progresīvās 
pētniecības, pētniecības un 
izstrādes/koncepcijas pierādīšanas posmos 
un demonstrējumu posmā, kad uzņēmumi 
cenšas rast kapitālu lielu un pirmreizēju 
projektu finansēšanai un uzsākt tirgus 
apgūšanas procesu. Līdzās daudzajām 
tehnoloģijām, ko atspoguļo SET plāns, 
netiks atstātas bez ievērības citas tikko 
radušās tehnoloģijas ar kardinālu 
potenciālu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1473
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Raugoties no resursu optimizācijas 
viedokļa, atsevišķu budžeta pozīciju 
ieviešana katrai SET plānā minētajai 
tehnoloģijai nodrošina Eiropas pievienoto 
vērtību.

Or. it

Grozījums Nr. 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā. Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu pasākumus, 
koncentrējoties uz pasākumiem ar skaidru 
Savienības pievienoto vērtību, jo īpaši 
tiem, kam ir augsts potenciāls piesaistīt 
valstu līdzekļus. Darbības Savienības 
līmenī ir paredzētas arī tam, lai atbalstītu 
augsta riska, augstu izmaksu ilgtermiņa 

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā. Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu pasākumus, 
koncentrējoties uz pasākumiem ar skaidru 
Savienības pievienoto vērtību, jo īpaši 
tiem, kam ir augsts potenciāls piesaistīt 
valstu līdzekļus. Darbības Savienības 
līmenī ir paredzētas arī tam, lai atbalstītu 
augsta riska, augstu izmaksu ilgtermiņa 
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programmas, kas ir ārpus individuālu 
dalībvalstu iespējām, apvienotu centienus, 
lai mazinātu ieguldījumu riskus plaša 
mēroga pasākumos, tādos kā rūpnieciskie 
demonstrējumi, un izstrādātu Eiropas 
mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.

programmas, kas ir ārpus individuālu 
dalībvalstu iespējām, apvienotu centienus, 
lai mazinātu ieguldījumu riskus plaša 
mēroga pasākumos, tādos kā rūpnieciskie 
demonstrējumi, un izstrādātu Eiropas 
mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus. Eiropas Savienības 
finansējumu izmanto tikai ilgtspējīgas 
tehnoloģijas finansēšanai, saskaņā ar 
Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķiem 
klimata un enerģijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1475
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā. Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu pasākumus, 
koncentrējoties uz pasākumiem ar skaidru 
Savienības pievienoto vērtību, jo īpaši 
tiem, kam ir augsts potenciāls piesaistīt 
valstu līdzekļus. Darbības Savienības 
līmenī ir paredzētas arī tam, lai atbalstītu 
augsta riska, augstu izmaksu ilgtermiņa
programmas, kas ir ārpus individuālu 
dalībvalstu iespējām, apvienotu centienus, 
lai mazinātu ieguldījumu riskus plaša 

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā. Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu pasākumus, 
koncentrējoties uz pasākumiem ar skaidru 
Savienības pievienoto vērtību, jo īpaši 
tiem, kam ir augsts potenciāls piesaistīt 
valstu līdzekļus, radīt darbavietas un 
izmantot drošus un tīrus resursu avotus. 
Darbības Savienības līmenī ir paredzētas 
arī tam, lai atbalstītu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanu, kas ir 
ārpus individuālu dalībvalstu iespējām, 
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mēroga pasākumos, tādos kā rūpnieciskie 
demonstrējumi, un izstrādātu Eiropas 
mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.

apvienotu centienus, lai mazinātu 
ieguldījumu riskus tādos pasākumos kā 
rūpnieciskie demonstrējumi un izstrādātu 
Eiropas mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1476
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā. Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu pasākumus, 
koncentrējoties uz pasākumiem ar skaidru 
Savienības pievienoto vērtību, jo īpaši 
tiem, kam ir augsts potenciāls piesaistīt 
valstu līdzekļus. Darbības Savienības 
līmenī ir paredzētas arī tam, lai atbalstītu 
augsta riska, augstu izmaksu ilgtermiņa 
programmas, kas ir ārpus individuālu 
dalībvalstu iespējām, apvienotu centienus, 
lai mazinātu ieguldījumu riskus plaša 
mēroga pasākumos, tādos kā rūpnieciskie 
demonstrējumi, un izstrādātu Eiropas 
mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā. Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu pasākumus 
un paplašina to mērogu, koncentrējoties 
uz pasākumiem ar skaidru Savienības 
pievienoto vērtību, jo īpaši tiem, kam ir 
augsts potenciāls piesaistīt valstu līdzekļus 
un radīt ekonomiju un efektivitāti, kas 
izriet no plašā mēroga. Darbības 
Savienības līmenī ir paredzētas arī tam, lai 
atbalstītu augsta riska, augstu izmaksu 
ilgtermiņa programmas, kas ir ārpus 
individuālu dalībvalstu iespējām, apvienotu 
centienus, lai mazinātu ieguldījumu riskus 
plaša mēroga pasākumos, tādos kā 
rūpnieciskie demonstrējumi, un izstrādātu 
Eiropas mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 1477
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā. Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu 
pasākumus, koncentrējoties uz 
pasākumiem ar skaidru Savienības 
pievienoto vērtību, jo īpaši tiem, kam ir 
augsts potenciāls piesaistīt valstu līdzekļus. 
Darbības Savienības līmenī ir paredzētas 
arī tam, lai atbalstītu augsta riska, augstu 
izmaksu ilgtermiņa programmas, kas ir 
ārpus individuālu dalībvalstu iespējām, 
apvienotu centienus, lai mazinātu 
ieguldījumu riskus plaša mēroga 
pasākumos, tādos kā rūpnieciskie 
demonstrējumi, un izstrādātu Eiropas 
mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā. Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā koncentrējas uz pasākumiem —
no maza mēroga līdz plašam mērogam —
ar skaidru Savienības pievienoto vērtību, jo 
īpaši tiem, kam ir augsts potenciāls 
piesaistīt valstu līdzekļus. Darbības 
Savienības līmenī ir paredzētas arī tam, lai 
atbalstītu augsta riska, augstu izmaksu 
ilgtermiņa programmas, kas ir ārpus 
individuālu dalībvalstu iespējām, apvienotu 
centienus, lai mazinātu ieguldījumu riskus 
plaša mēroga pasākumos, tādos kā 
rūpnieciskie demonstrējumi, un izstrādātu 
Eiropas mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1478
Britta Thomsen
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SET plāna kā Eiropas enerģētikas politikas 
pētniecības un inovācijas pīlāra īstenošana 
nostiprinās Savienības energoapgādes 
drošību un pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, palīdzēs 
izveidot pētniecības un inovācijas 
programmu sasaisti ar Eiropas un 
reģionāliem ieguldījumiem enerģētikas 
infrastruktūrā un palielinās ieguldītāju 
vēlmi atbrīvot kapitālu projektiem ar ilgu 
termiņu līdz to ieviešanai praksē un būtisku 
tehnoloģijas un tirgus risku. Tā radīs 
inovācijas iespējas maziem un lieliem 
uzņēmumiem un palīdzēs tiem iegūt vai 
saglabāt konkurētspēju pasaules līmenī, kur 
ar energotehnoloģijām saistītās iespējas ir 
plašas un arvien pieaug.

