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Grozījums Nr. 1557
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transports ir būtisks Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un izaugsmi veicinošs 
faktors. Tas nodrošina cilvēku un preču 
mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 
Eiropas vienotajam tirgum un visiem 
atvērtai sabiedrībai. Tas ir viens no 
vissvarīgākajiem Eiropas aktīviem 
rūpnieciskā potenciāla un pakalpojumu 
kvalitātes ziņā, kas ieņem vadošo lomu 
vairākos pasaules tirgos. Transporta nozare 
un transporta aprīkojuma ražošana kopā
nodrošina 6,3 % no Savienības IKP. Tajā 
pašā laikā Eiropas transporta nozare izjūt 
arvien spēcīgāku konkurenci no citām 
pasaules daļām. Lai saglabātu Eiropas 
nākotnes konkurences priekšrocības un 
mazinātu pašreizējās transporta sistēmas 
trūkumus, būs vajadzīgas īpaši progresīvas 
tehnoloģijas.

Transports ir būtisks Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un izaugsmi veicinošs 
faktors. Tas nodrošina cilvēku un preču 
mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 
Eiropas vienotajam tirgum un visiem 
atvērtai sabiedrībai. Tas ir viens no 
vissvarīgākajiem Eiropas aktīviem 
rūpnieciskā potenciāla un pakalpojumu 
kvalitātes ziņā, kas ieņem vadošo lomu
vairākos pasaules tirgos. Transporta nozare 
un transporta aprīkojuma ražošana 
nodrošina 6,3 % no Savienības IKP. Tomēr 
transporta nozares kopējais ieguldījums 
ES ekonomikā ir daudz lielāks, jo preču 
tirdzniecība, kas nodrošina vismaz 30 % 
no Savienības IKP, daudzi pakalpojumi 
un darba ņēmēji, kas ceļo saistībā ar 
darba pienākumiem, pilnībā ir atkarīgi no 
efektīva transporta. Transporta 
ieguldījums sabiedrībā, vienojot cilvēkus, 
arī ir svarīgs, bet grūti kvantificējams, un 
tas ir būtisks pārvietošanās brīvībai 
Eiropā. Tajā pašā laikā Eiropas transporta 
nozare izjūt arvien spēcīgāku konkurenci 
no citām pasaules daļām. Lai saglabātu 
Eiropas nākotnes konkurences 
priekšrocības un mazinātu pašreizējās 
transporta sistēmas trūkumus, būs 
vajadzīgas īpaši progresīvas tehnoloģijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1558
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transports ir būtisks Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un izaugsmi veicinošs 
faktors. Tas nodrošina cilvēku un preču 
mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 
Eiropas vienotajam tirgum un visiem
atvērtai sabiedrībai. Tas ir viens no 
vissvarīgākajiem Eiropas aktīviem 
rūpnieciskā potenciāla un pakalpojumu 
kvalitātes ziņā, kas ieņem vadošo lomu 
vairākos pasaules tirgos. Transporta nozare 
un transporta aprīkojuma ražošana kopā 
nodrošina 6,3 % no Savienības IKP. Tajā 
pašā laikā Eiropas transporta nozare izjūt 
arvien spēcīgāku konkurenci no citām 
pasaules daļām. Lai saglabātu Eiropas 
nākotnes konkurences priekšrocības un 
mazinātu pašreizējās transporta sistēmas 
trūkumus, būs vajadzīgas īpaši progresīvas 
tehnoloģijas.

Transporta drošums, drošība un 
efektivitāte ir būtisks Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un izaugsmi veicinošs 
faktors. Tas nodrošina cilvēku un preču 
mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 
Eiropas vienotajam tirgum un atvērtai, 
iekļaujošai un drošai sabiedrībai. Tas ir 
viens no vissvarīgākajiem Eiropas aktīviem 
rūpnieciskā potenciāla un pakalpojumu 
kvalitātes ziņā, kas ieņem vadošo lomu 
vairākos pasaules tirgos. Transporta nozare 
un transporta aprīkojuma ražošana kopā 
nodrošina 6,3 % no Savienības IKP. Tajā 
pašā laikā Eiropas transporta nozare izjūt 
arvien spēcīgāku konkurenci no citām 
pasaules daļām. Lai saglabātu Eiropas 
nākotnes konkurences priekšrocības un 
mazinātu pašreizējās transporta sistēmas 
trūkumus, būs vajadzīgas īpaši progresīvas 
tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1559
Henri Weber

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transports ir būtisks Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un izaugsmi veicinošs 
faktors. Tas nodrošina cilvēku un preču 
mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 
Eiropas vienotajam tirgum un visiem 
atvērtai sabiedrībai. Tas ir viens no 
vissvarīgākajiem Eiropas aktīviem 
rūpnieciskā potenciāla un pakalpojumu 
kvalitātes ziņā, kas ieņem vadošo lomu 
vairākos pasaules tirgos. Transporta nozare 

Transports ir būtisks Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un izaugsmi veicinošs 
faktors. Tas nodrošina cilvēku un preču 
mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 
Eiropas vienotajam tirgum un visiem 
atvērtai sabiedrībai. Tas ir viens no 
vissvarīgākajiem Eiropas aktīviem 
rūpnieciskā potenciāla un pakalpojumu 
kvalitātes ziņā, kas ieņem vadošo lomu 
vairākos pasaules tirgos. Transporta nozare 
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un transporta aprīkojuma ražošana kopā 
nodrošina 6,3 % no Savienības IKP. Tajā 
pašā laikā Eiropas transporta nozare izjūt 
arvien spēcīgāku konkurenci no citām 
pasaules daļām. Lai saglabātu Eiropas 
nākotnes konkurences priekšrocības un 
mazinātu pašreizējās transporta sistēmas 
trūkumus, būs vajadzīgas īpaši progresīvas 
tehnoloģijas.

un transporta aprīkojuma ražošana kopā 
nodrošina 6,3 % no Savienības IKP, tomēr 
tās kopējais ieguldījums ES ekonomikā ir 
daudz lielāks. Tajā pašā laikā Eiropas 
transporta nozare izjūt arvien spēcīgāku 
konkurenci no citām pasaules daļām. Lai 
saglabātu Eiropas nākotnes konkurences 
priekšrocības un mazinātu pašreizējās 
transporta sistēmas trūkumus, būs 
vajadzīgas īpaši progresīvas tehnoloģijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1560
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transporta nozare rada ievērojamu 
īpatsvaru no kopējām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un līdz pat ceturtdaļu no visām 
emisijām. Transports par 96 % ir atkarīgs 
no fosilā kurināmā. Tajā pašā laikā 
pieaugoša problēma ir transporta 
sastrēgumi; sistēmas vēl nav pietiekami 
viedas; alternatīvas pārejai starp dažādiem 
transporta veidiem ne vienmēr ir 
pievilcīgas; avārijās bojā gājušo skaits 
Savienībā joprojām ir ļoti augsts, proti, 
34 000 gadā; pilsoņi un uzņēmumi vēlas 
transporta sistēmu, kas ir nekaitīga un 
droša. Īpašas problēmas transporta 
ilgtspējībai rada pilsētas.

Transporta nozare rada ievērojamu 
īpatsvaru no kopējām siltumnīcefekta gāzu
emisijām un līdz pat ceturtdaļu no visām 
emisijām. Transports par 96 % ir atkarīgs 
no fosilā kurināmā. Tajā pašā laikā 
pieaugoša problēma ir transporta 
sastrēgumi; sistēmas vēl nav pietiekami 
viedas; alternatīvas pārejai starp dažādiem 
transporta veidiem ne vienmēr ir 
pievilcīgas; avārijās bojā gājušo skaits 
Savienībā joprojām ir ļoti augsts, proti, 
34 000 gadā; vienlaikus ievērojams gaisa 
satiksmes pieaugums rada vairākas 
specifiskas problēmas. Pilsoņi un 
uzņēmumi vēlas transporta sistēmu, kas ir 
nekaitīga un droša. Īpašas problēmas 
transporta ilgtspējībai rada pilsētas. Ir 
būtiski samazināt tā ietekmi uz vidi, 
izmantojot mērķtiecīgu tehnoloģisku 
uzlabošanu, paturot prātā, ka katram 
transporta veidam ir atšķirīgas problēmas 
un tam ir raksturīgi dažādi tehnoloģijas 
integrācijas cikli.

Or. en
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Grozījums Nr. 1561
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transporta nozare rada ievērojamu 
īpatsvaru no kopējām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un līdz pat ceturtdaļu no visām 
emisijām. Transports par 96 % ir atkarīgs 
no fosilā kurināmā. Tajā pašā laikā 
pieaugoša problēma ir transporta 
sastrēgumi; sistēmas vēl nav pietiekami 
viedas; alternatīvas pārejai starp 
dažādiem transporta veidiem ne vienmēr ir 
pievilcīgas; avārijās bojā gājušo skaits 
Savienībā joprojām ir ļoti augsts, proti, 
34 000 gadā; pilsoņi un uzņēmumi vēlas 
transporta sistēmu, kas ir nekaitīga un 
droša. Īpašas problēmas transporta 
ilgtspējībai rada pilsētas.

Transporta nozare rada ievērojamu 
īpatsvaru no kopējām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un līdz pat ceturtdaļu no visām 
emisijām. Transports par 96 % ir atkarīgs 
no fosilā kurināmā. Tajā pašā laikā 
pieaugoša problēma ir transporta 
sastrēgumi; tā ietekme uz veselību ar 
daļiņu, gāzu un trokšņa emisijām un 
fizisku kustību trūkumu ir kļuvusi 
ievērojama, sistēmas vēl nav pietiekami 
viedas; ir nepieciešami intermodāli 
risinājumi un pāreja uz ilgtspējīgākiem 
transporta veidiem; avārijās bojā gājušo 
skaits Savienībā joprojām ir ļoti augsts, 
proti, 34 000 gadā; pilsoņi un uzņēmumi 
vēlas transporta un mobilitātes sistēmu, 
kas ir nekaitīga un droša. Īpašas problēmas 
transporta ilgtspējībai rada pilsētas.

Or. en

Grozījums Nr. 1562
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažu desmitgažu laikā paredzamais 
transporta intensitātes pieaugums iedzīs 
Eiropas satiksmi strupceļā, un tā radītās 
izmaksas ekonomikai un ietekme uz 
sabiedrību kļūs nepanesamas. Paredzams, 
ka nākamo 40 gadu laikā 

svītrots
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pasažierkilometru skaits divkāršosies un 
attiecībā uz aviopārvadājumiem 
palielināsies pat divtik ātri. CO2 emisiju 
līmenis līdz 2050. gadam palielināsies par 
35 %. Satiksmes sastrēgumu radītās 
izmaksas palielināsies par 50 %, tas ir, 
līdz gandrīz EUR 200 miljardiem gadā. 
Avāriju ārējās izmaksas palielināsies par 
apmēram EUR 60 miljardiem 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

Or. en

Pamatojums

No kurienes ir ņemti dati šādiem paziņojumiem?

Grozījums Nr. 1563
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažu desmitgažu laikā paredzamais 
transporta intensitātes pieaugums iedzīs 
Eiropas satiksmi strupceļā, un tā radītās 
izmaksas ekonomikai un ietekme uz 
sabiedrību kļūs nepanesamas. Paredzams, 
ka nākamo 40 gadu laikā 
pasažierkilometru skaits divkāršosies un 
attiecībā uz aviopārvadājumiem 
palielināsies pat divtik ātri. Emisiju 
līmenis līdz 2050. gadam palielināsies par 
35 %. Satiksmes sastrēgumu radītās 
izmaksas palielināsies par 50 %, tas ir, 
līdz gandrīz EUR 200 miljardiem gadā. 
Avāriju ārējās izmaksas palielināsies par 
apmēram EUR 60 miljardiem 
salīdzinājumā ar 2005. gadu.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažu desmitgažu laikā paredzamais 
transporta intensitātes pieaugums iedzīs 
Eiropas satiksmi strupceļā, un tā radītās 
izmaksas ekonomikai un ietekme uz 
sabiedrību kļūs nepanesamas. Paredzams, 
ka nākamo 40 gadu laikā pasažierkilometru 
skaits divkāršosies un attiecībā uz 
aviopārvadājumiem palielināsies pat divtik 
ātri. CO2 emisiju līmenis līdz 2050. gadam 
palielināsies par 35 %. Satiksmes 
sastrēgumu radītās izmaksas palielināsies 
par 50 %, tas ir, līdz gandrīz 
EUR 200 miljardiem gadā. Avāriju ārējās 
izmaksas palielināsies par apmēram 
EUR 60 miljardiem salīdzinājumā ar 
2005. gadu.

Dažu desmitgažu laikā paredzamais 
transporta intensitātes pieaugums iedzīs 
Eiropas satiksmi strupceļā, un tā radītās 
izmaksas ekonomikai un ietekme uz 
sabiedrību kļūs nepanesamas. Paredzams, 
ka nākamo 40 gadu laikā pasažierkilometru 
skaits divkāršosies un attiecībā uz 
aviopārvadājumiem palielināsies pat divtik 
ātri. CO2 emisiju līmenis līdz 2050. gadam 
palielināsies par 35 %. Satiksmes 
sastrēgumu radītās izmaksas palielināsies 
par 50 %, tas ir, līdz gandrīz 
EUR 200 miljardiem gadā. Avāriju ārējās 
izmaksas palielināsies par apmēram 
EUR 60 miljardiem salīdzinājumā ar 
2005. gadu. Ir svarīgi samazināt šo 
ietekmi, izmantojot tehnoloģiskus 
uzlabojumus un ekonomiskas un 
regulatīvas sistēmas, lai veicinātu jaunu 
tehnoloģiju un infrastruktūru ieviešanu, 
un plašāk pielietotu biheiviorālās 
zinātnes, lai saprastu, kā mēs pieņemam 
lēmumus par ceļošanu, paturot prātā, ka 
katrs transporta veids saskaras ar 
atšķirīgām problēmām un tam ir 
raksturīgi atšķirīgi tehnoloģijas 
integrācijas cikli.

Or. en

Grozījums Nr. 1565
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 3. punkts



AM\907850LV.doc 9/157 PE492.790v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažu desmitgažu laikā paredzamais 
transporta intensitātes pieaugums iedzīs 
Eiropas satiksmi strupceļā, un tā radītās 
izmaksas ekonomikai un ietekme uz 
sabiedrību kļūs nepanesamas. Paredzams, 
ka nākamo 40 gadu laikā pasažierkilometru 
skaits divkāršosies un attiecībā uz 
aviopārvadājumiem palielināsies pat divtik 
ātri. CO2 emisiju līmenis līdz 2050. gadam 
palielināsies par 35 %. Satiksmes 
sastrēgumu radītās izmaksas palielināsies 
par 50 %, tas ir, līdz gandrīz 
EUR 200 miljardiem gadā. Avāriju ārējās 
izmaksas palielināsies par apmēram 
EUR 60 miljardiem salīdzinājumā ar 
2005. gadu.