SET plāna kā Eiropas enerģētikas politikas 
pētniecības un inovācijas pīlāra īstenošana 
nostiprinās Savienības energoapgādes 
drošību un pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, palīdzēs 
izveidot pētniecības un inovācijas 
programmu sasaisti ar Eiropas un 
reģionāliem ieguldījumiem enerģētikas 
infrastruktūrā un palielinās ieguldītāju 
vēlmi atbrīvot kapitālu projektiem ar ilgu 
termiņu līdz to ieviešanai praksē un būtisku 
tehnoloģijas un tirgus risku. Tā radīs 
inovācijas iespējas maziem un lieliem 
uzņēmumiem un palīdzēs tiem iegūt vai 
saglabāt konkurētspēju pasaules līmenī, kur 
ar energotehnoloģijām saistītās iespējas ir 
plašas un arvien pieaug. Ir pareizi nodalīt 
SET plāna rūpniecības iniciatīvas 
atsevišķās budžeta pozīcijās. Konkrēti, 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas 
2050. gadā, kā to paredz Komisijas 
Enerģijas ceļvedis 2050, apgādās 
enerģijas patēriņu no 55 līdz 75 %, vēja 
enerģijai nodrošinot vairāk 
elektroenerģijas nekā jebkura cita 
tehnoloģija; tādēļ ir nepieciešams SET 
plānā izdalīt Vēja enerģijas nozares 
iniciatīvai atsevišķu budžeta pozīciju.

Or. en

Pamatojums

SET plānā atsevišķa budžeta pozīcija Vēja enerģijas nozares iniciatīvai radīs zināmu 
noteiktību privātā sektora ieguldītājiem, lai tie varētu izstrādāt ieguldījumu plānus un 
apvienot savus ieguldījumus ES pētniecības un izstrādes publiskajiem līdzekļiem. Turklāt, ja 
būs atsevišķas budžeta pozīcijas, tas palīdzēs izvairīties no prioritāšu konkurences un stimulēs 
rūpniecību aktīvi piedalīties un veikt līdzfinansēšanu, uzlabojoties pārredzamībai un pieaugot 
tempiem ceļā uz konkrētiem rezultātiem.
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Grozījums Nr. 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SET plāna kā Eiropas enerģētikas politikas 
pētniecības un inovācijas pīlāra īstenošana 
nostiprinās Savienības energoapgādes 
drošību un pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, palīdzēs 
izveidot pētniecības un inovācijas 
programmu sasaisti ar Eiropas un 
reģionāliem ieguldījumiem enerģētikas 
infrastruktūrā un palielinās ieguldītāju 
vēlmi atbrīvot kapitālu projektiem ar ilgu 
termiņu līdz to ieviešanai praksē un būtisku 
tehnoloģijas un tirgus risku. Tā radīs 
inovācijas iespējas maziem un lieliem 
uzņēmumiem un palīdzēs tiem iegūt vai 
saglabāt konkurētspēju pasaules līmenī, kur 
ar energotehnoloģijām saistītās iespējas ir 
plašas un arvien pieaug.

SET plāna kā Eiropas enerģētikas politikas 
pētniecības un inovācijas pīlāra īstenošana 
nostiprinās Savienības energoapgādes 
drošību un pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, palīdzēs 
izveidot pētniecības un inovācijas 
programmu sasaisti ar Eiropas un 
reģionāliem ieguldījumiem enerģētikas 
infrastruktūrā un palielinās ieguldītāju 
vēlmi atbrīvot kapitālu projektiem ar ilgu 
termiņu līdz to ieviešanai praksē un būtisku 
tehnoloģijas un tirgus risku. Tā radīs 
inovācijas iespējas maziem un lieliem 
uzņēmumiem un palīdzēs tiem iegūt vai 
saglabāt konkurētspēju pasaules līmenī, kur 
ar energotehnoloģijām saistītās iespējas ir 
plašas un arvien pieaug. Lai nodrošinātu 
privātajam sektoram pietiekamu politisko 
un finansiālo noteiktību, SET plāna 
tehnoloģijas finansēs no atsevišķām 
budžeta pozīcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SET plāna kā Eiropas enerģētikas politikas 
pētniecības un inovācijas pīlāra īstenošana 
nostiprinās Savienības energoapgādes 
drošību un pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, palīdzēs 

SET plāna kā Eiropas enerģētikas politikas 
pētniecības un inovācijas pīlāra īstenošana 
nostiprinās Savienības energoapgādes 
drošību un pāreju uz ekonomiku ar zemu 
emisiju līmeni, palīdzēs izveidot 
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izveidot pētniecības un inovācijas 
programmu sasaisti ar Eiropas un 
reģionāliem ieguldījumiem enerģētikas 
infrastruktūrā un palielinās ieguldītāju 
vēlmi atbrīvot kapitālu projektiem ar ilgu 
termiņu līdz to ieviešanai praksē un būtisku 
tehnoloģijas un tirgus risku. Tā radīs 
inovācijas iespējas maziem un lieliem 
uzņēmumiem un palīdzēs tiem iegūt vai 
saglabāt konkurētspēju pasaules līmenī, kur 
ar energotehnoloģijām saistītās iespējas ir 
plašas un arvien pieaug.

pētniecības un inovācijas programmu 
sasaisti ar Eiropas un reģionāliem 
ieguldījumiem enerģētikas infrastruktūrā 
un palielinās ieguldītāju vēlmi atbrīvot 
kapitālu projektiem ar ilgu termiņu līdz to 
ieviešanai praksē un būtisku tehnoloģijas 
un tirgus risku. Tā radīs inovācijas iespējas 
maziem un lieliem uzņēmumiem un 
palīdzēs tiem iegūt vai saglabāt 
konkurētspēju pasaules līmenī, kur ar 
energotehnoloģijām saistītās iespējas ir 
plašas un arvien pieaug.

Or. en

Grozījums Nr. 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apraksts „zems oglekļa dioksīda emisiju 
līmenis” ir subjektīvs un nozīmē atsauci 
uz arvien zemākiem emisiju sliekšņiem, jo 
Eiropā vērojams progress virzībā uz tās 
ekonomikas dekarbonizāciju. Drīzumā 
kļūs nepieciešama kvantitatīva definīcija, 
kas saskan ar vērienīgo ieceri samazināt 
izmešu līmeni par 80 līdz 95 % līdz 
2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gada 
līmeni. Tomēr jau tagad ikviens ierosināts 
process, piemēram, oglekļa dioksīda 
uztveršana un izmantošana (CCU), kas 
izmanto fosilo oglekli un kura rezultātā 
rodas šā oglekļa ievērojamas daļas tīkla 
dzīves cikla emisija atmosfērā, būtu 
jāuzskata par „augstu oglekļa emisiju 
līmeni” un tādēļ par nesaderīgu ar ES 
klimata politiku, ETS plānu un 
programmas „Apvārsnis 2020” mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šajā problēmu virzienā īstenotie 
pasākumi veidos Eiropas enerģētikas un 
klimata politikas pamatu. Tās arī veicinās 
iniciatīvas “Inovācijas savienība” mērķu 
sasniegšanu enerģētikas jomā un to 
politikas mērķu sasniegšanu, kas noteikti 
iniciatīvās “Resursu ziņā efektīva Eiropa”, 
“Rūpniecības politika globalizācijas 
laikmetā” un “Eiropas digitalizācijas 
programma”.

Tāpēc šajā problēmu virzienā īstenotie 
pasākumi — kopā ar attiecīgiem saistītiem 
pasākumiem citos problēmu virzienos —
veidos Eiropas enerģētikas un klimata 
politikas pamatu. Tās arī veicinās 
iniciatīvas “Inovācijas savienība” mērķu
sasniegšanu enerģētikas jomā un to 
politikas mērķu sasniegšanu, kas noteikti 
iniciatīvās “Resursu ziņā efektīva Eiropa”, 
“Rūpniecības politika globalizācijas 
laikmetā” un “Eiropas digitalizācijas 
programma”.

Or. en

Grozījums Nr. 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Euratom daļā.

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2000” 
Euratom daļā, tomēr ir nepieciešama 
koordinēšana ar darbību attiecībā uz 
enerģētikas uzdevumiem, lai veicinātu 
sinerģiju starp abām programmām un 
izveidotu visaptverošu un konsekventu 
ceļvedi Eiropas pētniecībai un izstrādei 
enerģijas jomā.

Or. fr
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Pamatojums

Jānostiprina atbilstība Euratom programmai, tā lai Eiropas pētījumu politika enerģētikas 
nozarē balstītos uz visaptverošu skatu attiecībā uz jauktās enerģijas aspektu un varētu gūt 
labumu no iespējām, ko dod dažādu enerģijas veidu kombinēta ieguve (t.i., enerģijas ieguve, 
kas balstās uz kodolenerģiju un uz ūdeņraža ražošanu).

Grozījums Nr. 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Euratom daļā.

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Euratom daļā, tomēr ir nepieciešama 
koordinēšana ar sociālo uzdevumu Nr. 3, 
lai radītu sinerģiju starp abām 
programmām un resursu izmantošanā 
veicinātu augstāku efektivitātes līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Euratom daļā.

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Euratom daļā. Paredz iespējamu sinerģiju 
starp „drošas, tīras un efektīvas 
enerģijas” problēmu loku un 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
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Euratom daļu.

Or. en

Pamatojums

Jānostiprina atbilstība Euratom programmai, tā lai Eiropas pētījumu politika enerģētikas 
nozarē balstītos uz pilnīgu jauktās enerģijas aspektu un varētu gūt labumu no iespējām, ko 
dod dažādu enerģijas veidu kombinēta ieguve (t.i., apvienojot enerģijas ieguvi no 
kodolenerģētikas un no ūdeņraža ražošanas).

Grozījums Nr. 1486
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Euratom daļā.

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolskaldīšanas enerģijas jomā un 
attiecībā uz kodolsintēzes drošības un 
drošuma aspektiem tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Euratom daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 1487
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Euratom daļā.

Pētniecības un inovācijas darbības 
kodolsintēzes un kodolskaldīšanas 
enerģijas jomā tiek veiktas ārpus ES 
daudzgadu finanšu shēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1488
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Enerģijas patēriņa un “oglekļa pēdas” 
samazināšana, nodrošinot gudru un
ilgtspējīgu izmantošanu

(a) Enerģijas patēriņa un "oglekļa pēdas" 
samazināšana, nodrošinot gudru,
ilgtspējīgu un drošu izmantošanu

Or. en

Grozījums Nr. 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību
ēkām, kuru emisiju līmenis ir gandrīz 
nulle, apkures un dzesēšanas iespējas, 
izmantojot atjaunojamus energoresursu 
avotus, īpaši efektīvas rūpniecības nozares 
un energoefektīvu risinājumu masveida 
ieviešanu uzņēmumos, mājsaimniecībās, 
kopienās un pilsētās.

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un kontroles sistēmu pilna 
mēroga pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldības 
optimizāciju ēkām, kuru emisiju līmenis ir 
gandrīz nulle, apkures un dzesēšanas 
iespējas, izmantojot atjaunojamus 
energoresursu avotus, līdzsvaru starp 
efektivitāti un zemu kvalitāti, īpaši 
efektīvas rūpniecības nozares un 
energoefektīvu risinājumu masveida 
ieviešanu uzņēmumos, mājsaimniecībās, 
kopienās un pilsētās, citu risinājumu 
starpā pieņemot koģenerācijas 
tehnoloģijas, mikrotīklu tehnoloģijas un 
ilgtspējīgus mehānismus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību 
ēkām, kuru emisiju līmenis ir gandrīz 
nulle, apkures un dzesēšanas iespējas, 
izmantojot atjaunojamus energoresursu 
avotus, īpaši efektīvas rūpniecības nozares 
un energoefektīvu risinājumu masveida 
ieviešanu uzņēmumos, mājsaimniecībās, 
kopienās un pilsētās.

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību 
pilsētām un teritorijām, ēkām, kuru 
emisiju līmenis ir gandrīz nulle, renovētām 
ēkām, apkures un dzesēšanas iespējas, 
izmantojot atjaunojamus energoresursu 
avotus (tostarp enerģiju, ko iegūst no 
atkritumu pārstrādes), īpaši efektīvas 
rūpniecības nozares un energoefektīvu 
risinājumu masveida ieviešanu 
uzņēmumos, mājsaimniecībās, kopienās un 
pilsētās.

Or. fr

Pamatojums

Šķiet, ka šī daļa atsaucas tikai uz jaunām ēkām. Tomēr ir jānorāda arī uz pētniecību, ko 
nepieciešams veikt, lai uzlabotu veco ēku energoefektivitāti. Ir svarīgi, lai būtu iespējams 
spriest gan par projektu, gan renovāciju, izmantojot mērogu, kurā ietverts ēku bloks vai 
rajons, bet nevis tikai atsevišķas ēkas mērogā.