Dažu desmitgažu laikā paredzamais 
transporta un mobilitātes intensitātes 
pieaugums iedzīs Eiropas satiksmi 
strupceļā, un tā radītās izmaksas 
ekonomikai un ietekme uz vidi un
sabiedrību kļūs nepanesamas. Ja 
līdzšinējās tendences turpināsies arī 
nākotnē, paredzams, ka nākamo 40 gadu 
laikā pasažierkilometru un tonnkilometru 
skaits divkāršosies un attiecībā uz 
aviopārvadājumiem palielināsies pat divtik 
ātri. CO2 emisiju līmenis līdz 2050. gadam 
palielināsies par 35 %. Satiksmes 
sastrēgumu radītās izmaksas palielināsies 
par 50 %, tas ir, līdz gandrīz 
EUR 200 miljardiem gadā. Avāriju ārējās 
izmaksas palielināsies par apmēram 
EUR 60 miljardiem salīdzinājumā ar 
2005. gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 1566
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas un efektīvākas 
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 

Piesārņojuma, veselības, sastrēgumu, 
drošības un drošuma problēmas ir kopīgas 
visā Savienībā, un to atrisināšanai ir 
vajadzīga sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem (samazināt to skaitu, 
padarīt tos vieglākus, mazākus un 
viedākus), infrastruktūrai (labāk izmantot 
pašreizējās infrastruktūras kapacitāti), 
stiprākai un viedākai sadarbībai starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru, 
zaļajai loģistikai un mobilitātes
pārvaldībai paredzētu jaunu tehnoloģiju un 
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resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

novatorisku risinājumu izstrādes un 
izmantošanas paātrināšanai būs galvenā 
nozīme tīrākas un efektīvākas transporta 
sistēmas nodrošināšanā Savienībā, to 
rezultātu sasniegšanā, kas vajadzīgi klimata 
pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
un mobilitāti saistītu produktu un 
pakalpojumu pasaules tirgos. Šos mērķus 
nevar sasniegt, izmantojot tikai 
sadrumstalotus valstu centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 1567
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai
būs galvenā nozīme tīrākas un efektīvākas 
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā.
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas, nekaitīgākas, 
drošākas un efektīvākas transporta 
sistēmas nodrošināšanā Savienībā, to 
rezultātu sasniegšanā, kas vajadzīgi klimata 
pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1568
Henri Weber

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas un efektīvākas
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīras, drošas, 
pieejamas un efektīvas transporta sistēmas 
nodrošināšanā Savienībā, to rezultātu 
sasniegšanā, kas vajadzīgi klimata 
pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1569
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
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izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas un efektīvākas 
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu
centienus.

izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs nepieciešamā un pietiekamā 
nosacījuma nozīme tīrākas un efektīvākas 
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 1570
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas un efektīvākas 
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas, drošākas, 
pieejamākas un efektīvākas transporta 
sistēmas nodrošināšanā Savienībā, to 
rezultātu sasniegšanā, kas vajadzīgi klimata 
pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas un efektīvākas 
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Piesārņojuma, sastrēgumu, pieejamības,
drošības un drošuma problēmas ir kopīgas 
visā Savienībā, un to atrisināšanai ir 
vajadzīga sadarbība Eiropas mērogā. 
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas un efektīvākas 
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 1572
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības līmeņa finansējums transporta 
pētniecībai un inovācijai papildinās 
dalībvalstu pasākumus, koncentrējoties uz 
pasākumiem ar skaidru Eiropas pievienoto 
vērtību. Tas nozīmē, ka uzsvars tiks likts 
uz prioritārajām jomām, kas atbilst Eiropas 
politikas mērķiem, kad ir vajadzīga kritiskā 
masa, kad ir jāizstrādā Eiropas mēroga 

Savienības līmeņa finansējums transporta 
pētniecībai un inovācijai papildinās 
dalībvalstu pasākumus, koncentrējoties uz 
pasākumiem ar skaidru Eiropas pievienoto 
vērtību. Tas nozīmē, ka uzsvars tiks likts 
uz prioritārajām jomām, kas atbilst Eiropas 
politikas mērķiem, kad ir vajadzīga kritiskā 
masa, kad ir jāizstrādā Eiropas mēroga 
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sadarbspējīgi transporta risinājumi vai kad 
centienu apvienošana starptautiskā mērogā 
var mazināt pētniecības ieguldījumu riskus, 
ieviest kopējus standartus un saīsināt laiku 
līdz pētniecības rezultātu ieviešanai tirgū.

sadarbspējīgi un intermodāli integrēti
transporta risinājumi vai kad centienu 
apvienošana starptautiskā mērogā var 
mazināt pētniecības ieguldījumu riskus, 
ieviest kopējus standartus un saīsināt laiku 
līdz pētniecības rezultātu ieviešanai tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 1573
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas pasākumi ietver 
vairākas iniciatīvas, kas aptver visu 
inovācijas ķēdi. Vairāki pasākumi ir īpaši 
vērsti uz to, lai palīdzētu ieviest rezultātus 
tirgū — šim mērķim atbilst 
programmatiska pieeja pētniecībai un 
inovācijai, demonstrējumu projekti, tirgus 
apguves pasākumi un atbalsts 
standartizācijai, reglamentācijai un 
novatoriskām iepirkuma stratēģijām. 
Turklāt ieinteresēto personu līdzdalības un 
speciālo zināšanu izmantošana palīdzēs 
aizpildīt trūkstošo posmu starp pētniecības 
rezultātiem un to izmantošanu transporta 
nozarē.

Pētniecības un inovācijas pasākumi ietver 
vairākas iniciatīvas, kas aptver visu 
inovācijas ķēdi. Vairāki pasākumi ir īpaši 
vērsti uz to, lai palīdzētu ieviest rezultātus 
tirgū — šim mērķim atbilst 
programmatiska pieeja pētniecībai un 
inovācijai, demonstrējumu projekti, tirgus 
apguves pasākumi un atbalsts 
standartizācijai, reglamentācijai un 
novatoriskām iepirkuma stratēģijām. 
Turklāt ieinteresēto personu līdzdalības un 
speciālo zināšanu izmantošana palīdzēs 
aizpildīt trūkstošo posmu starp pētniecības 
rezultātiem un to izmantošanu transporta 
nozarē. Katra transporta veida (un jo īpaši 
aeronautikas jomā) īpašās problēmas un 
īpatnības, piemēram, dažādi tehnoloģijas 
integrācijas cikli, ir pienācīgi jāņem vērā. 
Vienlaikus būtu jāveicina dažādu 
transporta veidu koncepciju un 
tehnoloģiju savstarpēji papildinošā 
ietekme. Pamatotos gadījumos būtu
jāpanāk pienācīgs līdzsvars starp, no 
vienas puses, pētniecības un inovācijas 
darbību daudzgadu atpazīstamību un
nepārtrauktību un, no otras puses,
elastību un reakciju, saskaroties ar 
jaunām vajadzībām un iespējām.
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Or. en

Pamatojums

Dažās nozarēs tehnoloģiskā līderība un konkurētspēja ir būtiska, ņemot vērā produktu 
kompleksumu un neparasti ilgus pētniecības un izstrādes (R&D) ciklus. Tāpēc ir būtiski 
atjaunot līdzsvaru priekšlikumā par labu modālai rīcībai katrā transporta nozarē.

Grozījums Nr. 1574
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā videi 
nekaitīgākai, viedākai un integrētākai
transporta sistēmai būtiski veicinās 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
mērķu un pamatiniciatīvas “Inovācijas 
savienība” mērķu sasniegšanu. Šie 
pasākumi atbalstīs Baltās grāmatas par 
transporta politiku īstenošanu, kuras mērķis 
ir izveidot vienotu Eiropas Transporta 
telpu. Tie arī veicinās to politikas mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti pamatiniciatīvās 
“Resursu ziņā efektīva Eiropa”, 
“Rūpniecības politika globalizācijas 
laikmetā” un “Eiropas digitalizācijas 
programma”.

Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā videi 
nekaitīgākai, viedākai un pilnībā integrētai
transporta sistēmai būtiski veicinās 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
mērķu un pamatiniciatīvas “Inovācijas 
savienība” mērķu sasniegšanu. Šie 
pasākumi atbalstīs Baltās grāmatas par 
transporta politiku īstenošanu, kuras mērķis 
ir izveidot vienotu Eiropas Transporta 
telpu. Tie arī veicinās to politikas mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti pamatiniciatīvās 
“Resursu ziņā efektīva Eiropa”, 
“Rūpniecības politika globalizācijas 
laikmetā” un “Eiropas digitalizācijas 
programma”.

Or. en

Grozījums Nr. 1575
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3. Darbību vispārējās nostādnes 4.3. Darbību vispārējās nostādnes

Darbības tiks organizētas tādā veidā, lai 
paredzētu integrētu un pēc vajadzības 
konkrētajam veidam piemērotu pieeju. 
Daudzgadu pamanāmība un 
nepārtrauktība ir būtiska, lai nodrošinātu 
patiesu Eiropas pievienoto vērtību un 
ņemtu vērā katra transporta veida 
daudzās īpatnības. Šāda pētniecība pēc 
iespējas ievēro Eiropas tehnoloģiju 
platformu stratēģiskās pētniecības un 
inovācijas darba kārtības.

Or. en

Grozījums Nr. 1576
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 
izmantošanā un mazinot tā atkarību no 
fosilā kurināmā.

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 
izmantošanā un mazinot tā atkarību no 
fosilā kurināmā. Lai palielinātu izmaksu 
efektivitāti, uzmanība ir jāpievērš visu 
transporta veidu uzturēšanai, remontam, 
modernizēšanai un otrreizējai pārstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 
izmantošanā un mazinot tā atkarību no 
fosilā kurināmā.

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 
izmantošanā un mazinot siltumnīcefekta 
gāzu emisijas.

Or. fr

Pamatojums

Sašķidrināta dabasgāze(LNG) un saspiesta dabasgāze (CNG) ir alternatīvas degvielas, kuru 
izmantošana var ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta nozarē. 
Tāpēc „Apvārsnī 2020” būtu jāveicina šo tehnoloģiju izstrāde un uzlabošana.

Grozījums Nr. 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 
izmantošanā un mazinot tā atkarību no 
fosilā kurināmā.

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 
izmantošanā un mazinot tā CO2 emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 
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izmantošanā un mazinot tā atkarību no 
fosilā kurināmā.

izmantošanā un mazinot tā atkarību no 
fosilā kurināmā un/vai mazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1580
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, minimizētu trokšņa līmeni un 
uzlabotu transportlīdzekļu efektivitāti, 
paātrinātu jaunas paaudzes elektrisko 
transportlīdzekļu un citu zema vai nulles 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu.  
Attiecībā uz aviāciju izstrāde būtu 
jāfokusē uz modernām lidaparātu 
konfigurācijām, liela ātruma 
rotorplāniem un tehnoloģijām, kas 
nodrošinātu radikālas izmaiņas 
energoefektivitātē. Šajā ziņā būtu 
jānodrošina sinerģijas starp „vieda, zaļa 
un integrēta transporta” mērķi un 
„drošas, tīras un efektīvas enerģijas” 
mērķi; otrais no šiem mērķiem būtu 
jāizmanto alternatīvu aviācijas degvielu 
pētniecības finansēšanai. Infrastruktūru 
izmantošana būtu jāoptimizē, ieviešot 
intelektiskās transporta sistēmas un viedu 
aprīkojumu. Līdzīgā kārtā būtu jāoptimizē 
lidaparātu enerģijas pārvaldība, vairāk 
izmantojot elektriskās aeronavigācijas 
sistēmas un aprīkojumu. Būtu jāpalielina
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
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transporta un nemotorizēta transporta
izmantošana, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 1581
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, šajā nolūkā:

– paātrinot jaunas paaudzes tīru 
transportlīdzekļu (elektrisko 
transportlīdzekļu un citu zema vai nulles 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu) izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās;
– izpētot un izmantojot alternatīvu 
degvielas veidu un novatorisku un 
efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieskaitot degvielas infrastruktūru;
– optimizējot infrastruktūru izmantošana, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
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un viedu aprīkojumu;
– palielinot pieprasījuma pārvaldības un 
sabiedriskā transporta un nemotorizēta 
transporta izmantošanu, jo īpaši pilsētu 
teritorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 1582
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes,
konkurētspējīgas cenas un zema oglekļa 
dioksīda emisiju līmeņa transportlīdzekļu 
izstrādi un ieviešanu, tostarp ieviešot 
būtiskus jauninājumus dzinēju, 
akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Or. it

Grozījums Nr. 1583
Henri Weber

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās, un 
stiprinātu savienojamību starp 
infrastruktūrām un transportlīdzekļiem, 
lai mazinātu CO2 emisijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1584
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko un ūdeņraža transportlīdzekļu 
un citu zema vai nulles oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa transportlīdzekļu izstrādi un 
ieviešanu, tostarp ieviešot būtiskus 
jauninājumus dzinēju, akumulatoru, 
degvielas elementu un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un novatorisku 
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ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

un efektīvāku piedziņas sistēmu potenciālu, 
ieviešot intelektiskās transporta sistēmas 
un viedu aprīkojumu, kā arī palielinātu 
pieprasījuma pārvaldības un sabiedriskā 
transporta un nemotorizēta transporta 
izmantošanu, jo īpaši pilsētu teritorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 1585
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Labāka mobilitāte, mazāk sastrēgumu, 
lielāks drošums un drošība

(b) Labāka mobilitāte un pieejamība, 
mazāk sastrēgumu, lielāks drošums un 
drošība

Or. en

Grozījums Nr. 1586
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir saskaņot augošās mobilitātes 
vajadzības ar uzlabotām transporta 
plūsmām, ieviešot novatoriskus 
risinājumus integrētām, iekļaujošām, 
drošām, nekaitīgām un stabilām transporta 
sistēmām.

Mērķis ir saskaņot augošās mobilitātes 
vajadzības ar uzlabotām transporta 
plūsmām, ieviešot novatoriskus 
risinājumus integrētām, iekļaujošām, 
drošām, veselīgām, nekaitīgām un stabilām 
transporta sistēmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1587
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu dzīves kvalitāti un
pieejamību, kā arī pielāgotos lietotāju 
vajadzībām, veicinot integrētu transporta 
loģistikas un mobilitātes pārvaldību “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu veidu 
izmaiņas un intermodalitāti un viedu 
plānošanas un pārvaldības risinājumu 
izmantošanu un ievērojami samazinātu 
avāriju skaitu un drošības apdraudējumu 
ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti, multimodalitāti un e-biļešu 
lietošanu, kā arī viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu, 
cilvēkstundu zudumus kavēšanās un 
atcelšanas dēļ un drošības apdraudējumu 
ietekmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 1589
Henri Weber

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu  un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi, it īpaši 
izmantojot savienojamību un savienotu 
transportlīdzekļu globālu pārvaldību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1590
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu  un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi (drošums 
un savienotu transportlīdzekļu globāla 
pārvaldība).

Or. fr
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Grozījums Nr. 1591
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nostiprināt Eiropas 
transportlīdzekļu ražošanas nozaru un 
saistīto pakalpojumu konkurētspēju un 
kvalitāti.

Mērķis ir nostiprināt Eiropas 
transportlīdzekļu ražošanas nozaru un 
saistīto pakalpojumu konkurētspēju un 
kvalitāti, ņemot vērā daudzsološo 
nākotnes globālo tirgu, kurā būs liela 
konkurence. Pienācīga uzmanība ir 
jāpievērš loģistikas procesiem, 
uzturēšanai, remontam, modernizēšanai 
un otrreizējai pārstrādei.
Lai ierobežotu deindustrializāciju un 
bezdarbu savā teritorijā, Eiropai ir 
jāinvestē transporta nozarē, tostarp MVU, 
kur tā pašlaik joprojām ir pasaules 
vadošajās pozīcijās. Tehnoloģiskā līderība 
kļūst par nozīmīgu diferencējošu faktoru 
konkurencē šajā globālajā kontekstā, it 
īpaši attiecībā uz enerģētikas un 
ekonomikas efektivitāti, kā arī ekoloģisko 
sniegumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1592
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas un 
sadarbspējīgus standartus, efektīvus 

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas konfigurācijas, 
tehnoloģijas, koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas un 
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ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla izmaksas.

sadarbspējīgus standartus, efektīvus 
ražošanas procesus, izmantojot modernus 
materiālus, ilgtspējīgākus bioloģiskus 
blakusproduktus un inovatīvas 
sertifikācijas procedūras, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1593
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas un 
sadarbspējīgus standartus, efektīvus 
ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla izmaksas.

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta sistēmu (tostarp 
transporta veidu) jauno paaudzi un 
sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas un 
sadarbspējīgus standartus, efektīvus 
ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas un 
sadarbspējīgus standartus, efektīvus 

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas un 
sadarbspējīgus standartus, efektīvus 
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ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla izmaksas.

ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla izmaksas 
vai izstrādājot jaunus ilgtspējīgākus 
materiālus vai pārklājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1595
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas un 
sadarbspējīgus standartus, efektīvus 
ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla izmaksas.

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus ar konkurētspējīgu cenu, 
viedas vadības sistēmas un sadarbspējīgus 
standartus, efektīvus ražošanas procesus, 
saīsinot izstrādes laikus un samazinot 
aprites cikla izmaksas.

Or. it

Grozījums Nr. 1596
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – d punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Sociālekonomiskā pētniecība un uz 
nākotni vērsti pasākumi politikas 
veidošanai

(d) Sociālekonomiskā un biheiviorālā
pētniecība un uz nākotni vērsti pasākumi 
politikas veidošanai

Or. en



PE492.790v01-00 28/157 AM\907850LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1597
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir atbalstīt politikas veidošanas 
uzlabošanu, kas nepieciešama, lai veicinātu 
inovāciju un atrisinātu problēmas, ko rada 
transports un ar to saistītās sabiedriskās 
vajadzības.

Mērķis ir atbalstīt politikas veidošanas 
uzlabošanu, kas nepieciešama, lai veicinātu 
inovāciju un atrisinātu problēmas, ko rada 
transports, mobilitāte un ar to saistītās 
sabiedriskās un individuālās vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – d punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai uzlabotu izpratni 
par sociālekonomiskajām norisēm un 
perspektīvām, kas saistītas ar transportu, un 
nodrošinātu politikas veidotājiem uz 
faktiem balstītus datus un analīzi.

Pasākumus vērš uz to, lai uzlabotu izpratni 
par sociālekonomiskajām norisēm un 
perspektīvām, kas saistītas ar transportu, un 
nodrošinātu politikas veidotājiem uz 
faktiem balstītus datus un analīzi, ko 
izplata, izmantojot Eiropas Komisijas 
Transporta pētniecības zināšanu centru.

Or. en

Grozījums Nr. 1599
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klimata politika, resursefektivitāte un 5. Klimata politika, resursefektivitāte, vides 
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izejvielas aizsardzība, kultūras mantojuma 
aizsardzība un izejvielas

Or. de

Grozījums Nr. 1600
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas

5. Klimata politika, vide, resursefektivitāte 
un izejvielas

Or. en

Grozījums Nr. 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2 °C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot resursu un
ūdens izmantojuma ziņā efektīvu un pret 
klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku un
sabiedrību un nodrošināt vides aizsardzību 
un ilgtspējīgu izejvielu piegādi un 
ekosistēmas pakalpojumus, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu un ekosistēmu
ilgtspējīga izmantojuma ierobežojumus.
Pasākumi veicinās Eiropas konkurētspējas
un izejvielu piegāžu drošuma
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti, 
izturētspēju un ilgtspējību nolūkā 
nepieļaut, ka vidējais globālās sasilšanas 
līmenis pārsniedz 2 °C, un ļaujot 
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ekosistēmām un sabiedrībai pielāgoties 
klimata pārmaiņām un citām vides 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1602
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2 °C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku, dabas resursu un
ekosistēmu aizsardzību un ilgtspējīgu 
pārvaldību, nodrošināt ilgtspējīgu izejvielu
izmantošanu un piegādi, lai apmierinātu 
pieaugošās pasaules iedzīvotāju masas 
vajadzības, ievērojot planētas dabas resursu 
ilgtspējīga izmantojuma ierobežojumus.
Pasākumi veicinās Eiropas labklājības 
uzlabošanos, vienlaikus nodrošinot vides 
integritāti un ilgtspējību, nepieļaujot, ka 
vidējais globālās sasilšanas līmenis 
pārsniedz 2 °C, un ļaujot ekosistēmām un 
sabiedrībai pielāgoties klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un sabiedrību un 
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ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

nodrošināt ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, ar mērķi nepieļaut, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2 °C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1604
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C,
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas zemes un jūras dabas resursu 
ilgtspējīga izmantojuma ierobežojumus. 
Pasākumi veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1605
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un sabiedrību un 
nodrošināt ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Or. it

Grozījums Nr. 1606
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu un ūdens piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.



AM\907850LV.doc 33/157 PE492.790v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 1607
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku un nodrošināt 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Konkrētais mērķis ir izveidot 
resursefektīvu, drošu un pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku un 
nodrošināt ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
iedzīvotāju masas vajadzības, ievērojot 
planētas dabas resursu ilgtspējīga 
izmantojuma ierobežojumus. Pasākumi 
veicinās Eiropas konkurētspējas 
palielināšanos un labklājības uzlabošanos, 
vienlaikus nodrošinot vides integritāti un 
ilgtspējību, nepieļaujot, ka vidējais 
globālās sasilšanas līmenis pārsniedz 2°C, 
un ļaujot ekosistēmām un sabiedrībai 
pielāgoties klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1608
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divdesmitajā gadsimtā pasaule gan fosilā 
kurināmā izmantojumu, gan materiālo 
resursu ieguvi palielināja desmitkārtīgi. Šis 
resursu šķietamās pārbagātības un lētuma 
laikmets tuvojas beigām. Izejvielas, ūdens, 
gaiss, bioloģiskā daudzveidība un 
sauszemes, ūdens un jūras ekosistēmas ir 
apdraudētas. Daudzās pasaules lielākajās 

Divdesmitajā gadsimtā pasaule gan fosilā 
kurināmā izmantojumu, gan materiālo 
resursu ieguvi palielināja desmitkārtīgi. Šis 
resursu šķietamās pārbagātības un lētuma 
laikmets tuvojas beigām. Izejvielas, ūdens, 
gaiss, bioloģiskā daudzveidība un cilvēku,
sauszemes, ūdens un jūras ekosistēmas ir 
apdraudētas. Daudzās pasaules lielākajās 
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ekosistēmās notiek degradācija, jo līdz pat 
60 % pakalpojumu, ko tās piedāvā, tiek 
izmantoti neilgtspējīgi. Savienībā viens 
cilvēks gadā izmanto apmēram 16 tonnas 
materiālu, no kurām 6 tonnas tiek izlietotas 
nelietderīgi, pusi no tām utilizējot 
poligonos. Pasaulē pieprasījums pēc 
resursiem turpina pieaugt, jo palielinās 
iedzīvotāju skaits un prasības, ko izvirza 
iedzīvotāji un jo īpaši iedzīvotāji ar vidēji 
lieliem ienākumiem valstīs ar strauji 
augošu ekonomiku. Ir nepieciešams pilnībā 
nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantojuma.

ekosistēmās notiek degradācija, jo līdz pat 
60 % pakalpojumu, ko tās piedāvā, tiek 
izmantoti neilgtspējīgi. Savienībā viens 
cilvēks gadā izmanto apmēram 16 tonnas 
materiālu, no kurām 6 tonnas tiek izlietotas 
nelietderīgi, pusi no tām utilizējot 
poligonos. Pasaulē pieprasījums pēc 
resursiem turpina pieaugt, jo palielinās 
iedzīvotāju skaits un prasības, ko izvirza 
iedzīvotāji un jo īpaši iedzīvotāji ar vidēji 
lieliem ienākumiem valstīs ar strauji 
augošu ekonomiku. Ir nepieciešams pilnībā 
nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantojuma.

Or. it

Grozījums Nr. 1609
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zemes virsmas vidējā temperatūra pēdējo 
100 gadu laikā ir paaugstinājusies par 
apmēram 0,8 °C, un tiek prognozēts, ka 
līdz 21. gadsimta beigām tā būs 
paaugstinājusies par 1,8–4 °C 
(salīdzinājumā ar vidējo temperatūru 
1980.–1999. gadā). Potenciālā ietekme uz 
dabas un sociālajām sistēmām, kas saistīta 
ar šīm pārmaiņām, radīs draudus planētai 
un tās spējai pielāgoties, kā arī apdraudēs 
turpmāko ekonomikas attīstību un cilvēces 
labklājību.

Zemes virsmas vidējā temperatūra pēdējo 
100 gadu laikā ir paaugstinājusies par 
apmēram 0,8 °C, un tiek prognozēts, ka 
līdz 21. gadsimta beigām tā būs 
paaugstinājusies par 1,8–4 °C 
(salīdzinājumā ar vidējo temperatūru 
1980.–1999. gadā). Potenciālā ietekme uz 
dabas un sociālajām sistēmām, kas saistīta 
ar šīm pārmaiņām, radīs draudus planētai 
un tās spējai pielāgoties, kā arī apdraudēs 
turpmāko ekonomikas attīstību un cilvēces 
labklājību. Klimata pārmaiņu un 
piesārņojuma sekas apvienojumā ar 
pieaugošu urbanizāciju, masveidīgu 
tūrismu, cilvēku nevērību un resursu 
pārmērīgu izmantošanu apdraud trauslo 
kultūras struktūru kopienās, kuras uztur 
Eiropas kultūras mantojumu.

Or. it
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Grozījums Nr. 1610
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā. 
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā. 
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents. Šīs sarežģītās vides 
problēmas apdraud arī mūsu kultūras 
mantojumu. Mums ir vajadzīgi pētījumi 
un inovācija, lai varētu saglabāt Eiropas 
kultūras mantojumu. Šis mantojums ir 
ļoti nozīmīgs ES ekonomikai, it īpaši 
saistībā ar tūrismu. Nozares gada 
apgrozījums Eiropā, ko rada kultūras 
mantojums, ir aptuveni EUR 335 miljardi, 
un šajā nozarē ir nodarbināti 9 miljoni 
darbinieku.

Or. de
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Grozījums Nr. 1611
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā. 
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā. 
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents. Sabiedrība saskaras ar 
būtisku problēmu izveidot ilgtspējīgu 
līdzsvaru starp cilvēku vajadzībām un 
vidi. Vides resursi, tostarp ūdens, gaiss, 
biomasa, auglīgas augsnes, bioloģiskā 
daudzveidība, ekosistēmas, kā arī cilvēku 
radīti resursi, tostarp kultūras mantojums 
un kultūras ainavas, un to nodrošinātie 
pakalpojumi, liek pamatu Eiropas un 
pasaules ekonomiku funkcionēšanai un 
dzīves kvalitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā. 
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, 
izmaiņas okeānu cirkulācijā, jūras ūdens 
temperatūras paaugstināšanās, ledāju 
kušana Arktikā un ūdens sāļuma 
mazināšanās, zemes degradācija un
izmantojums, ūdens trūkums,
hidroloģiskās anomālijas, nokrišņu 
temporālā un telpiskā heterogenitāte, 
izmaiņas sugu telpiskajā izvietojumā,
ķīmisks piesārņojums un bioloģiskās 
daudzveidības zaudēšana, liecina, ka 
planēta tuvojas savas ilgtspējības robežām.
Piemēram, tiek prognozēts, ka, neveicot 
efektivitātes uzlabojumus, pieprasījums 
pēc ūdens 20 gadu laikā par 40 % 
pārsniegs piedāvājumu. Meži tiek izcirsti 
satraucošos daudzumos — 5 miljonu 
hektāru platībā gadā. Resursu mijiedarbība 
var izraisīt sistēmiskus riskus — viena 
resursu veida izzušana rada 
neatgriezenisku lūzumpunktu citu resursu 
un ekosistēmu pieejamībā. Turpinoties 
pašreizējām tendencēm, lai apmierinātu 
pieaugošā pasaules iedzīvotāju skaita 
vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

Or. en

Grozījums Nr. 1613
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā. 
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, augsnes auglības zudums, 
ūdens trūkums, ķīmisks piesārņojums un 
bioloģiskās daudzveidības zaudēšana, 
liecina, ka planēta ir nonākusi pie savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā. 
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

Or. en

Grozījums Nr. 1614
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
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uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā. 
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un dabas un cilvēku
ekosistēmu pieejamībā. Turpinoties 
pašreizējām tendencēm, lai apmierinātu 
pieaugošā pasaules iedzīvotāju skaita 
vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

Or. it

Grozījums Nr. 1615
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropā steidzami nepieciešamas ar 
integrētām ūdens sistēmām saistītas 
inovācijas. Eiropa saskaras ar novecojošu 
ūdens sistēmu infrastruktūru (gan 
kanalizācijas sistēmu, gan dzeramā ūdens 
apgādes jomā), lielāku ūdens trūkumu, 
lielāku plūdu risku pilsētās, ūdens 
piesārņojumu un pieaugošu un 
konkrētāku ūdens pieprasījumu 
lauksaimniecībā, rūpniecībā un pilsētu 
iedzīvotāju patēriņā. Lai atrisinātu šīs 
sabiedrības problēmas (garantētu 
kvalitatīvu ūdeni visiem par pieņemamu 
cenu, apgādātu rūpniecību un 
lauksaimniecību ar nepieciešamo 
atbilstošas kvalitātes ūdeni par atbilstošu 
cenu un samazinātu piesārņojumu), 
Eiropai jāiegulda līdzekļi novatoriskās 
ūdens sistēmu pārejās.

Or. en
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Grozījums Nr. 1616
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība 
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti un ieguvi ierobežo 
atbilstošu tehnoloģiju trūkums un kavē 
pieaugošā globālā konkurence. Ņemot 
vērā izejvielu nozīmīgumu Eiropas 
konkurētspējai, ekonomikai un lietojumiem 
novatoriskos produktos, izejvielu 
ilgtspējīgs piedāvājums un resursefektīva 
pārvaldība ir svarīga Savienības prioritāte.

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Savienībai ir 
pieejamas vērtīgas minerālu iegulas, kuru 
izpēti un ieguvi ierobežo atbilstošu 
tehnoloģiju un transporta infrastruktūras
trūkums. Ņemot vērā izejvielu nozīmīgumu 
Eiropas konkurētspējai, ekonomikai un 
lietojumiem novatoriskos produktos, 
izejvielu ilgtspējīgs piedāvājums un 
resursefektīva pārvaldība ir svarīga 
Savienības prioritāte. Piekļuve Eiropas 
izejvielu avotiem, kas bieži vien ir 
ģeogrāfiski attālos apgabalos, joprojām 
rada problēmas rūpniecības nozarēm, kas 
atkarīgas no šādu izejvielu drošas 
piegādes. Turklāt Savienība ir īpaši 
atkarīga no stratēģiski svarīgu izejvielu 
importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 1617
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība 
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti un ieguvi ierobežo 
atbilstošu tehnoloģiju trūkums un kavē 
pieaugošā globālā konkurence. Ņemot vērā 
izejvielu nozīmīgumu Eiropas 
konkurētspējai, ekonomikai un lietojumiem 
novatoriskos produktos, izejvielu 
ilgtspējīgs piedāvājums un resursefektīva 
pārvaldība ir svarīga Savienības prioritāte.

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība 
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti un ieguvi ierobežo 
atbilstošu tehnoloģiju trūkums un kavē 
pieaugošā globālā konkurence. Eiropas 
Savienība ir atrodami daudzi no pasaules 
ievērojamākajiem kultūras mantojuma 
paraugiem, kas tikuši uzbūvēti, izmantojot 
vietējās izejvielas. Zināšanas par attiecīgo 
izejvielu ilgtspējību ierobežo pētījumu 
trūkums par šo materiālu īpašībām un 
noturību, saskaroties ar klimata 
pārmaiņām. Ņemot vērā izejvielu 
nozīmīgumu Eiropas konkurētspējai, 
ekonomikai un lietojumiem novatoriskos 
produktos, izejvielu ilgtspējīgs 
piedāvājums un resursefektīva pārvaldība 
ir svarīga Savienības prioritāte.

Or. it
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Grozījums Nr. 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība 
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti un ieguvi ierobežo 
atbilstošu tehnoloģiju trūkums un kavē 
pieaugošā globālā konkurence. Ņemot vērā 
izejvielu nozīmīgumu Eiropas 
konkurētspējai, ekonomikai un lietojumiem 
novatoriskos produktos, izejvielu 
ilgtspējīgs piedāvājums un resursefektīva 
pārvaldība ir svarīga Savienības prioritāte.

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, resursu 
efektīvas izmantošanas, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība 
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti, ieguvi un pārstrādi
ierobežo atbilstošu tehnoloģiju un 
investīciju trūkums un kavē pieaugošā 
globālā konkurence. Ņemot vērā izejvielu 
nozīmīgumu Eiropas konkurētspējai, 
ekonomikai un lietojumiem novatoriskos 
produktos, izejvielu ilgtspējīgs 
piedāvājums un resursefektīva pārvaldība 
ir svarīga Savienības prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība 
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti un ieguvi ierobežo 
atbilstošu tehnoloģiju trūkums un kavē 
pieaugošā globālā konkurence. Ņemot vērā 
izejvielu nozīmīgumu Eiropas 
konkurētspējai, ekonomikai un lietojumiem 
novatoriskos produktos, izejvielu 
ilgtspējīgs piedāvājums un resursefektīva 
pārvaldība ir svarīga Savienības prioritāte.