Grozījums Nr. 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
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netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību 
ēkām, kuru emisiju līmenis ir gandrīz 
nulle, apkures un dzesēšanas iespējas, 
izmantojot atjaunojamus energoresursu 
avotus, īpaši efektīvas rūpniecības nozares 
un energoefektīvu risinājumu masveida 
ieviešanu uzņēmumos, mājsaimniecībās, 
kopienās un pilsētās.

netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību 
pilsētām un teritorijām, ēkām, kuru 
emisiju līmenis ir gandrīz nulle, 
pārbūvētām ēkām, apkures un dzesēšanas 
iespējas, izmantojot atjaunojamus 
energoresursu avotus, tostarp enerģijas 
ieguvi no atkritumiem, īpaši efektīvas 
rūpniecības nozares un energoefektīvu 
risinājumu un pakalpojumu masveida 
ieviešanu uzņēmumos, mājsaimniecībās, 
kopienās un pilsētās.

Or. en

Pamatojums

Šai daļai būtu jāattiecas ne vien uz jaunām ēkām, bet arī jānorāda uz pētījumiem, kas 
nepieciešami, lai uzlabotu veco ēku energoefektivitāti, tostarp— apkuri. Būtu jāpiemēro 
pieeja gan projektu, gan renovācijas ziņā, domājot nevis tikai par atsevišķām ēkām, bet gan 
plašākā aspektā, kur ietverti rajoni vai mikrorajoni. Energopakalpojumi ir galvenie 
energoefektivitātes un energotaupības veicinātāji.

Grozījums Nr. 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību 
ēkām, kuru emisiju līmenis ir gandrīz 
nulle, apkures un dzesēšanas iespējas, 
izmantojot atjaunojamus energoresursu 
avotus, īpaši efektīvas rūpniecības nozares 

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību 
ēkām, kuru emisiju līmenis ir gandrīz 
nulle, un ēkām ar pozitīvu enerģijas 
bilanci, apkures un dzesēšanas iespējas, 
izmantojot atjaunojamus energoresursu 
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un energoefektīvu risinājumu masveida 
ieviešanu uzņēmumos, mājsaimniecībās, 
kopienās un pilsētās.

avotus, īpaši efektīvas rūpniecības nozares 
un energoefektīvu un enerģiju taupošu
risinājumu masveida ieviešanu 
uzņēmumos, mājsaimniecībās, kopienās un 
pilsētās.

Or. en

Grozījums Nr. 1493
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību 
ēkām, kuru emisiju līmenis ir gandrīz 
nulle, apkures un dzesēšanas iespējas, 
izmantojot atjaunojamus energoresursu 
avotus, īpaši efektīvas rūpniecības nozares 
un energoefektīvu risinājumu masveida 
ieviešanu uzņēmumos, mājsaimniecībās, 
kopienās un pilsētās.

Pasākumus vērš uz jaunu koncepciju, 
netehnoloģisku risinājumu, efektīvāku, 
sociāli pieņemamāku un cenas ziņā 
pieejamāku tehnoloģijas intelektisko 
komponentu un sistēmu pilna mēroga 
pētniecību un izmēģinājumiem, lai 
nodrošinātu enerģijas reāllaika pārvaldību 
ēkām, kuru enerģijas līmenis ir gandrīz 
nulle, apkures un dzesēšanas iespējas, 
izmantojot atjaunojamus energoresursu 
avotus, īpaši efektīvas rūpniecības nozares 
un energoefektīvu risinājumu masveida 
ieviešanu uzņēmumos, mājsaimniecībās, 
kopienās un pilsētās.

Or. en

Grozījums Nr. 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Elektroenerģijas piegāde ar zemām 
izmaksām un zemu oglekļa dioksīda 

(b) Noturīga elektroenerģijas piegāde ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni
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emisiju līmeni

Or. en

Grozījums Nr. 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Elektroenerģijas piegāde ar zemām 
izmaksām un zemu oglekļa dioksīda
emisiju līmeni

(b) Elektroenerģijas piegāde ar zemām 
izmaksām un zemu emisiju līmeni

Or. en

Grozījums Nr. 1496
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga
demonstrējumiem, kas ir ieviešamas 
plašākā mērogā, ar zemākām izmaksām, ir 
videi nekaitīgas un ar augstāku pārveides 
efektivitāti un augstāku pieejamību 
dažādām tirgus un darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju 
pētniecību, izstrādi un demonstrējumiem, 
kas ir ar zemākām izmaksām, ir videi 
nekaitīgas un ar augstāku pārveides 
efektivitāti un augstāku pieejamību 
dažādām tirgus un darbības vidēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 1497
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu atjaunojamu 
energoresursu tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir izmaksu ziņā pieejamas, ir videi 
nekaitīgas un ar augstāku pārveides 
efektivitāti un augstāku pieejamību 
dažādām tirgus un darbības vidēm.

Or. it

Grozījums Nr. 1498
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju, 
elastīgu un efektīvu fosilā kurināmā 
spēkstaciju, tostarp oglekļa dioksīda 
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju,
pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, kas ir ieviešamas 
plašākā mērogā, ar zemākām izmaksām, ir 
videi nekaitīgas un ar augstāku pārveides 
efektivitāti, piemērotu elastību rezerves 
elektroenerģijas ražošanai un augstāku 
pieejamību dažādām tirgus un darbības 
vidēm.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā tiek ražots arvien vairāk vēja ģeneratoru un tiek uzstādīts arvien vairāk Saules 
fotoelementu (PV), tradicionālajām spēkstacijām jābūt gatavām elastīgi, droši un efektīvi 
pieslēgties, lai saglabātu energoapgādi tad, kad nav vēja vai debesis ir apmākušās.  Turklāt 
tīkla stabilitāti nodrošina virkne "tīkla pakalpojumu".  Programmā „Apvārsnis 2020” būtu 
jāiekļauj pētniecība un izstrāde saistībā ar elastīgu un efektīvu rezerves jaudas 
nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju 
(piemēram, enerģijas ieguve, kuras 
pamatā ir atkritumu apsaimniekošana un 
ūdens apstrāde) un oglekļa dioksīda 
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju 
un infrastruktūru pētniecību, izstrādi un 
pilna mēroga demonstrējumiem, kas ir 
ieviešamas plašākā mērogā, ar zemākām 
izmaksām, ir videi nekaitīgas un ar 
augstāku pārveides efektivitāti un augstāku 
pieejamību dažādām tirgus un darbības 
vidēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
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uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
jo īpaši attiecībā uz gāzi un 
rūpnieciskajiem procesiem, kas ir 
ieviešamas plašākā mērogā, ar zemākām 
izmaksām, ir videi nekaitīgas un nodrošina 
alternatīvu fosilajiem kurināmajiem, un ir
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
sniedz alternatīvu fosilajiem 
kurināmajiem, un ir ar augstāku pārveides 
efektivitāti un augstāku pieejamību 
dažādām tirgus un darbības vidēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas, un atkārtotas izmantošanas
tehnoloģiju pētniecību, izstrādi un pilna 
mēroga demonstrējumiem, kas ir 
ieviešamas plašākā mērogā, ar zemākām 
izmaksām, ir videi nekaitīgas un ar 
augstāku pārveides efektivitāti un augstāku 
pieejamību dažādām tirgus un darbības 
vidēm.