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 
aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu un enerģijas 
pieejamības. Tomēr Savienības apgādē ar 
izejvielām arvien biežāk rodas problēmas. 
Turklāt Savienība ir īpaši atkarīga no 
stratēģiski svarīgu izejvielu importa, ko 
satraucošā tempā sāk ietekmēt tirgus 
traucējumi. Savienībai joprojām ir 
pieejamas vērtīgas minerālu iegulas, kuru 
izpēti un ieguvi ierobežo atbilstošu 
tehnoloģiju trūkums un kavē pieaugošā 
globālā konkurence. Ņemot vērā izejvielu 
nozīmīgumu Eiropas konkurētspējai, 
ekonomikai un lietojumiem novatoriskos 
produktos, izejvielu ilgtspējīgs 
piedāvājums un resursefektīva pārvaldība 
ir svarīga Savienības prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1620
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai pārvaldībai, tostarp to 
izpētes, ieguves, pārstrādes, atkārtotas 
izmantošanas, otrreizējas pārstrādes un 

Ilgtspējīgam izejvielu piedāvājumam un to 
resursefektīvai un drošai pārvaldībai, 
tostarp to izpētes, ieguves, pārstrādes, 
atkārtotas izmantošanas, otrreizējas 
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aizstāšanas pārvaldībai, ir svarīga nozīme 
mūsdienu sabiedrības un tās ekonomikas 
darbībā. Tādas Eiropas nozares kā 
būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, autobūve, 
aviācija, iekārtas un aprīkojums, kuru 
kopējā radītā pievienotā vērtība ir apmēram 
EUR 1,3 triljoni un kuras nodrošina darbu 
apmēram 30 miljoniem cilvēku, ir ļoti 
atkarīgas no izejvielu pieejamības. Tomēr 
Savienības apgādē ar izejvielām arvien 
biežāk rodas problēmas. Turklāt Savienība 
ir īpaši atkarīga no stratēģiski svarīgu 
izejvielu importa, ko satraucošā tempā sāk 
ietekmēt tirgus traucējumi. Savienībai 
joprojām ir pieejamas vērtīgas minerālu 
iegulas, kuru izpēti un ieguvi ierobežo 
atbilstošu tehnoloģiju trūkums un kavē 
pieaugošā globālā konkurence. Ņemot vērā 
izejvielu nozīmīgumu Eiropas 
konkurētspējai, ekonomikai un lietojumiem 
novatoriskos produktos, izejvielu 
ilgtspējīgs piedāvājums un resursefektīva 
pārvaldība ir svarīga Savienības prioritāte.

pārstrādes un aizstāšanas pārvaldībai, ir 
svarīga nozīme mūsdienu sabiedrības un 
tās ekonomikas darbībā. Tādas Eiropas 
nozares kā būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, 
autobūve, aviācija, iekārtas un aprīkojums, 
kuru kopējā radītā pievienotā vērtība ir 
apmēram EUR 1,3 triljoni un kuras 
nodrošina darbu apmēram 30 miljoniem 
cilvēku, ir ļoti atkarīgas no izejvielu 
pieejamības. Tomēr Savienības apgādē ar 
izejvielām arvien biežāk rodas problēmas. 
Turklāt Savienība ir īpaši atkarīga no 
stratēģiski svarīgu izejvielu importa, ko 
satraucošā tempā sāk ietekmēt tirgus 
traucējumi. Savienībai joprojām ir 
pieejamas vērtīgas minerālu iegulas, kuru 
izpēti un ieguvi ierobežo atbilstošu 
tehnoloģiju trūkums un kavē pieaugošā 
globālā konkurence. Ņemot vērā izejvielu 
nozīmīgumu Eiropas konkurētspējai, 
ekonomikai un lietojumiem novatoriskos 
produktos, izejvielu ilgtspējīgs 
piedāvājums un resursefektīva pārvaldība 
ir svarīga Savienības prioritāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1621
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas spēja pielāgoties un kļūt 
noturīgākai pret klimata pārmaiņām, 
resursefektīvākai un tajā pašā laikā 
saglabāt konkurētspēju ir atkarīga no 
augsta ekoinovācijas līmeņa gan sociālā, 
gan tehnoloģiskā ziņā. Tā kā pasaules 
ekoinovācijas tirgus vērtība ir apmēram 
1 triljons EUR gadā un ir paredzams, ka 
līdz 2030. gadam tā trīskāršosies, 
ekoinovācija ir nozīmīga iespēja palielināt

Ekonomikas spēja pielāgoties un kļūt 
noturīgākai pret klimata pārmaiņām, 
resursefektīvākai un tajā pašā laikā 
saglabāt konkurētspēju ir atkarīga no 
augsta ekoinovācijas līmeņa gan sociālā un 
ekonomiskā un organizatoriskā, gan 
tehnoloģiskā ziņā. Tā kā pasaules 
ekoinovācijas tirgus vērtība ir apmēram 
EUR 1 triljons gadā un ir paredzams, ka 
līdz 2030. gadam tā trīskāršosies, 
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konkurētspēju un darbvietu radīšanu 
Eiropas valstu ekonomikā.

ekoinovācija ir nozīmīga iespēja palielināt 
konkurētspēju un darbvietu radīšanu 
Eiropas valstu ekonomikā.

Or. en

Grozījums Nr. 1622
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu Savienības un starptautiskos 
mērķus siltumnīcefekta gāzes emisiju un 
koncentrācijas ziņā un mazinātu klimata 
pārmaiņu radīto ietekmi, ir jāizstrādā un 
jāizvērš rentablas tehnoloģijas un seku 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumi. 
Savienības un pasaules politikas 
regulējumiem jānodrošina ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
novērtēšana un pienācīga atjaunošana, lai 
saglabātu to spēju nodrošināt resursus un 
pakalpojumus nākotnē. Pētniecība un 
inovācija var palīdzēt nodrošināt drošu, 
uzticamu un ilgtspējīgu piekļuvi izejvielām 
un resursu izmantojuma un izšķērdēšanas 
ievērojamu samazinājumu.

Lai sasniegtu Savienības un starptautiskos 
mērķus siltumnīcefekta gāzes emisiju un 
koncentrācijas ziņā un mazinātu klimata 
pārmaiņu radīto ietekmi, ir jāizstrādā un 
jāizvērš rentablas tehnoloģijas un seku 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumi. 
Savienības un pasaules politikas 
regulējumiem jānodrošina ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
novērtēšana un pienācīga atjaunošana, lai 
saglabātu to spēju nodrošināt resursus un 
pakalpojumus nākotnē. Metodes, ko 
izmanto kultūras mantojuma pielāgošanai 
un konservācijai, var labi izmantot, lai 
mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi, 
rūpīgāk izmantojot enerģiju, izmantojot 
ilgtspējīgākas izejvielas un zaļās 
tehnoloģijas un izmantojot pasīvas 
plānošanas pieejas. Šīs metodes sniedz 
labas iespējas ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanās pasākumiem visās nozarēs, 
tostarp būvniecībā un transportā.
Pētniecība un inovācija var palīdzēt 
nodrošināt drošu, uzticamu un ilgtspējīgu 
piekļuvi izejvielām un resursu 
izmantojuma un izšķērdēšanas ievērojamu 
samazinājumu.

Or. it
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Grozījums Nr. 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu Savienības un starptautiskos 
mērķus siltumnīcefekta gāzes emisiju un 
koncentrācijas ziņā un mazinātu klimata 
pārmaiņu radīto ietekmi, ir jāizstrādā un 
jāizvērš rentablas tehnoloģijas un seku 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumi.
Savienības un pasaules politikas 
regulējumiem jānodrošina ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
novērtēšana un pienācīga atjaunošana, lai 
saglabātu to spēju nodrošināt resursus un 
pakalpojumus nākotnē. Pētniecība un 
inovācija var palīdzēt nodrošināt drošu, 
uzticamu un ilgtspējīgu piekļuvi izejvielām 
un resursu izmantojuma un izšķērdēšanas 
ievērojamu samazinājumu.

Lai sasniegtu Savienības un starptautiskos 
mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
koncentrācijas ziņā un mazinātu klimata 
pārmaiņu radīto ietekmi, ir jāizveido 
sabiedrība, kura rada zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, un jāizstrādā un 
jāizvērš rentablas tehnoloģijas un seku 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumi, kā 
arī labāk jāsaprot sabiedrības atbildes uz 
šiem uzdevumiem, tostarp jāidentificē 
attiecīgās ekonomiskās un sabiedriskās 
grūtības. Savienības un pasaules politikas 
regulējumiem jānodrošina ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
novērtēšana un pienācīga pārvaldība un, 
iespējams, atjaunošana, lai saglabātu to 
spēju nodrošināt resursus un pakalpojumus 
nākotnē. Pētniecība un inovācija var 
palīdzēt nodrošināt drošu, uzticamu un 
ilgtspējīgu piekļuvi sauszemes un jūras 
gultnes izejvielām un to izmantojumu, kā 
arī resursu izmantojuma un izšķērdēšanas 
ievērojamu samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1624
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu Savienības un starptautiskos 
mērķus siltumnīcefekta gāzes emisiju un 
koncentrācijas ziņā un mazinātu klimata 

Lai sasniegtu Savienības un starptautiskos 
mērķus siltumnīcefekta gāzes emisiju ziņā 
un mazinātu klimata pārmaiņu radīto 
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pārmaiņu radīto ietekmi, ir jāizstrādā un 
jāizvērš rentablas tehnoloģijas un seku 
mazināšanas un pielāgošanās pasākumi.
Savienības un pasaules politikas 
regulējumiem jānodrošina ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
novērtēšana un pienācīga atjaunošana, lai 
saglabātu to spēju nodrošināt resursus un 
pakalpojumus nākotnē. Pētniecība un 
inovācija var palīdzēt nodrošināt drošu, 
uzticamu un ilgtspējīgu piekļuvi izejvielām 
un resursu izmantojuma un izšķērdēšanas 
ievērojamu samazinājumu.

ietekmi, ir jāizstrādā un jāizvērš ilgtspējīgi 
netehnoloģiskie un tehnoloģiskie 
risinājumi un seku mazināšanas un 
pielāgošanās pasākumi. Savienības un 
pasaules politikas regulējumiem 
jānodrošina ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība, novērtēšana un 
pienācīga atjaunošana, lai saglabātu to 
spēju nodrošināt resursus un pakalpojumus 
nākotnē. Pētniecība un inovācija var 
palīdzēt nodrošināt drošu, uzticamu un 
ilgtspējīgu piekļuvi izejvielām un resursu 
izmantojuma un izšķērdēšanas ievērojamu 
samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. 
gadā30; “Adaptācija klimata pārmaiņām —
iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”31; Izejvielu iniciatīva32; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36. Minētā
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”30; integrētā rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetam;
“Adaptācija klimata pārmaiņām —
iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”31; Izejvielu iniciatīva32; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Ekoinovācijas rīcības 
plāns; Eiropas Inovāciju partnerība 
izejvielu jomā un 7. vides rīcības 
programma. Minētās darbības nostiprina 
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pieejamību. sabiedrības spēju kļūt noturīgākai pret 
vides un klimata pārmaiņām un nodrošina 
izejvielu pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 1626
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. 
gadā30; “Adaptācija klimata pārmaiņām —
iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”31; Izejvielu iniciatīva32; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36. Minētā
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”30; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”; Izejvielu iniciatīva32; 
Eiropas Inovāciju partnerība ūdens jomā; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36. Minētās
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

                                               
1 COM(2009)147.
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 2. daļa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā30”; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”31; Izejvielu iniciatīva32; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36. Minētā
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”30; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”; Izejvielu iniciatīva32; 
Eiropas Inovāciju partnerība ūdens jomā; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36. Minētās
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 

                                               
1 COM(2009)147.
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savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”30; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”31; Izejvielu iniciatīva32; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36. Minētā
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”30; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”31; Izejvielu iniciatīva32; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36; Ūdens 
pamatdirektīva un atvasinātās 
direktīvas37. Minētās darbības nostiprina 
sabiedrības spēju kļūt noturīgākai pret 
vides un klimata pārmaiņām un nodrošina 
izejvielu pieejamību.

__________________
37 Direktīva 2000/20/EK

Or. en

Grozījums Nr. 1629
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Ceļvedis virzībai 
uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā”30; “Adaptācija klimata 
pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības 
pamatprincipus”31; Izejvielu iniciatīva32; 
Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 

Tāpēc Savienības darbības būs vērstas uz 
to, lai atbalstītu Savienības pamatmērķus 
un politikas virzienus, tostarp šādus: 
stratēģija “Eiropa 2020”; “Inovācijas 
savienība”; “Resursu ziņā efektīva Eiropa” 
un atbilstošais ceļvedis; “Adaptācija 
klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas 
rīcības pamatprincipus”31; Izejvielu 
iniciatīva32; Savienības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija33; Integrēta Savienības 
jūrniecības politika34; Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36. Minētās
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pamatdirektīva35; Rīcības plāns 
ekoinovācijas jomā un Eiropas 
digitalizācijas programma36. Minētā
darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

darbības nostiprina sabiedrības spēju kļūt 
noturīgākai pret vides un klimata 
pārmaiņām un nodrošina izejvielu 
pieejamību.

Or. it

Grozījums Nr. 1630
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā klimata un vides starptautisko 
un globālo raksturu, mērogu un sarežģītību 
un izejvielu piegādes ķēdes starptautisko 
dimensiju, ir jāveic darbības Savienības 
līmenī un ārpus tās. Tā kā vajadzīgā 
pētniecība aptver vairākas disciplīnas, ir 
jāapvieno papildu zināšanas un resursi, lai 
efektīvi atrisinātu šo problēmu. Lai 
samazinātu resursu izmantojumu, 
vienlaikus palielinot konkurētspēju, būs 
vajadzīga izšķiroša sociāla un tehnoloģiska 
pāreja uz ekonomiku, kuras pamatā ir 
ilgtspējīgas attiecības starp dabu un cilvēku 
labklājību. Koordinētas pētniecības un 
inovācijas darbības uzlabos izpratni par 
klimata un vides pārmaiņām un tās spēju 
šīs pārmaiņas prognozēt sistēmiskā un 
starpnozaru perspektīvā, mazinās 
neskaidrības, ļaus apzināt un novērtēt 
trūkumus, riskus, izmaksas un iespējas, kā 
arī paplašinās sabiedrības un politikas 
atbildes pasākumu un risinājumu mērogu 
un paaugstinās to efektivitāti. Darbību 
mērķis būs nodrošināt iespēju 
interesentiem visos sabiedrības līmeņos 
aktīvi piedalīties šajā procesā.

Ņemot vērā klimata un vides starptautisko 
un globālo raksturu, mērogu un sarežģītību 
un izejvielu piegādes ķēdes starptautisko 
dimensiju, ir jāveic darbības Savienības 
līmenī un ārpus tās. Tā kā vajadzīgā 
pētniecība aptver vairākas disciplīnas, ir 
jāapvieno papildu zināšanas un resursi, lai 
efektīvi atrisinātu šo problēmu. Lai 
samazinātu resursu izmantojumu, 
vienlaikus palielinot konkurētspēju, būs 
vajadzīga izšķiroša sociāla un tehnoloģiska 
pāreja uz ekonomiku, kuras pamatā ir 
ilgtspējīgas attiecības starp dabu un cilvēku 
labklājību. Ar ūdens resursiem saistītās 
problēmas ietver ūdens izmantošanu 
lauku, pilsētas un industriālajā vidē un 
ūdens ekosistēmu aizsardzību.
Koordinētas pētniecības un inovācijas 
darbības uzlabos izpratni par klimata un 
vides pārmaiņām un tās spēju šīs 
pārmaiņas prognozēt sistēmiskā un 
starpnozaru perspektīvā, mazinās 
neskaidrības, ļaus apzināt un novērtēt 
trūkumus, riskus, izmaksas un iespējas, kā 
arī paplašinās sabiedrības un politikas 
atbildes pasākumu un risinājumu mērogu 
un paaugstinās to efektivitāti. Darbību 
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mērķis būs nodrošināt iespēju 
interesentiem visos sabiedrības līmeņos 
aktīvi piedalīties šajā procesā.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums par ūdens problēmu mērogu.

Grozījums Nr. 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Inovācija šajās jomās 
nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību 
izejvielu jomā.

Izejvielu ilgtspējīgas izmantošanas un
pieejamības problēmas atrisināšanai ir 
vajadzīgi koordinēti pētniecības un 
inovācijas centieni starp daudzām 
disciplīnām un nozarēm, lai palīdzētu rast 
drošus, ekonomiski pamatotus, no vides 
viedokļa stabilus un sociāli pieņemamus 
risinājumus visā vērtības ķēdē (izpēte, 
ieguve, izstrāde, resursu efektivitāte,
pārstrāde, atkārtota izmantošana, otrreizējā 
pārstrāde un aizstāšana). Inovācija šajās 
jomās nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību 
izejvielu jomā un attiecībā uz kritiskajām 
izejvielām, ko dēvē par retzemju metāliem, 
— Eiropas Retzemju metālu kompetences 
tīklu. Arī starptautiskā sadarbība izejvielu 
jomā, piemēram, ES, Japānas un ASV 
pētniecības un izstrādes trīspusējā 
sadarbība attiecībā uz kritiskajām 
izejvielām, ir ļoti nozīmīga un būtu 
jāturpina.
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Or. en

Grozījums Nr. 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Inovācija šajās jomās 
nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību 
izejvielu jomā.

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Būtu jāiekļauj centieni 
ūdens izmantošanai lauku, pilsētas un 
industriālajā vidē, kā arī ūdens 
ekosistēmu aizsardzības jomā. Inovācija 
šajās jomās nodrošinās iespējas izaugsmei 
un darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību 
izejvielu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1633
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
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daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Inovācija šajās jomās 
nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību
izejvielu jomā.

daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Inovācija šajās jomās 
nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerības 
ūdens izmantošanas efektivitātes un
izejvielu jomā.

Or. en

Pamatojums

Ūdens neattiecas uz īpašajām problēmām izejvielu jomā (kas attiecas tikai uz izejvielām, 
kuras nav saistītas ar lauksaimniecību un enerģētiku, nevis resursiem vispār), un tāpēc ir 
svarīgi to aprakstā par visiem dažādajiem uzdevumiem norādīt atsevišķi.

Grozījums Nr. 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekoinovācija radīs noderīgas un jaunas 
iespējas izaugsmei un darbvietu radīšanai. 
Savienības līmeņa rīcības ietvaros 
izstrādāti risinājumi ļaus novērst galvenos 
rūpniecības konkurētspējas apdraudējumus 
un nodrošinās strauju pārņemšanu un 
izplatīšanu vienotajā tirgū un ārpus tā. Tas 
savukārt ļaus īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku, kurā tiek ņemta vērā resursu 
ilgtspējīga izmantošana. Partneri šajā 
pieejā būs starptautiski, Eiropas un valstu 
politikas veidotāji, starptautiskas un 
dalībvalstu pētniecības un inovācijas 

Ekoinovācija radīs noderīgas un jaunas 
iespējas izaugsmei un darbvietu radīšanai. 
Savienības līmeņa rīcības ietvaros 
izstrādāti risinājumi ļaus novērst galvenos 
rūpniecības konkurētspējas apdraudējumus 
un nodrošinās strauju pārņemšanu un 
izplatīšanu vienotajā tirgū un ārpus tā. Tas 
savukārt ļaus īstenot pāreju uz "zaļu" 
ekonomiku, kurā tiek ņemta vērā resursu 
ilgtspējīga izmantošana. Partneri šajā 
pieejā būs starptautiski, Eiropas un valstu 
politikas veidotāji, starptautiskas un 
dalībvalstu pētniecības un inovācijas 



AM\907850LV.doc 55/157 PE492.790v01-00

LV

programmas, Eiropas uzņēmējdarbības un 
rūpniecības nozare, Eiropas Vides aģentūra 
un valstu vides aģentūras, un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas. Papildus 
divpusējai un reģionālai sadarbībai 
Savienības līmeņa rīcība arī atbalstīs 
attiecīgus starptautiskus centienus un 
iniciatīvas, tostarp Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomi (IPCC), Starpvaldību 
zinātnes un politikas platformu bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
jomā (IPBES) un Zemes novērojumu grupu 
(GEO).

programmas, Eiropas uzņēmējdarbības un 
rūpniecības nozare un it īpaši MVU, 
Eiropas universitātes un pētniecības 
institūti, nevalstiskās organizācijas un 
ideju laboratorijas, Eiropas Vides aģentūra 
un valstu vides aģentūras, un citas 
attiecīgas ieinteresētās personas. Papildus 
divpusējai un reģionālai sadarbībai 
Savienības līmeņa rīcība arī atbalstīs 
attiecīgus starptautiskus centienus un 
iniciatīvas, tostarp Klimata pārmaiņu 
starpvaldību padomi (IPCC), Starpvaldību 
zinātnes un politikas platformu bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
jomā (IPBES), Starptautisko Resursu 
darba grupu un Zemes novērojumu grupu 
(GEO).

Or. en

Grozījums Nr. 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 
pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu siltumnīcefekta gāzu radīšanu, jūras 
līmeņa un iekšzemes ūdeņu līmeņa 
paaugstināšanos un uzsverot 
tehnoloģiskus un netehnoloģiskus „zaļos” 
risinājumus, nodrošinot faktu bāzi 
apzinātas, agrīnas un efektīvas rīcības 
īstenošanai un vajadzīgo kompetenci 
apvienojot tīklos. Pasākumi ir paredzēti 
tam, lai uzlabotu izpratni par klimata 
pārmaiņām un uzticamu klimatisko 
prognožu nodrošināšanu, uz ietekmes, 
trūkumu novērtēšanu un novatorisku un 
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mazināšanas politikai. rentablu pielāgošanās un riska novēršanas 
pasākumu izstrādi un atbalstu riska 
mazināšanas politikai. Papildus 
COM(2011)0811 III daļas 5.1.1. un 
5.1.2. punktam šis jautājums ir jāizskata 
arī šeit.

Or. en

Pamatojums

Nodrošināt, ka Eiropas sabiedrības ir sagatavotas vajadzībām saistībā ar klimata pārmaiņu 
sekām, atbalstot pētniecību par klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1637
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1638
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Dabas resursu un ekosistēmu ilgtspējīga 
pārvaldība

(b) Dabas resursu un ekosistēmu ilgtspējīga 
un droša pārvaldība

Or. en
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Grozījums Nr. 1639
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Dabas resursu un ekosistēmu ilgtspējīga 
pārvaldība

(b) Dabas resursu, kultūras mantojuma un 
ekosistēmu ilgtspējīga pārvaldība

Or. en

Grozījums Nr. 1640
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu pārvaldībai, kurā tiek sasniegts 
ilgtspējīgs līdzsvars starp ierobežotiem 
resursiem un sabiedrības un ekonomikas 
vajadzībām. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
vairotu izpratni par ekosistēmu darbību, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu pārvaldībai, kurā tiek sasniegts 
ilgtspējīgs līdzsvars starp ierobežotiem 
resursiem un sabiedrības un ekonomikas 
vajadzībām. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
vairotu izpratni par ekosistēmu darbību, 
tostarp par okeānu un mežu regulējošo 
lomu globālās sasilšanas novēršanā, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1641
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – b punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu pārvaldībai, kurā tiek sasniegts 
ilgtspējīgs līdzsvars starp ierobežotiem 
resursiem un sabiedrības un ekonomikas 
vajadzībām. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
vairotu izpratni par ekosistēmu darbību, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu pārvaldībai, kurā tiek sasniegts 
ilgtspējīgs līdzsvars starp ierobežotiem 
resursiem un sabiedrības vajadzībām. 
Pasākumi ir paredzēti tam, lai vairotu 
izpratni par ekosistēmu darbību, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1642
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu pārvaldībai, kurā tiek sasniegts 
ilgtspējīgs līdzsvars starp ierobežotiem 
resursiem un sabiedrības un ekonomikas 
vajadzībām. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
vairotu izpratni par ekosistēmu darbību, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu un kultūras mantojuma
pārvaldībai, kurā tiek sasniegts ilgtspējīgs 
līdzsvars starp ierobežotiem resursiem un 
sabiedrības un ekonomikas vajadzībām. 
Pasākumi ir paredzēti tam, lai vairotu 
izpratni par ekosistēmu darbību, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1643
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Kultūras mantojuma ilgtspējīga 
pārvaldība
Mērķis ir nodrošināt kultūras mantojuma 
resursu ilgtspējīgu pārvaldību un 
izmantošanu un minimizēt klimata 
pārmaiņu radītos riskus. Darbības vērš uz 
novērošanu, uzraudzīšanu un 
modelēšanu, kas ir līdzekļi noturības 
līmeņu noteikšanai un kultūras 
mantojuma pārvaldīšanai, lai radītu 
pamatu saskaņotai riska novērtēšanas un 
pārvaldīšanas sistēmai. Tiks izstrādāti 
rādītāji, ar kuriem mērīt kultūras un 
arheoloģiskā (ēku un artefaktu) 
mantojuma vizuālās, materiālu un 
struktūras variācijas.

Or. it

Grozījums Nr. 1644
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Resursu patēriņa modeļu un 
dzīvesveida izmaiņu risināšana
Pētniecība par ilgtspējīgām dzīvesveida 
izmaiņām un ilgtspējīgu dzīvesveidu 
izveides veicināšanu. Atbalsts 
pieprasījuma puses inovāciju un 
risinājumu īstenošanai, lai mazinātu 
resursu izmantošanu un resursu 
neilgtspējīgu izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1645
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Pasākumu veikšana ilgtspējīgas 
ūdens resursu un ūdens apgādes 
pakalpojumu pārejas, pārvaldības un 
izmantošanas nodrošināšanai. Mērķis ir 
uzlabot novatorisku zināšanu bāzi par 
(pārejām) ūdens piegādē, ūdens 
attīrīšanu, ūdens apgādes cikla 
noslēgšanu, enerģijas/izejvielu 
reģenerāciju un gala patērētāju 
iesaistīšanas/uzvedības uzlabošanu, lai 
apmierinātu turpmāko pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1646
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Ar enerģētiku un lauksaimniecību 
nesaistītu izejvielu ilgtspējīga piedāvājuma 
nodrošināšana

(c) Ar enerģētiku un lauksaimniecību 
nesaistītu izejvielu ilgtspējīga 
izmantošana, pārvaldība un piedāvājuma 
nodrošināšana

Or. en

Grozījums Nr. 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā 
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
risinājumus rentablai un videi nekaitīgai 
izejvielu izpētei, ieguvei, pārstrādei,
otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai un to 
aizstāšanai ar ekonomiski izdevīgām 
alternatīvām, kam ir mazāka ietekme uz 
vidi. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
uzlabotu pamatzināšanas par izejvielu 
pieejamību, veicinātu izejvielu ilgtspējīgu 
piedāvājumu un izmantošanu, rastu 
alternatīvas kritiski vajadzīgām jaunām 
izejvielām un uzlabotu sabiedrības izpratni 
un prasmes attiecībā uz izejvielām.

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
risinājumus rentablai, resursu ziņā 
efektīvai un videi nekaitīgai izejvielu
izmantošanai, otrreizējai pārstrādei un 
reģenerācijai un to aizstāšanai ar 
ekonomiski izdevīgām alternatīvām, kam ir 
mazāka ietekme uz vidi. Pasākumi ir
paredzēti tam, lai uzlabotu pamatzināšanas 
par izejvielu pieejamību, veicinātu 
izejvielu ilgtspējīgu piedāvājumu un 
izmantošanu, veicinātu ekodizainu, 
izejvielu ilgtspējīgu piedāvājumu un 
efektīvu un atkārtotu izmantošanu, rastu 
alternatīvas kritiski vajadzīgām jaunām 
izejvielām, izstrādātu noslēgta cikla 
procesus un sistēmas, atbalstītu otrreizējās 
pārstrādes un atkārtotās izmantošanas 
stratēģijas un tehnoloģiju, veiktu 
pasākumus pieprasījuma jomā, kas ļautu 
pilsoņiem un patērētājiem samazināt 
izejvielu patēriņu un nelietderīgu 
izmantošanu un uzlabotu sabiedrības 
izpratni un prasmes attiecībā uz izejvielām.

Or. en

Grozījums Nr. 1648
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
risinājumus rentablai un videi nekaitīgai 
izejvielu izpētei, ieguvei, pārstrādei, 
otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai un to 
aizstāšanai ar ekonomiski izdevīgām 

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
risinājumus rentablai un videi nekaitīgai 
izejvielu izpētei, ieguvei, pārstrādei, 
otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai un to 
aizstāšanai ar ekonomiski izdevīgām 
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alternatīvām, kam ir mazāka ietekme uz 
vidi. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
uzlabotu pamatzināšanas par izejvielu 
pieejamību, veicinātu izejvielu ilgtspējīgu 
piedāvājumu un izmantošanu, rastu 
alternatīvas kritiski vajadzīgām jaunām 
izejvielām un uzlabotu sabiedrības izpratni 
un prasmes attiecībā uz izejvielām.

alternatīvām, kam ir mazāka ietekme uz 
vidi. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
uzlabotu pamatzināšanas par izejvielu 
pieejamību, veicinātu izejvielu ilgtspējīgu 
piedāvājumu un izmantošanu, rastu 
alternatīvas kritiski vajadzīgām jaunām 
izejvielām un uzlabotu sabiedrības izpratni 
un prasmes attiecībā uz izejvielām; 
izveidotu un stimulētu reģionālos un 
nacionālos izejvielu klasterus, kā arī 
risinātu loģistikas problēmas starp 
rūpniecību un izejvielu avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
risinājumus rentablai un videi nekaitīgai 
izejvielu izpētei, ieguvei, pārstrādei, 
otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai un to 
aizstāšanai ar ekonomiski izdevīgām 
alternatīvām, kam ir mazāka ietekme uz 
vidi. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
uzlabotu pamatzināšanas par izejvielu 
pieejamību, veicinātu izejvielu ilgtspējīgu 
piedāvājumu un izmantošanu, rastu 
alternatīvas kritiski vajadzīgām jaunām 
izejvielām un uzlabotu sabiedrības izpratni 
un prasmes attiecībā uz izejvielām.

Mērķis ir uzlabot pamatzināšanas par 
izejvielām un izstrādāt novatoriskus 
risinājumus rentablai un videi nekaitīgai 
izejvielu izpētei, ieguvei, pārstrādei, 
otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai un to 
aizstāšanai ar ekonomiski izdevīgām 
alternatīvām, kam ir mazāka ietekme uz 
vidi. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
uzlabotu pamatzināšanas par izejvielu 
pieejamību, veicinātu izejvielu ilgtspējīgu 
piedāvājumu un izmantošanu, rastu 
alternatīvas kritiski vajadzīgām un 
bīstamām izejvielām; veicinātu materiālu 
ilgtspējīgas un atkārtotas izmantošanas 
izstrādi un uzlabotu sabiedrības izpratni un 
prasmes attiecībā uz izejvielām.

Or. en

Pamatojums

Atkārtotas izmantošanas izstrāde ir pamats, uz kā īstenot ilgtspējīgu materiālu plūsmu 
veidošanu.
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Grozījums Nr. 1650
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas.

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas. It īpaši Ekoinovācijas 
programmu, kas sekmīgi īstenota 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas ietvaros iepriekšējā ES 
daudzgadu finanšu shēmā, turpina īstenot 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
piešķirot apjomīgus budžeta līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 1651
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas,
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
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īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas.

īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, atbalstīt pētniecību par drošiem 
aizstājējiem vielām, kas norādītas kā 
bīstamas saskaņā ar Eiropas Savienības 
Regulu par ķimikālijām un to drošu 
izmantošanu (REACH); izvērtētu 
panākumus virzībā uz “zaļu” ekonomiku 
un veicinātu resursefektivitāti, izmantojot 
digitālas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas.

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, izstrādāt 
ekoinovatīvas stratēģijas, metodoloģijas 
un instrumentus, lai saglabātu kultūras 
mantojumu Eiropā; kā arī lai atbalstītu 
novatorisku politiku un sociālās izmaiņas, 
izvērtētu panākumus virzībā uz “zaļu” 
ekonomiku un veicinātu resursefektivitāti, 
izmantojot digitālas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas.