Or. fr

Pamatojums

CO2 reģenerācija ir minēta īpašajā programmā. Uz to būtu jānorāda arī regulā, ar ko izveido 
pamatprogrammu.

Grozījums Nr. 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas un/vai atkārtotas 
izmantošanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas vai izmantošanas tehnoloģiju 
pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, kas ir ieviešamas 
plašākā mērogā, ar zemākām izmaksām, ir 
videi nekaitīgas un ar augstāku pārveides 
efektivitāti un augstāku pieejamību 
dažādām tirgus un darbības vidēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1505
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides efektivitāti un 
augstāku pieejamību dažādām tirgus un 
darbības vidēm.

Pasākumus vērš uz tādu novatorisku 
atjaunojamu energoresursu tehnoloģiju un 
oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
kas ir ieviešamas plašākā mērogā, ar 
zemākām izmaksām, ir videi nekaitīgas un 
ar augstāku pārveides un uzglabāšanas
efektivitāti un augstāku pieejamību 
dažādām tirgus un darbības vidēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību,
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā
elementu ieviešanai tirgū un radītu 
jaunas iespējas, kas pierāda ilgtermiņa 
potenciālu.

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas, ūdeņraža un citu šķidrā vai 
gāzveida kurināmā veidu potenciālu, kas
ļauj efektīvāk veikt enerģijas konversiju.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski atzīt ūdeņradi kā daudzpusīgas enerģētikas veicinātāju (atšķirībā no kurināmā 
elementu izmantošanas), kuram jāveido tirgus attiecībā uz zaļās enerģijas ražošanu, 
uzglabāšanu un apstrādi. Citos alternatīvos kurināmos ietilpst cita starpā NGV, sintētiskais 
metāns un nekonvencionālās gāzes.

Grozījums Nr. 1507
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību,
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā 
elementu ieviešanai tirgū un radītu jaunas 
iespējas, kas pierāda ilgtermiņa potenciālu.

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas, ūdeņraža un kurināmā 
elementu ilgtspējību un radītu jaunas 
iespējas, kas pierāda ilgtermiņa potenciālu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību, 
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā 
elementu ieviešanai tirgū un radītu jaunas 
iespējas, kas pierāda ilgtermiņa potenciālu.

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas, ūdeņraža un citu šķidrā vai 
gāzveida kurināmā veidu konkurētspēju 
un ilgtspējību, saīsinātu laiku līdz ūdeņraža 
un kurināmā elementu ieviešanai tirgū un 
radītu jaunas iespējas, kas pierāda 
ilgtermiņa potenciālu.

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski atzīt ūdeņradi kā daudzpusīgas enerģētikas veicinātāju (atšķirībā no tā 
izmantošanas kurināmā elementos), kuram būtu jāveido tirgus attiecībā uz zaļās enerģijas 
ražošanu, uzglabāšanu un pārveidošanu. "Citos alternatīvos kurināmos" ietilpst cita starpā 
automobiļiem paredzētā dabasgāze, sintētiskais metāns un nekonvencionālās gāzes.

Grozījums Nr. 1509
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību, 
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā 
elementu ieviešanai tirgū un radītu jaunas 
iespējas, kas pierāda ilgtermiņa potenciālu.

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību 
saistībā ar elektroenerģiju un 
siltumenerģiju, sintētiskās bioloģijas 
izmantošanu dažādu kurināmā veidu 
ilgtspējīgai ražošanai, sauszemes, jūras un 
gaisa transportu, kā arī saīsinātu laiku līdz 
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ūdeņraža un kurināmā elementu ieviešanai 
tirgū un radītu jaunas iespējas, kas pierāda 
ilgtermiņa potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 1510
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību, 
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā 
elementu ieviešanai tirgū un radītu jaunas 
iespējas, kas pierāda ilgtermiņa potenciālu.

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas un citu alternatīvā kurināmā 
veidu konkurētspēju un ilgtspējību, 
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā 
elementu ieviešanai tirgū un radītu jaunas 
iespējas, kas pierāda ilgtermiņa potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 1511
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību, 
saīsinātu laiku līdz ūdeņraža un kurināmā 
elementu ieviešanai tirgū un radītu jaunas 
iespējas, kas pierāda ilgtermiņa potenciālu.

Pasākumus vērš uz tehnoloģiju un vērtības 
ķēžu pētniecību, izstrādi un pilna mēroga 
demonstrējumiem, lai palielinātu 
bioenerģijas konkurētspēju un ilgtspējību, 
saīsinātu laiku līdz biometāna, ūdeņraža un 
kurināmā elementu ieviešanai biometāna 
tirgū un radītu jaunas iespējas, kas pierāda 
ilgtermiņa potenciālu.

Or. it
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Grozījums Nr. 1512
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– c punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš arī uz tādu tehnoloģiju 
un/vai materiālu pētniecību, izstrādi un 
pilna mēroga demonstrējumiem, kas 
veicina termālo spēkstaciju pielāgojamību 
un efektivitāti, kurām ir jāspēj atrisināt 
nepieciešamību iesaistīties tad, kad 
mainīgās atjaunojamās enerģijas nespēj 
apgādāt sistēmu, un nodrošināt tīkla 
stabilitāti.

Or. en

Pamatojums

Vēja un Saules fotoelementu enerģijas mainīgie rezultāti apdraud tīkla stabilitāti un 
energoapgādes drošību. To var kompensēt, līdzsvarojot atjaunojamos resursus ar 
elektroenerģiju no tradicionālām spēkstacijām, kas arī uzlabo elektroenerģijas, ko iegūst no 
mainīgiem atjaunojamiem avotiem, integrāciju tīklā. Problēma, kas jārisina, ir tāda, ka 
esošās tradicionālās spēkstacijas ir projektētas tā, lai tās darbotos ar bāzes noslodzi, taču, 
ražojot atjaunojamo enerģiju, bieži vien tās darbojas ar daļēju noslodzi. Nepieciešami 
pētījumi, lai optimizētu tradicionālo spēkstaciju efektivitāti.

Grozījums Nr. 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Vienots Eiropas elektroenerģijas
viedtīkls

(d) Vienots, pielāgojams un stabils
Eiropas enerģijas viedtīkls

Or. fr
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Pamatojums

Lai nodibinātu saikni ar problēmu, ko izraisa nelīdzsvarotība, būtu jāiekļauj norāde uz to, ka 
nepieciešams, lai tīkls būtu pielāgojams. Būtu jāiekļauj arī gāzes viedtīkli, jo tie ļauj elastīgi 
pārvaldīt tīklus un ieviest alternatīvus gāzes avotus (piem., biogāzi).

Grozījums Nr. 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Vienots Eiropas elektroenerģijas
viedtīkls

(d) Vienots, pielāgojams Eiropas enerģijas
viedtīkls

Or. en

Grozījums Nr. 1515
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos. Īpašu vērību velta 
"viedtīkliem" lauku apvidos, kur tiem ir 
specifiski uzdevumi un nepieciešami 
inovatīvi risinājumi progresīvajās 
tehnoloģijās.

Or. fr

Grozījums Nr. 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp pielāgojamu enerģijas
uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī sistēmu un 
tirgus struktūru pētniecību, izstrādi un 
pilna mēroga demonstrējumiem visā 
elektroenerģijas ķēdē no elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales, līdz 
galalietotāju sistēmām, lai plānotu, 
uzraudzītu, kontrolētu un droši ekspluatētu 
sadarbspējīgus un pielāgojamus tīklus 
atvērtā, dekarbonizētā, pret klimata 
pārmaiņām noturīgā konkurences tirgū 
normālos un ārkārtas apstākļos.

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski atzīt ūdeņradi kā daudzpusīgas enerģētikas veicinātāju (atšķirībā no kurināmā 
elementu izmantošanas), kuram jāveido tirgus attiecībā uz zaļās enerģijas ražošanu, 
uzglabāšanu un apstrādi. Citos alternatīvos kurināmos ietilpst cita starpā NGV, sintētiskais 
metāns un nekonvencionālās gāzes.

Grozījums Nr. 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos, tādējādi palīdzot 
pilnībā izvērst un izmantot svārstīgos 
atjaunojamos enerģijas avotus.

Or. en

Grozījums Nr. 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus un 
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dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

līdzsvarotu arvien pieaugošo dažādo 
atjaunojamo enerģijas avotu daļu atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus un 
līdzsvarotu arvien pieaugošo dažādo 
atjaunojamo enerģijas avotu daļu atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību,
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
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dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

dekarbonizētā, ekoloģiski ilgtspējīgā, pret 
klimata pārmaiņām noturīgā konkurences 
tirgū normālos un ārkārtas apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus un 
pielāgojamus tīklus atvērtā, dekarbonizētā, 
pret klimata pārmaiņām noturīgā 
konkurences tirgū normālos un ārkārtas 
apstākļos.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodibinātu saikni ar problēmu, ko izraisa nelīdzsvarotība, būtu jāiekļauj norāde uz to, ka 
nepieciešams, lai tīkls būtu pielāgojams. Būtu jāiekļauj arī gāzes viedtīkli, jo tie ļauj elastīgi 
pārvaldīt tīklus un ieviest alternatīvus gāzes avotus (piem., biogāzi).

Grozījums Nr. 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 

Pasākumus vērš uz jaunu tīkla tehnoloģiju, 
tostarp uzglabāšanas tehnoloģiju, kā arī 
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sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā, 
dekarbonizētā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

sistēmu un tirgus struktūru pētniecību, 
izstrādi un pilna mēroga demonstrējumiem, 
lai plānotu, uzraudzītu, kontrolētu un droši 
ekspluatētu sadarbspējīgus tīklus atvērtā,
ilgtspējīgā, pret klimata pārmaiņām 
noturīgā konkurences tirgū normālos un 
ārkārtas apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 1524
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– e punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un uz 
Eiropas pētniecības programmu un
pasaules līmeņa iekārtu kopīgu ieviešanu.

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un uz 
Eiropas pētniecības programmu un 
pasaules līmeņa iekārtu kopīgu ieviešanu.
Tehnoloģisko inovāciju papildina 
politikas un pasākumi, kas atbalsta ar 
tehnoloģijām nesaistītu inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1525
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– e punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un uz 
Eiropas pētniecības programmu un 
pasaules līmeņa iekārtu kopīgu ieviešanu.

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un ierīču, 
iekārtu un jaunu tehnoloģisko izstrāžu 
ietekmi uz jūras vidi un uz Eiropas 
pētniecības programmu un pasaules līmeņa 
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iekārtu kopīgu ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– e punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un uz 
Eiropas pētniecības programmu un 
pasaules līmeņa iekārtu kopīgu ieviešanu.

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un uz 
Eiropas pētniecības programmu un 
pasaules līmeņa iekārtu kopīgu ieviešanu.
To varētu veicināt salīdzinoši pētījumi 
vietējā līmenī ar savstarpēju mijiedarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– e punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām
(tostarp teorētiskām darbībām) un uz
Eiropas pētniecības programmu un 
pasaules līmeņa iekārtu kopīgu ieviešanu.

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz 
energotehnoloģijām, lai izpētītu, ražotu, 
pārvadītu un izmantotu (tostarp 
teorētiskām darbībām), un kopīgi ieviestu
Eiropas pētniecības programmas un 
pasaules līmeņa iekārtas.

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt, ka daudzdisciplīnu pieeja jāpiemēro visai enerģijas ķēdei. 
Konkrēti, šajā sadaļā būt jāiekļauj jaunās tehnoloģijas, ko izstrādā 2. pīlāra —
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nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas — ietvaros, lai radītu prioritāšu sinerģiju.  Arī CO2
reģenerācija būtu jāizskata šajā sadaļā.

Grozījums Nr. 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– e punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz energotehnoloģijām 
(tostarp teorētiskām darbībām) un uz 
Eiropas pētniecības programmu un 
pasaules līmeņa iekārtu kopīgu ieviešanu.

Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētniecību attiecībā uz ilgtspējīgām
energotehnoloģijām (tostarp teorētiskām 
darbībām) un uz Eiropas pētniecības 
programmu un pasaules līmeņa iekārtu 
kopīgu ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– f punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz instrumentu, metožu un
modeļu izstrādi stabilam un pārredzamam 
politikas atbalstam, tostarp pasākumi 
sabiedriskās domas un sabiedrības 
līdzdalības, lietotāju iesaistīšanas un 
ilgtspējības jomā.

Pasākumus vērš uz instrumentu, metožu,
modeļu un tālredzīgu scenāriju izstrādi 
stabilam un pārredzamam politikas 
atbalstam, tostarp pasākumi sabiedriskās 
domas un sabiedrības līdzdalības, lietotāju 
iesaistīšanas, ietekmes uz vidi un ilgtspējas
jomā.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut enerģētikas jautājuma vides aspektu novērtējumu, kam būtu jābalstās uz 
dzīves cikla un ekoloģiskās pēdas analīzi. Būtu lietderīgi izveidot datubāzes un ilgtermiņa 
scenārijus (atbilstoši IEA turpmākās plānošanas vadlīnijām), tajos iekļaujot visus enerģijas 
avotus.
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Grozījums Nr. 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– f punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz instrumentu, metožu un 
modeļu izstrādi stabilam un pārredzamam 
politikas atbalstam, tostarp pasākumi 
sabiedriskās domas un sabiedrības 
līdzdalības, lietotāju iesaistīšanas un 
ilgtspējības jomā.