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku, ilgtspējīgus 
ekonomiskos modeļus un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1654
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, lai 
nostiprinātu ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus un 
veicinātu to ieviešanu tirgū un pavairošanu, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, kā arī lai 
atbalstītu novatorisku politiku un sociālās 
izmaiņas, izvērtētu panākumus virzībā uz 
“zaļu” ekonomiku un veicinātu 
resursefektivitāti, izmantojot digitālas 
sistēmas.

Mērķis ir veicināt visu veidu ekoinovāciju, 
kas ļauj īstenot pāreju uz “zaļu” 
ekonomiku. Pasākumi ir paredzēti tam, 
Pasākumi ir paredzēti tam, lai nostiprinātu 
ekoinovatīvas tehnoloģijas, procesus, 
pakalpojumus un produktus un veicinātu to 
ieviešanu tirgū par konkurētspējīgām 
cenām un pavairošanu, īpašu uzmanību 
pievēršot MVU, kā arī lai atbalstītu 
novatorisku politiku un sociālās izmaiņas, 
izvērtētu panākumus virzībā uz “zaļu” 
ekonomiku un veicinātu resursefektivitāti, 
izmantojot digitālas sistēmas.

Or. it
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Grozījums Nr. 1655
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Kultūras preču remonts, apkope, 
digitalizācija un atkārtota izmantošana 
21. gadsimtā
Mērķis ir aizsargāt 20. gadsimta kultūras 
mantojumu, tostarp digitālo mantojumu. 
Darbības koncentrējas jaunu tehnoloģiju, 
tostarp nanotehnoloģiju, izstrādi un 
īstenošanu kombinācijā ar 
tradicionālajām tehnoloģijām un 
pamatojoties uz novērtējumu par to, vai 
kultūras ziņā ir pieņemami jaunie 
pasākumi, tostarp digitalizācija, lai 
uzlabotu noturību trausliem un 
neaizsargātiem kultūras materiāliem un 
atkārtoti izmantotu mūsdienu ēkas un 
mākslas darbus, pienācīgi ievērojot 
reģionālās atšķirības un dažādu kultūru 
pieejas.

Or. it

Grozījums Nr. 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Kultūras mantojums
Mērķis ir izpētīt stratēģijas, metodikas un 
instrumentus, kas nepieciešami, lai 
Eiropā nodrošinātu dinamisku un 
ilgtspējīgu kultūras mantojumu, reaģējot 
uz klimata pārmaiņām. Kultūras 
mantojums tā daudzveidīgajās izpausmes 
formās veido dzīves vidi kopienām, kuras 
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spēj elastīgi pielāgoties dažādām 
izmaiņām. Veicot kultūras mantojuma 
izpēti, lai uzlabotu vēsturiskā materiāla 
izpratni, ir jāpiemēro starpdisciplīnu 
pieeja. Darbības tiks īstenotas, lai 
galvenokārt noteiktu noturības līmeni, 
veicot novērojumus, kontroli un 
modelēšanu, kā arī nodrošinātu labāku 
izpratni par to, kā kopienas uztver klimata 
pārmaiņas un seismiskos un vulkānu 
radītos apdraudējumus un reaģē uz tiem.

Or. it

Pamatojums

Sabiedrības problēmas, jo īpaši saistībā ar klimata pārmaiņām un jaunām tehnoloģijām, ir 
jāskata, ņemot vērā uz ietekmi uz kultūras mantojumu, pienācīgu uzmanību pievēršot gan 
attiecīgajiem riskiem, gan iespējām, kas tiek radītas.

Grozījums Nr. 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Kultūras mantojums: Kopienas 
atbilde klimata pārmaiņām
Eiropas mantojums ir svarīgs un atsevišķs 
jautājums, jo tas ir unikāls resurss, kas ir 
svarīga un mainīga individuālās un 
kolektīvās identitātes sastāvdaļa; ir 
vajadzīgi pētījumi par stratēģijām, 
metodoloģijām un instrumentiem, ar kuru 
palīdzību varētu nodrošināt pastāvīgu un 
dinamisku kultūras mantojumu Eiropā. 
Piemēram, mainīga vide un biežāki 
ekstrēmi notikumi, tostarp plūdi un 
vulkāniskas un seismiskas dabas 
katastrofas, izraisa jautājumus par to, kā 
kopienas saprot šos izaicinājumus un 
reaģē uz tiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 1658
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Kultūras mantojums
Mērķis ir veikt pētījums par stratēģijām, 
metodēm un instrumentiem, kas vajadzīgi, 
lai Eiropai nodrošinātu dinamisku un 
ilgtspējīgu kultūras mantojumu, ņemot 
vērā klimata pārmaiņas. Veicot kultūras 
mantojuma izpēti, lai uzlabotu vēsturiskā 
materiāla izpratni, ir nepieciešams 
izmantot multidisciplināru pieeju.

Or. de

Grozījums Nr. 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) sasniegt labu vides stāvokli Eiropas 
jūrās un okeānos
Uzlabot zināšanas par jūras piesārņojumu 
un jūras piesārņojuma ietekmi, lai 
sasniegtu un saglabātu labu vides stāvokli 
Eiropas jūrās un okeānos, kā to prasa 
jūras stratēģijas direktīva (MSFD).

Or. en
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Grozījums Nr. 1660
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. VISIEM ATVĒRTA, INOVATĪVA UN
DROŠA SABIEDRĪBA

6. EIROPA MAINĪGĀ PASAULĒ —
IEKĻAUJOŠAS UN DOMĀJOŠAS 
SABIEDRĪBAS

Or. en

Grozījums Nr. 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. VISIEM ATVĒRTA, INOVATĪVA UN 
DROŠA SABIEDRĪBA

6. EIROPA MAINĪGĀ PASAULĒ —
IEKĻAUJOŠAS, INOVATĪVAS UN
DOMĀJOŠAS SABIEDRĪBAS

Or. en

Grozījums Nr. 1662
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. VISIEM ATVĒRTA, INOVATĪVA UN
DROŠA SABIEDRĪBA

6. IZPRATNE PAR EIROPAS 
SABIEDRĪBĀM, KULTŪRU UN
SABIEDRĪBAS PĀRMAIŅĀM

Or. en
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Grozījums Nr. 1663
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt visiem 
atvērtu, inovatīvu un drošu Eiropas 
sabiedrību nepieredzētu pārveidojumu un
pieaugošu globālo savstarpējo atkarību 
kontekstā.

Īpašie mērķi ir lielāka izpratne par Eiropu 
un veicināt tās ekonomisko izaugsmi,
izmantojot kultūru un radošumu kā 
pamatvērtības, lai veidotu iekļaujošākas
un inovatīvākas sabiedrības.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpievērš uzmanība ne tikai tam, lai izprastu sabiedrību, bet arī mainītu to to pozitīvā 
veidā, veicinot ekonomikas izaugsmi, un šajā ziņā kultūrai un radošumam var būt 
fundamentāla loma. Tāpat ir skaidrs, ka radošās un kultūras nozares var būt pamats 
turpmākai Eiropas ekonomikas izaugsmei: aizstāvēt un aizsargāt mūsu kultūru nozīmē arī 
pienācīgu valorizāciju, lai palielinātu radošumu un inovāciju.

Grozījums Nr. 1664
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt visiem 
atvērtu, inovatīvu un drošu Eiropas 
sabiedrību nepieredzētu pārveidojumu un 
pieaugošu globālo savstarpējo atkarību 
kontekstā.

Konkrētais mērķis ir veicināt visiem 
atvērtu un domājošu Eiropas sabiedrību 
nepieredzētu pārveidojumu un pieaugošu 
globālo savstarpējo atkarību kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 1665
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt visiem 
atvērtu, inovatīvu un drošu Eiropas 
sabiedrību nepieredzētu pārveidojumu un 
pieaugošu globālo savstarpējo atkarību 
kontekstā.

Konkrētais mērķis ir veicināt visiem 
atvērtu, kohezīvu, inovatīvu un drošu 
Eiropas sabiedrību nepieredzētu 
pārveidojumu un pieaugošu globālo 
savstarpējo atkarību kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jārisina svarīgas 
sociālekonomiskas problēmas, kas būtiski 
ietekmē tās nākotni, tādas kā pieaugošā 
ekonomikas un kultūras savstarpējā 
atkarība, novecošana, sociālā atstumtība un 
nabadzība, nevienlīdzība un migrācijas 
plūsmas, digitālās plaisas mazināšana, 
inovācijas un radošuma kultūras 
veicināšana sabiedrībā un uzņēmumos, kā 
arī drošība un brīvība, uzticēšanās 
demokrātiskām iestādēm un pilsoņu 
savstarpējā uzticēšanās valstu robežās un 
ārpus tām. Šīs problēmas ir ārkārtīgi 
plašas, un to atrisināšanai ir nepieciešama 
vienota Eiropas pieeja.

Eiropai ir jārisina svarīgas 
sociālekonomiskas problēmas, kas būtiski 
ietekmē tās nākotni, tādas kā pieaugošā 
ekonomikas un kultūras savstarpējā 
atkarība, novecošana un demogrāfiskas 
pārmaiņas, sociālā atstumtība un 
nabadzība, nevienlīdzība un migrācijas 
plūsmas, digitālās plaisas mazināšana, 
inovācijas un radošuma kultūras 
veicināšana sabiedrībā un uzņēmumos, kā 
arī drošība un brīvība, uzticēšanās 
demokrātiskām iestādēm un pilsoņu 
savstarpējā uzticēšanās valstu robežās un 
ārpus tām, un nepieciešams veicināt 
politisko un pilsonisko iekļaušanu, 
uzlabot izpratni par Eiropas publisko 
sfēru un atbalstīt komunikāciju un saikni 
starp Eiropas sabiedrībām pāri valstu, 
rasu, valodu, reliģiju, tehnoloģiju un 
sociālām barjerām. Šīs problēmas ir 
ārkārtīgi plašas, un to atrisināšanai ir 
nepieciešama vienota Eiropas pieeja.

Or. en
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Grozījums Nr. 1667
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jārisina svarīgas 
sociālekonomiskas problēmas, kas būtiski 
ietekmē tās nākotni, tādas kā pieaugošā 
ekonomikas un kultūras savstarpējā 
atkarība, novecošana, sociālā atstumtība un 
nabadzība, nevienlīdzība un migrācijas 
plūsmas, digitālās plaisas mazināšana, 
inovācijas un radošuma kultūras 
veicināšana sabiedrībā un uzņēmumos, kā 
arī drošība un brīvība, uzticēšanās 
demokrātiskām iestādēm un pilsoņu 
savstarpējā uzticēšanās valstu robežās un 
ārpus tām. Šīs problēmas ir ārkārtīgi 
plašas, un to atrisināšanai ir nepieciešama
vienota Eiropas pieeja.

Eiropai ir jārisina svarīgas 
sociālekonomiskas problēmas, kas būtiski 
ietekmē tās nākotni, tādas kā pieaugošā 
ekonomikas un kultūras savstarpējā 
atkarība, novecošana, sociālā atstumtība un 
nabadzība, nevienlīdzība un migrācijas 
plūsmas, digitālās plaisas mazināšana, 
inovācijas un radošuma kultūras 
veicināšana sabiedrībā un uzņēmumos, kā 
arī drošība un brīvība, uzticēšanās 
demokrātiskām iestādēm un pilsoņu 
savstarpējā uzticēšanās valstu robežās un 
ārpus tām. Šīs problēmas ir ārkārtīgi 
plašas, un to atrisināšanai ir nepieciešams 
arvien sarežģītāks dažādu pieeju 
sajaukums, kā arī vienota Eiropas pieeja, 
pamatojoties uz zinātniskās pieredzes 
apmaiņu, ko var sniegt tikai sociālās un 
humanitārās zinātnes un kultūras un 
radošās nozares.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības problēmas var risināt, izmantojot kultūru un humanitārās zinātnes.

Grozījums Nr. 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmkārt, Savienībā pastāv ievērojamas Pirmkārt, Savienībā pastāv ievērojamas 
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nevienlīdzības starp valstīm un valstu 
robežās. Pēc tautas attīstības indeksa, kas ir 
kopējais veselības, izglītības un ienākumu 
jomā sasniegtā progress rādītājs, 
2010. gadā Savienības dalībvalstu rādītājs 
bija starp 0,743 un 0,895, tādējādi liecinot 
par būtiskām neatbilstībām starp valstīm. Ir 
vērojamas arī būtiskas dzimumu 
nevienlīdzības, piemēram, vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirība 
Savienībā joprojām ir 17,8 % par labu 
vīriešiem37. Pašlaik viens no sešiem 
Savienības pilsoņiem (kopumā apmēram 
80 miljoni cilvēku) ir pakļauts nabadzības 
riskam. Pēdējās divās desmitgadēs 
nabadzības līmenis jauniešu vidū un 
ģimenēs ar bērniem ir palielinājies.
Bezdarba līmenis jauniešu vidū ir 
pārsniedz 20 %. Turklāt 150 miljoni 
eiropiešu (aptuveni 25 %) nekad nav 
izmantojuši internetu un var nekad neapgūt 
pietiekamas digitālās prasmes.
Palielinājusies ir arī politiskā apātija un 
polarizācija vēlēšanās, kas nozīmē, ka 
pilsoņi ne pārāk uzticas pašreizējām 
politikas sistēmām. Šie rādītāji liecina, ka 
dažas sociālās grupas un kopienas pastāvīgi 
atrodas ārpus sociālās un ekonomiskās 
attīstības un/vai demokrātiskās politikas 
procesa.

nevienlīdzības starp valstīm un valstu 
robežās. Pēc tautas attīstības indeksa, kas ir 
kopējais veselības, izglītības un ienākumu 
jomā sasniegtā progress rādītājs, 
2010. gadā Savienības dalībvalstu rādītājs 
bija starp 0,743 un 0,895, tādējādi liecinot 
par būtiskām neatbilstībām starp valstīm. Ir 
vērojamas vīriešu un sieviešu iespēju 
nevienlīdzības. Dzimumu darba samaksas 
atšķirība Savienībā joprojām ir 17,8 % par 
labu vīriešiem37. Pašlaik viens no sešiem 
Savienības pilsoņiem (kopumā apmēram 
80 miljoni cilvēku) ir pakļauts nabadzības 
riskam. Pēdējās divās desmitgadēs 
nabadzības līmenis jauniešu vidū un 
ģimenēs ar bērniem ir palielinājies.
Bezdarba līmenis jauniešu vidū ir 
pārsniedz 20 %. Turklāt 150 miljoni 
eiropiešu (aptuveni 25 %) nekad nav 
izmantojuši internetu un var nekad neapgūt 
pietiekamas digitālās prasmes.
Palielinājusies ir arī politiskā apātija un 
polarizācija vēlēšanās, kas nozīmē, ka 
pilsoņi ne pārāk uzticas pašreizējām 
politikas sistēmām. Šie rādītāji liecina, ka 
dažas sociālās grupas un kopienas pastāvīgi 
atrodas ārpus sociālās un ekonomiskās 
attīstības un/vai demokrātiskās politikas 
procesa.