Pasākumus vērš uz instrumentu, metožu un 
modeļu izstrādi stabilam un pārredzamam 
politikas atbalstam, tostarp pasākumi 
sabiedriskās domas un sabiedrības 
līdzdalības, lietotāju iesaistīšanas, ietekmes 
uz vidi un ilgtspējas jomā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut novērtējumu attiecībā uz vides aspektiem, kas saistīti ar enerģijas problēmu, 
un tam jābalstās uz dzīves cikla un ekoloģiskās pēdas analīzi. Būtu lietderīgi izveidot 
datubāzes un ilgtermiņa scenārijus (kas modelēti IEA perspektīvā), tajos iekļaujot visa veida 
enerģijas avotus.

Grozījums Nr. 1531
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– g punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz lietišķo inovāciju, lai 
veicinātu energotehnoloģiju un 
pakalpojumu ieviešanu tirgū, novērstu ar 
tehnoloģijām nesaistītus šķēršļus un 
paātrinātu Savienības enerģētikas politikas 
rentablu īstenošanu.

Pasākumus vērš uz lietišķo inovāciju, lai 
veicinātu energotehnoloģiju un 
pakalpojumu ieviešanu tirgū, novērstu ar 
tehnoloģijām nesaistītus šķēršļus un 
paātrinātu Savienības enerģētikas politikas 
rentablu īstenošanu. Tādēļ jāturpina 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas ietvaros veiksmīgi 
īstenotā programma “Saprātīga enerģija 
Eiropai”, piešķirot tai apjomīgus budžeta 
līdzekļus pašreizējā pamatprogrammā 
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“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– g punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz lietišķo inovāciju, lai 
veicinātu energotehnoloģiju un 
pakalpojumu ieviešanu tirgū, novērstu ar 
tehnoloģijām nesaistītus šķēršļus un 
paātrinātu Savienības enerģētikas politikas 
rentablu īstenošanu.

Pasākumus vērš uz lietišķo inovāciju, lai 
veicinātu ilgtspējīgu energotehnoloģiju un 
pakalpojumu ieviešanu tirgū, novērstu ar 
tehnoloģijām nesaistītus šķēršļus un 
paātrinātu Savienības enerģētikas politikas 
rentablu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g a) Pielāgojamas un efektīvas fosilā 
kurināmā spēkstacijas, kurās var izmantot 
mainīgu atjaunojamo enerģiju
Pasākumus vērš uz tādu tehnoloģiju 
un/vai materiālu pētniecību, izstrādi un 
demonstrējumiem, kas veicina fosilā 
kurināmā spēkstaciju pielāgojamību un 
efektivitāti, kurām ir jāspēj atrisināt 
nepieciešamību iesaistīties tad, kad 
mainīgās atjaunojamās enerģijas nespēj 
apgādāt sistēmu, un nodrošināt tīkla 
stabilitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 1534
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts– ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g a) Klimata pārmaiņu ietekmes uz 
enerģijas drošību kompensēšana
Pasākumus vērš uz daudzdisciplīnu 
pētījumiem par reģionālām klimata 
pārmaiņām (nokrišņiem, hidroloģiju) un 
to ietekmi uz turpmāko energoapgādi, šeit 
arī iekļaujot pašreizējo tehnoloģiju 
(hidroelektrostaciju, dzesēšanas sistēmu, 
poliģenerācijas sistēmu) pielāgošanu, kā 
arī pāreju uz jaunu energoapgādes 
modeli.

Or. en

Grozījums Nr. 1535
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts 
transports

4. Vieds, videi draudzīgs, drošs un 
integrēts transports

Or. en

Grozījums Nr. 1536
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts 
transports

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts 
transports un mobilitāte

Or. en

Grozījums Nr. 1537
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā. Šī transporta sistēma 
aptver arī jūras transportu, jo pastāv 
ievērojams potenciāls sekmēt vispārējā 
mērķa — samazināt jūras transporta 
emisijas — sasniegšanu. Galvenā vērība 
būtu jāpievērš pētniecības un inovāciju 
darbībām, kas palīdz ieviest jaunus 
kurināmos un integrētus risinājumus, lai 
uzlabotu kopējos rezultātus. Būtu 
jāatbalsta pētījumi, kuros galveno vērību 
velta jūras transportam, — lai veicinātu 
pāreju uz augstāka līmeņa ilgtspējīgām 
tehnoloģijām. Tāpēc būtu jāveic 
sagatavošanās darbi, lai izveidotu Eiropas 
Inovāciju partnerību nākotnes transporta 
jomā ar mērķi veicināt visaptverošu 
pieeju.

Or. en

Pamatojums

Darbībās galvenā vērība tiek pievērsta tam, lai līdz minimumam samazinātu transporta 
ietekmi uz klimatu un vidi, uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu izmantošanā un mazinot tā 
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atkarību no fosilā kurināmā. Šajā ziņā nedrīkst aizmirst arī par jūras transportu.

Grozījums Nr. 1538
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, Eiropas pilsoņu, ES ekonomikas 
un visas sabiedrības labā, un kas veicina 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 1539
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu (tostarp tās 
infrastruktūras tīklus), kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Or. en

Grozījums Nr. 1540
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, veselīga, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, iedzīvotāju, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Or. en

Grozījums Nr. 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša, cenu ziņā 
pieejama un integrēta, pilsoņu, 
ekonomikas un sabiedrības labā.

Or. en

Grozījums Nr. 1542
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par sabiedrību, kura rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par sabiedrību, kura rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
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nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.

nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.
Pieaugot satiksmes intensitātei, masveida 
pārvadājumu sistēmu problēmas var 
sasniegt jaunu kvalitātes līmeni, un tās 
jārisina jau pētniecības posmos attiecībā 
uz jaunām koncepcijām un tehnoloģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1543
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par sabiedrību, kura rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par energoefektīvu sabiedrību, 
kura rada zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni, un ekonomiku, kas ir noturīga pret 
klimata pārmaiņām. Neraugoties uz 
transporta nozares izaugsmi, tai ir būtiski 
jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un cita nelabvēlīga ietekme uz vidi un 
jāizbeidz tās atkarība no naftas, vienlaikus 
saglabājot augstu efektivitātes un 
mobilitātes līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 1544
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par sabiedrību, kura rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes un dzīves kvalitātes
priekšnosacījumiem un prasībām par 
sabiedrību, kura rada zemu oglekļa
dioksīda emisiju līmeni, un ekonomiku, kas 
ir noturīga pret klimata pārmaiņām. 
Neraugoties uz transporta nozares 
izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par sabiedrību, kura rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par tādu Eiropas sabiedrību, kura 
rada zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
un ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par sabiedrību, kura rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu 
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un 
prasībām par sabiedrību, kura rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni 
un pieejamību cenas ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgu mobilitāti var nodrošināt, tikai 
ieviešot būtiskas pārmaiņas transporta 
sistēmā, iedvesmojoties no sasniegumiem 
transporta pētniecībā, ieviešot tālejošu 
inovāciju un saskaņoti visas Eiropas 
mērogā īstenojot videi nekaitīgākus, 
drošākus un gudrākus transporta 
risinājumus.

Ilgtspējīgu mobilitāti var nodrošināt, tikai 
ieviešot būtiskas pārmaiņas transporta 
sistēmā, iedvesmojoties no sasniegumiem 
transporta pētniecībā, ieviešot tālejošu 
inovāciju un saskaņoti visas Eiropas 
mērogā īstenojot videi nekaitīgākus, 
drošākus un gudrākus transporta 
risinājumus, ko galvenokārt veic viedie 
regioni / pilsētas visā ES.

Or. en
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Grozījums Nr. 1548
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgu mobilitāti var nodrošināt, tikai 
ieviešot būtiskas pārmaiņas transporta 
sistēmā, iedvesmojoties no sasniegumiem 
transporta pētniecībā, ieviešot tālejošu 
inovāciju un saskaņoti visas Eiropas 
mērogā īstenojot videi nekaitīgākus, 
drošākus un gudrākus transporta 
risinājumus.

Ilgtspējīgu mobilitāti var nodrošināt, tikai 
ieviešot būtiskas pārmaiņas transporta un 
mobilitātes sistēmā, iedvesmojoties no 
sasniegumiem transporta un mbilitātes
pētniecībā, ieviešot tālejošu inovāciju un 
saskaņoti visas Eiropas mērogā īstenojot 
videi nekaitīgākus, veselīgākus, drošākus 
un gudrākus transporta un mobilitātes
risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1549
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgu mobilitāti var nodrošināt, tikai 
ieviešot būtiskas pārmaiņas transporta 
sistēmā, iedvesmojoties no sasniegumiem 
transporta pētniecībā, ieviešot tālejošu 
inovāciju un saskaņoti visas Eiropas 
mērogā īstenojot videi nekaitīgākus, 
drošākus un gudrākus transporta 
risinājumus.

Ilgtspējīgu mobilitāti var nodrošināt, tikai 
ieviešot būtiskas pārmaiņas transporta 
sistēmā, iedvesmojoties no sasniegumiem 
transporta pētniecībā, ieviešot tālejošu 
inovāciju un saskaņoti visas Eiropas 
mērogā īstenojot videi nekaitīgākus, 
drošākus, uzticamākus un gudrākus 
transporta risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1550
Vittorio Prodi
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un saglabājot vadošo lomu 
pasaules tirgū.

Pētniecībai un inovācijai ir jārada katram 
transporta veidam konkrēti un savlaicīgi 
uzlabojumi, kas palīdzēs sasniegt 
Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un saglabājot vadošo lomu 
pasaules tirgū. Lai šos mērķus varētu 
sasniegt, nepieciešams stabils 
pētnieciskais pamats, kas radīs 
darbavietas, prasmes un pozitīvu 
tehnoloģiju pārnesi. Tas palīdzēs 
nostiprināt piegādes ķēdi pasaulē 
pieaugošās konkurences kontekstā, 
tostarp no jaunās ekonomikas pārstāvju 
puses, kuri demonstrē vērienīgas ieceres 
un šim nolūkam iegulda milzīgus 
resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 1551
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un saglabājot vadošo lomu 
pasaules tirgū.

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, ceļot sociālos standartus, 
atbalstot pāreju uz ekonomiku, kas ir 
noturīga pret klimata pārmaiņām, balstās 
uz atjaunojamiem resursiem un ir 
energoefektīva, un saglabājot vadošo lomu 
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pasaules tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 1552
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un saglabājot vadošo lomu 
pasaules tirgū.

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus,
izmantojot iespējas, ko sniedz Eiropas 
GNSS, vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un saglabājot vadošo lomu 
pasaules tirgū.

Or. en

Pamatojums

GNSS izmantošana var ievērojami veicināt nākotnes transporta sistēmas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir ilgtspējīga un noturīga 
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pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un saglabājot vadošo lomu 
pasaules tirgū.

pret klimata pārmaiņām, un saglabājot 
vadošo lomu pasaules tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 1554
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan vajadzīgie ieguldījumi pētniecībā, 
inovācijā un izvēršanā būs ievērojami, 
transporta ilgtspējības neuzlabošanas 
gadījumā radīsies nepieņemami augstas 
sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās 
izmaksas ilgtermiņā.

Lai gan vajadzīgie ieguldījumi pētniecībā, 
inovācijā un izvēršanā būs ievērojami, 
transporta ilgtspējas neuzlabošanas 
gadījumā radīsies nepieņemami augstas 
sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās 
izmaksas ilgtermiņā. Tāpat, ja neizdosies 
saglabāt Eiropas vadošās pozīcijas 
tehnoloģiskā ziņā transporta jomā, tas 
traucēs sasniegt minēto mērķi un radīs 
smagas un postošas sekas Eiropas 
nodarbinātībā un ilgtermiņa 
ekonomiskajā izaugsmē.

Or. en

Grozījums Nr. 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan vajadzīgie ieguldījumi pētniecībā, 
inovācijā un izvēršanā būs ievērojami, 
transporta ilgtspējības neuzlabošanas 
gadījumā radīsies nepieņemami augstas 
sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās 
izmaksas ilgtermiņā.

Lai gan vajadzīgie ieguldījumi pētniecībā, 
inovācijā un izvēršanā būs ievērojami, 
visas transporta sistēmas ilgtspējas
neuzlabošanas gadījumā radīsies 
nepieņemami augstas sociālās, ekoloģiskās 
un ekonomiskās izmaksas ilgtermiņā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1556
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan vajadzīgie ieguldījumi pētniecībā, 
inovācijā un izvēršanā būs ievērojami, 
transporta ilgtspējības neuzlabošanas 
gadījumā radīsies nepieņemami augstas 
sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās 
izmaksas ilgtermiņā.

Lai gan vajadzīgie ieguldījumi pētniecībā, 
inovācijā un izvēršanā būs ievērojami, 
transporta un mobilitātes ilgtspējas
neuzlabošanas gadījumā radīsies 
nepieņemami augstas sociālās, ekoloģiskās 
un ekonomiskās izmaksas ilgtermiņā.

Or. en