Or. en

Grozījums Nr. 1669
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 

svītrots
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ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni 
līdz 75 miljoniem noziedzīgos 
nodarījumos tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 
2010. gadā tiešās izmaksas, ko Eiropā 
radījusi noziedzība, terorisms, 
nelikumīgas darbības, vardarbība un 
katastrofas, bija vismaz EUR 650 miljardi 
(aptuveni 5 % no Savienības IKP). Kā 
uzskatāmu piemēru tam, kādas ir 
terorisma sekas, var minēt uzbrukumu 
“dvīņu torņiem” Manhetenā 2001. gada 
11. septembrī. Tika zaudētas tūkstošiem 
dzīvību, un ir aplēsts, ka šis notikums ir 
radījis zaudējumus ASV ražīgumam 
USD 35 miljardu apmērā un zaudējumus 
kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī 
palielinājis bezdarba līmeni par gandrīz 
1 % nākamajā ceturksnī. Pilsoņi, 
uzņēmumi un iestādes arvien biežāk tiek 
iesaistītas digitālā informācijas apmaiņā 
un darījumos sociālajā, finanšu un 
komerciālajā dzīves jomā, bet interneta 
attīstība ir arī ļāvusi palielināties 
kibernoziedzībai, kuras radītie zaudējumi 
mērāmi vairākos miljardos euro ik gadu, 
un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka 
nedrošības palielināšanās ikdienas dzīvē 
un neparedzētas situācijas negatīvi 
ietekmēs ne vien pilsoņu uzticēšanos 
iestādēm, bet arī viņu savstarpējo 
uzticēšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 1670
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni 
līdz 75 miljoniem noziedzīgos 
nodarījumos tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 
2010. gadā tiešās izmaksas, ko Eiropā 
radījusi noziedzība, terorisms, 
nelikumīgas darbības, vardarbība un 
katastrofas, bija vismaz EUR 650 miljardi 
(aptuveni 5 % no Savienības IKP). Kā 
uzskatāmu piemēru tam, kādas ir 
terorisma sekas, var minēt uzbrukumu 
“dvīņu torņiem” Manhetenā 2001. gada 
11. septembrī. Tika zaudētas tūkstošiem 
dzīvību, un ir aplēsts, ka šis notikums ir 
radījis zaudējumus ASV ražīgumam 
USD 35 miljardu apmērā un zaudējumus 
kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī
palielinājis bezdarba līmeni par gandrīz 
1 % nākamajā ceturksnī. Pilsoņi, 
uzņēmumi un iestādes arvien biežāk tiek 
iesaistītas digitālā informācijas apmaiņā 
un darījumos sociālajā, finanšu un 
komerciālajā dzīves jomā, bet interneta 
attīstība ir arī ļāvusi palielināties 
kibernoziedzībai, kuras radītie zaudējumi 
mērāmi vairākos miljardos euro ik gadu, 
un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka 
nedrošības palielināšanās ikdienas dzīvē 
un neparedzētas situācijas negatīvi 
ietekmēs ne vien pilsoņu uzticēšanos 
iestādēm, bet arī viņu savstarpējo 
uzticēšanos.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1671
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni līdz 
75 miljoniem noziedzīgos nodarījumos 
tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 2010. gadā 
tiešās izmaksas, ko Eiropā radījusi 
noziedzība, terorisms, nelikumīgas 
darbības, vardarbība un katastrofas, bija 
vismaz EUR 650 miljardi (aptuveni 5 % no 
Savienības IKP). Kā uzskatāmu piemēru 
tam, kādas ir terorisma sekas, var minēt 
uzbrukumu “dvīņu torņiem” Manhetenā 
2001. gada 11. septembrī. Tika zaudētas 
tūkstošiem dzīvību, un ir aplēsts, ka šis 
notikums ir radījis zaudējumus ASV 
ražīgumam USD 35 miljardu apmērā un 
zaudējumus kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī 
palielinājis bezdarba līmeni par gandrīz 
1 % nākamajā ceturksnī. Pilsoņi, 
uzņēmumi un iestādes arvien biežāk tiek 
iesaistītas digitālā informācijas apmaiņā 
un darījumos sociālajā, finanšu un 
komerciālajā dzīves jomā, bet interneta 
attīstība ir arī ļāvusi palielināties 
kibernoziedzībai, kuras radītie zaudējumi 
mērāmi vairākos miljardos euro ik gadu, 
un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka 
nedrošības palielināšanās ikdienas dzīvē 
un neparedzētas situācijas negatīvi 
ietekmēs ne vien pilsoņu uzticēšanos 
iestādēm, bet arī viņu savstarpējo 
uzticēšanos.

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni līdz 
75 miljoniem noziedzīgos nodarījumos 
tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 2010. gadā 
tiešās izmaksas, ko Eiropā radījusi 
noziedzība, terorisms, nelikumīgas 
darbības, vardarbība un katastrofas, bija 
vismaz EUR 650 miljardi (aptuveni 5 % no 
Savienības IKP).
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Or. en

Grozījums Nr. 1672
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni līdz 
75 miljoniem noziedzīgos nodarījumos 
tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 2010. gadā 
tiešās izmaksas, ko Eiropā radījusi 
noziedzība, terorisms, nelikumīgas 
darbības, vardarbība un katastrofas, bija 
vismaz EUR 650 miljardi (aptuveni 5 % no 
Savienības IKP). Kā uzskatāmu piemēru 
tam, kādas ir terorisma sekas, var minēt 
uzbrukumu “dvīņu torņiem” Manhetenā 
2001. gada 11. septembrī. Tika zaudētas 
tūkstošiem dzīvību, un ir aplēsts, ka šis 
notikums ir radījis zaudējumus ASV 
ražīgumam USD 35 miljardu apmērā un 
zaudējumus kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī palielinājis 
bezdarba līmeni par gandrīz 1 % nākamajā 
ceturksnī. Pilsoņi, uzņēmumi un iestādes 
arvien biežāk tiek iesaistītas digitālā 
informācijas apmaiņā un darījumos 
sociālajā, finanšu un komerciālajā dzīves 
jomā, bet interneta attīstība ir arī ļāvusi 
palielināties kibernoziedzībai, kuras radītie 
zaudējumi mērāmi vairākos miljardos euro 
ik gadu, un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka nedrošības 
palielināšanās ikdienas dzīvē un 
neparedzētas situācijas negatīvi ietekmēs 
ne vien pilsoņu uzticēšanos iestādēm, bet 

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni līdz 
75 miljoniem noziedzīgos nodarījumos 
tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 2010. gadā 
tiešās izmaksas, ko Eiropā radījusi 
noziedzība, terorisms, nelikumīgas 
darbības, vardarbība un katastrofas, bija 
vismaz EUR 650 miljardi (aptuveni 5 % no 
Savienības IKP). Kā uzskatāmu piemēru 
tam, kādas ir terorisma sekas, var minēt 
uzbrukumu „dvīņu torņiem” Manhetenā 
2001. gada 11. septembrī. Tika zaudētas 
tūkstošiem dzīvību, un ir aplēsts, ka šis 
notikums ir radījis zaudējumus ASV 
ražīgumam USD 35 miljardu apmērā un 
zaudējumus kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī palielinājis 
bezdarba līmeni par gandrīz 1 % nākamajā 
ceturksnī. Iedzīvotāji, uzņēmumi un 
iestādes arvien biežāk tiek iesaistītas 
digitālā informācijas apmaiņā un darījumos 
sociālajā, finanšu un komerciālajā dzīves 
jomā, bet interneta attīstība ir arī ļāvusi 
palielināties kibernoziedzībai, kuras radītie 
zaudējumi mērāmi vairākos miljardos euro 
ik gadu, un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka nedrošības 
palielināšanās ikdienas dzīvē un 
neparedzētas situācijas negatīvi ietekmēs 
ne vien pilsoņu uzticēšanos iestādēm, bet 
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arī viņu savstarpējo uzticēšanos. arī viņu savstarpējo uzticēšanos. Būtisks 
elements, lai veicinātu ekonomisko 
izaugsmi un attīstību, ir pienācīga pieeja, 
lai stimulētu informācijas brīvu plūsmu, 
ko līdzsvaro ar atbilstīga līmeņa 
informācijas drošību un privātuma un 
personas datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 1673
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni līdz 
75 miljoniem noziedzīgos nodarījumos 
tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 2010. gadā 
tiešās izmaksas, ko Eiropā radījusi 
noziedzība, terorisms, nelikumīgas 
darbības, vardarbība un katastrofas, bija 
vismaz EUR 650 miljardi (aptuveni 5 % no 
Savienības IKP). Kā uzskatāmu piemēru 
tam, kādas ir terorisma sekas, var minēt 
uzbrukumu “dvīņu torņiem” Manhetenā 
2001. gada 11. septembrī. Tika zaudētas 
tūkstošiem dzīvību, un ir aplēsts, ka šis 
notikums ir radījis zaudējumus ASV 
ražīgumam USD 35 miljardu apmērā un 
zaudējumus kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī palielinājis 
bezdarba līmeni par gandrīz 1 % nākamajā 
ceturksnī. Pilsoņi, uzņēmumi un iestādes 
arvien biežāk tiek iesaistītas digitālā 
informācijas apmaiņā un darījumos 
sociālajā, finanšu un komerciālajā dzīves 
jomā, bet interneta attīstība ir arī ļāvusi 

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
tostarp ar dzimumu saistīta vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni līdz 
75 miljoniem noziedzīgos nodarījumos 
tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 2010. gadā 
tiešās izmaksas, ko Eiropā radījusi 
noziedzība, terorisms, nelikumīgas 
darbības, vardarbība un katastrofas, bija 
vismaz EUR 650 miljardi (aptuveni 5 % no 
Savienības IKP). Kā uzskatāmu piemēru 
tam, kādas ir terorisma sekas, var minēt 
uzbrukumu „dvīņu torņiem” Manhetenā 
2001. gada 11. septembrī. Tika zaudētas 
tūkstošiem dzīvību, un ir aplēsts, ka šis 
notikums ir radījis zaudējumus ASV 
ražīgumam USD 35 miljardu apmērā un 
zaudējumus kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī palielinājis 
bezdarba līmeni par gandrīz 1 % nākamajā 
ceturksnī. Iedzīvotāji, uzņēmumi un 
iestādes arvien biežāk tiek iesaistītas 
digitālā informācijas apmaiņā un darījumos 
sociālajā, finanšu un komerciālajā dzīves 
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palielināties kibernoziedzībai, kuras radītie 
zaudējumi mērāmi vairākos miljardos euro 
ik gadu, un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka nedrošības 
palielināšanās ikdienas dzīvē un 
neparedzētas situācijas negatīvi ietekmēs 
ne vien pilsoņu uzticēšanos iestādēm, bet 
arī viņu savstarpējo uzticēšanos.

jomā, bet interneta attīstība ir arī ļāvusi 
palielināties kibernoziedzībai, kuras radītie 
zaudējumi mērāmi vairākos miljardos euro 
ik gadu, un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka nedrošības 
palielināšanās ikdienas dzīvē un 
neparedzētas situācijas negatīvi ietekmēs 
ne vien pilsoņu uzticēšanos iestādēm, bet 
arī viņu savstarpējo uzticēšanos.

Or. es

Pamatojums

Ir būtiski regulā iekļaut īpašu norādi uz vajadzību apkarot vardarbību, kas saistīta ar 
dzimumu.

Grozījums Nr. 1674
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un pieprasījuma 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises. 
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas 
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šim nolūkam ir 
vajadzīga stratēģiskāka pieeja sadarbībai ar 
trešām valstīm. Visbeidzot, tā kā drošības 
politikai vajadzētu mijiedarboties ar 
dažādiem sociālās politikas virzieniem, 

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un pieprasījuma 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises. 
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas 
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šim nolūkam ir 
vajadzīga stratēģiskāka pieeja sadarbībai ar 
trešām valstīm.
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svarīgs aspekts šīs problēmas atrisināšanā 
būs drošības pētniecības sociālās 
dimensijas uzlabošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1675
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un pieprasījuma 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises. 
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas 
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šim nolūkam ir 
vajadzīga stratēģiskāka pieeja sadarbībai ar 
trešām valstīm. Visbeidzot, tā kā drošības 
politikai vajadzētu mijiedarboties ar 
dažādiem sociālās politikas virzieniem, 
svarīgs aspekts šīs problēmas atrisināšanā 
būs drošības pētniecības sociālās 
dimensijas uzlabošana.

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un pieprasījuma
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises. 
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas 
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šim nolūkam ir 
vajadzīga stratēģiskāka pieeja sadarbībai ar 
trešām valstīm. Ir būtiski arī izmantot 
Eiropas plašo kultūras mantojumu kā 
līdzekli, ar kura palīdzību tuvināt ES 
pilsoņus un stiprināt Eiropas sabiedrības 
kohēziju. Visbeidzot, tā kā drošības 
politikai vajadzētu mijiedarboties ar 
dažādiem sociālās politikas virzieniem, 
svarīgs aspekts šīs problēmas atrisināšanā 
būs drošības pētniecības sociālās 
dimensijas uzlabošana.

Or. it
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Grozījums Nr. 1676
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 7.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai arī tehnoloģija var uzlabot Eiropas 
drošību, taču ir būtiski, ka jau pašlaik 
relatīvi drošā Eiropa veic pasākumus 
nedrošības (iekšējas un ārējas) 
pamatcēloņu novēršanai un iepriekšējā 
desmitgadē plaši īstenoto drošības 
palielināšanu līdzsvarošanai ar 
pasākumiem, kas atjauno pilsoniskās 
brīvības, aizsargā pamattiesības un uzlabo 
pārskatatbildību. Visas šīs iniciatīvas tiks 
īstenotas kā daļa no plašākas pētniecības 
programmas cilvēku drošības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1677
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 7.b daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programma it īpaši pievērsīsies attiecībām 
starp pētniecību dabaszinātnē un 
tehnoloģijā un citās zinātnēs, it īpaši 
politiskajās, sociālajās un humanitārajās 
zinātnēs, kur galvenā uzmanība ir 
pievērsta konfliktu un sadarbības 
raksturam, konfliktu transformācijai un 
sadarbībai drošības jomā, valstu, 
starptautisko organizāciju, nevalstisko 
dalībnieku un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju lomai, kā arī konfliktu 
novēršanai, miera veidošanai un civilās 
drošības nozares reformai.
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Or. en

Grozījums Nr. 1678
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu visiem atvērtu, novatorisku 
un drošu sabiedrību, Eiropai jāveic atbildes 
pasākumi, kas ietver jaunu zināšanu, 
tehnoloģiju un spēju izstrādi, kā arī 
politikas iespēju identificēšanu. Šādi 
centieni palīdzēs Eiropai atrisināt tās 
problēmas ne vien iekšējā līmenī, bet arī kā 
pasaules līmeņa dalībniecei starptautiskā 
mērogā. Tas savukārt arī palīdzēs 
dalībvalstīm izmantot savā labā citur gūto 
pieredzi un ļaus tām precīzāk definēt savas 
konkrētās darbības atbilstoši to 
attiecīgajam kontekstam.

Lai veicinātu visiem atvērtu, novatorisku 
un drošu sabiedrību, Eiropai jāveic atbildes 
pasākumi, kas ietver jaunu zināšanu, 
tehnoloģiju un spēju izstrādi, kā arī 
politikas iespēju identificēšanu; būtu 
ieteicams izveidot precīzu katalogu ar 
attiecīgiem vispārējas intereses tematiem 
un ietekmi, kas varētu sniegt risinājumus 
Savienības sociālajām, juridiskajām un 
politiskajām problēmām, identificējot 
disciplīnu, no kuras katrs pētījums būtu 
jāuzsāk. Šādi centieni palīdzēs Eiropai 
atrisināt tās problēmas ne vien iekšējā 
līmenī, bet arī kā pasaules līmeņa 
dalībniecei starptautiskā mērogā. Tas 
savukārt arī palīdzēs dalībvalstīm izmantot 
savā labā citur gūto pieredzi un ļaus tām 
precīzāk definēt savas konkrētās darbības 
atbilstoši to attiecīgajam kontekstam.

Or. es

Pamatojums

Būtu jāizvairās no haotiskas pieejas un jānosaka skaidras vadlīnijas tematiska kataloga 
formā; tas palīdzēs noskaidrot disciplīnu, kuras katra problēma ir jārisina.

Grozījums Nr. 1679
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu visiem atvērtu, novatorisku 
un drošu sabiedrību, Eiropai jāveic atbildes 
pasākumi, kas ietver jaunu zināšanu, 
tehnoloģiju un spēju izstrādi, kā arī 
politikas iespēju identificēšanu. Šādi 
centieni palīdzēs Eiropai atrisināt tās 
problēmas ne vien iekšējā līmenī, bet arī kā 
pasaules līmeņa dalībniecei starptautiskā 
mērogā. Tas savukārt arī palīdzēs 
dalībvalstīm izmantot savā labā citur gūto 
pieredzi un ļaus tām precīzāk definēt savas 
konkrētās darbības atbilstoši to 
attiecīgajam kontekstam.

Lai veicinātu visiem atvērtu, novatorisku 
un domājošu sabiedrību, Eiropai jāveic 
atbildes pasākumi, kas ietver jaunu 
zināšanu, tehnoloģiju un spēju izstrādi, kā 
arī politikas iespēju identificēšanu. Šādi 
centieni palīdzēs Eiropai atrisināt tās 
problēmas ne vien iekšējā līmenī, bet arī kā 
pasaules līmeņa dalībniecei starptautiskā 
mērogā. Tas savukārt arī palīdzēs 
dalībvalstīm izmantot savā labā citur gūto 
pieredzi un ļaus tām precīzāk definēt savas 
konkrētās darbības atbilstoši to 
attiecīgajam kontekstam.

Or. en

Grozījums Nr. 1680
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai atbalstītu zināšanu apriti pētnieku 
lokā un plašākā sabiedrībā, tiek 
pilnveidota ar valsts līdzekļiem finansētās 
pētniecības rezultātu pieejamība un 
izmantošana, piemēram, izmantojot 
populārzinātniskas filmas.

Or. en

Pamatojums

ES atbalsta pētniecību un pētniecībai jābūt redzamai — ne tikai redzamai citiem pētniekiem, 
bet redzamai arī sabiedrībai. Pastāv kolosāla vajadzība padarīt Eiropas pētniecību redzamu 
sabiedrībai un publikai kopumā dzīvā, interesantā un saprotamā veidā. To varētu darīt ar 
populārzinātnisku filmu palīdzību. Zinātnes filmas var būt tilts starp zinātni un sabiedrību un 
šis tilts radīs pamatu dialogam ar zinātni.
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Grozījums Nr. 1681
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc galvenais uzdevums šīs problēmas 
atrisināšanā būs jaunu sadarbības veidu 
veicināšana starp valstīm Savienībā un visā 
pasaulē, kā arī attiecīgajās pētniecības un 
inovācijas kopienās. Tiks sistemātiski 
veicināta pilsoņu un rūpniecības nozares 
iesaistīšanās, atbalsts sociālās un 
tehnoloģiskās inovācijas procesiem, vieda 
un iesaistoša valsts pārvalde, kā arī uz 
pierādījumiem balstīta politikas veidošana, 
lai palielinātu visu šo pasākumu 
nozīmīgumu politikas veidotājiem, 
sabiedrības un ekonomikas pārstāvjiem un 
pilsoņiem. Šajā saistībā pētniecība un 
inovācija būs priekšnosacījums Eiropas 
rūpniecības nozaru un pakalpojumu 
konkurētspējai, jo īpaši drošības, digitālās 
attīstības un privātās dzīves aizsardzības 
jomā.

Tāpēc galvenais uzdevums šīs problēmas 
atrisināšanā būs jaunu sadarbības veidu 
veicināšana starp valstīm Savienībā un visā 
pasaulē, kā arī attiecīgajās pētniecības un 
inovācijas kopienās. Tiks sistemātiski 
veicināta pilsoņu un rūpniecības nozares 
iesaistīšanās, atbalsts sociālās un 
tehnoloģiskās inovācijas procesiem, vieda 
un iesaistoša valsts pārvalde, kā arī uz 
pierādījumiem balstīta politikas veidošana, 
lai palielinātu visu šo pasākumu 
nozīmīgumu politikas veidotājiem, 
sabiedrības un ekonomikas pārstāvjiem un 
pilsoņiem. Šajā saistībā pētniecība un 
inovācija būs priekšnosacījums Eiropas 
rūpniecības nozaru un pakalpojumu 
konkurētspējai un Eiropas ieguldījumam 
konfliktu noregulēšanai miera ceļā, jo 
īpaši drošības, digitālās attīstības un 
privātās dzīves aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1682
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc galvenais uzdevums šīs problēmas 
atrisināšanā būs jaunu sadarbības veidu 
veicināšana starp valstīm Savienībā un visā 
pasaulē, kā arī attiecīgajās pētniecības un 
inovācijas kopienās. Tiks sistemātiski 
veicināta pilsoņu un rūpniecības nozares 

Tāpēc galvenais uzdevums šīs problēmas 
atrisināšanā būs jaunu sadarbības veidu 
veicināšana starp valstīm Savienībā un visā 
pasaulē, kā arī attiecīgajās pētniecības un 
inovācijas kopienās. Tiks sistemātiski 
veicināta pilsoņu un rūpniecības nozares 
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iesaistīšanās, atbalsts sociālās un 
tehnoloģiskās inovācijas procesiem, vieda 
un iesaistoša valsts pārvalde, kā arī uz 
pierādījumiem balstīta politikas veidošana, 
lai palielinātu visu šo pasākumu 
nozīmīgumu politikas veidotājiem, 
sabiedrības un ekonomikas pārstāvjiem un 
pilsoņiem. Šajā saistībā pētniecība un 
inovācija būs priekšnosacījums Eiropas 
rūpniecības nozaru un pakalpojumu 
konkurētspējai, jo īpaši drošības, digitālās 
attīstības un privātās dzīves aizsardzības 
jomā.

iesaistīšanās, atbalsts sociālās un 
tehnoloģiskās inovācijas procesiem, vieda 
un iesaistoša valsts pārvalde, kā arī uz 
pierādījumiem balstīta politikas veidošana, 
lai palielinātu visu šo pasākumu 
nozīmīgumu politikas veidotājiem, 
sabiedrības un ekonomikas pārstāvjiem un 
pilsoņiem. Šajā saistībā pētniecība un 
inovācija būs priekšnosacījums Eiropas 
rūpniecības nozaru un pakalpojumu 
konkurētspējai, jo īpaši drošības, digitālās 
attīstības un privātās dzīves aizsardzības 
jomā. Faktiski nepieciešamo pārmaiņu 
īstenošanas panākumi ir atkarīgi no 
sabiedrības iesaistīšanās zinātnē un 
inovācijā un tās radītajām priekšrocībām. 
Lai to panāktu, ir svarīgi pievērst īpašu 
uzmanību sociālajiem aspektiem 
sabiedrībā risināmajās problēmās, 
iesaistot ne tikai rūpniecības nozares 
pārstāvjus, bet arī pētniekus un 
augstskolas, kā arī pilsonisko sabiedrību 
un tās organizācijas un iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 1683
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs Savienības 
galveno politikas virzienu un jo īpaši 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu, kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas un Savienības iekšējās drošības 
stratēģijas, tostarp katastrofu novēršanas 
un reaģēšanas politikas, izstrādi, 
īstenošanu un pielāgošanu. Tika veicināta 
koordinācija ar Kopīgā pētniecības centra 
tiešajām darbībām.

Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs Savienības 
galveno politikas virzienu un jo īpaši 
stratēģijas „Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu izstrādi, īstenošanu un 
pielāgošanu; tiks veicināta koordinācija ar 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 1684
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs Savienības 
galveno politikas virzienu un jo īpaši 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu, kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas un Savienības iekšējās drošības 
stratēģijas, tostarp katastrofu novēršanas un 
reaģēšanas politikas, izstrādi, īstenošanu un 
pielāgošanu. Tika veicināta koordinācija ar 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām.

Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs Savienības 
galveno politikas virzienu un jo īpaši 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu, kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas (KĀDP) civilo misiju ar mērķi 
veicināt tiesiskumu, taisnīgumu un 
drošības sektora reformas, tostarp 
katastrofu novēršanas un reaģēšanas 
politikas, izstrādi, īstenošanu un 
pielāgošanu. Tiks īstenota koordinācija ar 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1685
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cieņa pret pamatvērtībām ir katras 
efektīvas drošības pētniecības un politikas 
būtisks elements. Drošības pētniecība un 
tehnoloģija var sniegt ieguldījumu riska 
mazināšanā, bet tehnoloģijai būtu 
jāizvairās vairot bailes vai kļūt par 
segregācijas un izslēgšanas instrumentu 
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un projektā būtu jāiestrādā cilvēktiesību 
un likumu ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1686
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 4.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai to nodrošinātu, visos ar drošību 
saistītos pētījumos tiks veikta 
apspriešanās ar Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāju, ES Pamattiesību aģentūru, 
Eiropas Dabaszinātņu un jauno 
tehnoloģiju ētikas grupu, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un 
akadēmiskajām aprindām. Visiem 
projektiem jo īpaši ir jāatbilst spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un 
pamattiesībām, ja projektu plānotos 
rezultātus ir paredzēts piemērot uzreiz.

Or. en

Grozījums Nr. 1687
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību.

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību.
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Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai.
Pētniecība atbalsta politikas veidotājus 
tādu politikas virzienu izstrādē, kuri vērsti 
uz cīņu pret nabadzību un novērš dažādu 
sadalījumu, diskrimināciju un 
nevienlīdzību veidošanos Eiropas 
sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem.
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos.
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Humanitāro un sociālo zinātņu pētniecība 
ir būtisks instruments, ar kuru tiekties uz 
noteiktajiem mērķiem un prioritātēm, kas 
izvirzītas pamatprogrammā „Apvārsnis 
2020”, un nav šaubu, ka tai ir būtiska
nozīme iekļaujošas sabiedrības izveidē.
Pētniecība atbalsta politikas veidotājus 
tādu politikas virzienu izstrādē, kuri vērsti 
uz nodarbinātības veicināšanu, cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības, diskriminācijas dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās 
piederības vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ vai
digitālas vai inovācijas plaisas, arī ar citiem 
pasaules reģioniem. Tā sniedz īpašu 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā un pielāgošanā un Savienības 
plašajos ārējos pasākumos. Ir paredzēts 
veikt īpašus pasākumus, lai izvērstu 
izcilību mazāk attīstītos reģionos, tādējādi 
paplašinot līdzdalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020”.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums nostiprina sociālo un humanitāro zinātņu lomu „Apvāršņa 2020” ietvaros, 
uzsverot „iekļaujošu sabiedrību” mērķi. Tas arī vēlreiz uzsver, ka visos pētījumos būtu 
jāievēro nediskriminācijas princips.

Grozījums Nr. 1688
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
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progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Svarīga loma šajā ziņā var būt sociālo 
zinātņu, kultūras un radošuma, 
humanitāro zinātņu un kultūras 
mantojuma pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību 
veidošanos Eiropas sabiedrībās, 
piemēram, attiecībā uz dzimumu 
nevienlīdzību vai digitālo vai inovāciju 
plaisu, kā arī ar citiem pasaules 
reģioniem, un vienlaikus veicina 
radošumu, iekļaušanu, inovāciju un 
piekļuvi kultūras mantojumam un tā 
saglabāšanu. Tā sniedz īpašu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā un 
pielāgošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību.
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību 
veidošanos Eiropas sabiedrībā, piemēram,
dzimumu nevienlīdzības vai digitālas vai
inovācijas plaisas, arī ar citiem pasaules 
reģioniem. Tā sniedz īpašu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā un 
pielāgošanā un Savienības plašajos ārējos 
pasākumos. Ir paredzēts veikt īpašus 
pasākumus, lai izvērstu izcilību mazāk 
attīstītos reģionos, tādējādi paplašinot 
līdzdalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020”.

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību.
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas 
sabiedrībā, tostarp pret līdztiesīgu iespēju 
trūkumu sievietēm un vīriešiem, digitālām
vai inovācijas plaisām, arī ar citiem 
pasaules reģioniem. Tā sniedz īpašu 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā un pielāgošanā un Savienības 
plašajos ārējos pasākumos. Ir paredzēts 
veikt īpašus pasākumus, lai izvērstu 
izcilību mazāk attīstītos reģionos, tādējādi 
paplašinot līdzdalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
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humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju, atstumtību un 
nevienlīdzību veidošanos Eiropas 
sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības, politiskas un sociālas 
atstumtības, diskriminācijas dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, valodas, 
reliģiskās piederības vai pārliecības, 
invaliditātes vai vecuma dēļ, vai digitālas 
vai inovācijas plaisas, arī ar citiem pasaules 
reģioniem. Tā sniedz īpašu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā un 
pielāgošanā un Savienības plašajos ārējos 
pasākumos. Ir paredzēts veikt īpašus 
pasākumus, lai izvērstu izcilību mazāk 
attīstītos reģionos, tādējādi paplašinot 
līdzdalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 1691
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
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nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. Īpaši 
centieni būtu jāveic pētniecībā par 
ietekmi, ko rada bērnu nabadzība un 
jauniešu izslēgšana no darba tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. EIT 
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un tā zināšanu un inovācijas kopienu 
darbībām būtu jāveicina izcilības 
izplatīšana, kā arī jāpaplašina līdzdalība.

Or. en

Grozījums Nr. 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Viena no vadošajām lomām šajā ziņā ir
sociālo un humanitāro zinātņu pētniecībai. 
Pētniecība atbalsta politikas veidotājus 
tādu politikas virzienu izstrādē, kuri vērsti 
uz cīņu pret nabadzību un novērš dažādu 
sadalījumu, diskrimināciju un 
nevienlīdzību veidošanos Eiropas 
sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 1694
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku un sociālu jauninājumu 
starpniecību. Svarīga nozīme šajā ziņā ir
humanitāro zinātņu, tostarp sociālo un 
politisko zinātņu, pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību, konfliktiem, karu un novērš 
dažādu sadalījumu, diskrimināciju un 
nevienlīdzību veidošanos Eiropas 
sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 1695
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
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un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības, diskriminācijas pret 
cilvēkiem ar invaliditāti vai digitālas vai 
inovācijas plaisas, arī ar citiem pasaules 
reģioniem. Tā sniedz īpašu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā un 
pielāgošanā un Savienības plašajos ārējos 
pasākumos. Ir paredzēts veikt īpašus 
pasākumus, lai izvērstu izcilību mazāk 
attīstītos reģionos, tādējādi paplašinot 
līdzdalību pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 1696
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību. 
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī sociālo 
kohēziju, ekonomisko un politisko 
iekļautību un pozitīvu starpkultūru 
dinamiku Eiropā un ar starptautiskiem 
partneriem ar progresīvās zinātnes un 
starpdisciplīnu pieejas, tehnoloģijas 
sasniegumu un organizatorisku 
jauninājumu starpniecību. Svarīga nozīme 
šajā ziņā var būt humanitāro zinātņu 
pētniecībai. Pētniecība atbalsta politikas 
veidotājus tādu politikas virzienu izstrādē, 
kuri vērsti uz cīņu pret nabadzību un 
novērš dažādu sadalījumu, diskrimināciju 
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Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

un nevienlīdzību veidošanos Eiropas 
sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar aspektu „iekļaujošass, inovatīvas un domājošas sabiedrības” mēs vēlētos uzsvērt 
nepieciešamību pēc pētījumiem par dinamiku, kura slēpjas aiz iekļaušanas, atstumtības un 
solidaritātes, kas ir labi piemēri humanitāro zinātņu svarīgumam. Nozīmīgs jautājums šajā 
sakarā ir iekļaut IKT risinājumus, lai uzlabotu demokrātisku līdzdalību. Šajā nolūkā svarīga 
pētniecības joma ir saistīta ar to, kā integrēt IKT tehnoloģijas visos līmeņos Eiropas izglītības 
sistēmās. Tāpēc šajā problēmā būtu jāiekļauj ar tehnoloģijām uzlabota mācīšanās.

Grozījums Nr. 1697
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu likvidēt pētniecības un 
inovācijas plaisu, kas pastāv dalībvalstīs 
un Eiropā, tiks veicināta savstarpējā 
papildināmība un cieša sinerģija ar 
struktūrfondiem gan attiecībā uz 
iepriekšējām darbībām (kapacitātes 
veidošana dalībvalstīs, lai labāk 
sagatavotu tās dalībai pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”), gan arī pakārtotām 
darbībām (pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā gūto 
pētījumu un inovācijas rezultātu 
izmantošana un izplatīšana). Pēc iespējas 
tiks veicināta abu instrumentu 
sadarbspēja. Tiks atbalstīts kumulatīvs vai 
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kombinēts finansējums.
Šai sakarībā tiks īstenoti pasākumi, lai 
pilnībā izmantotu Eiropas talantu 
kopuma potenciālu un tādējādi optimizētu 
pētniecības un inovācijas ekonomisko un 
sociālo ietekmi, un šie pasākumi būs 
nošķirti, taču savstarpēji papildinoši 
attiecībā uz kohēzijas politikas fondu 
programmām un darbībām. Šajos 
pasākumos ietilpst:
a) Mazāk attīstīto teritoriju, reģionu vai 
dalībvalstu jauno institūciju, izcilības 
centru un novatorisku reģionu 
konkurējošas sasaistes izveide ar 
attiecīgajām starptautiska līmeņa 
vadošajām iestādēm citur Eiropā. Tas 
ietvers izcilu pētniecības iestāžu vai 
struktūrvienību mērķsadarbību attiecībā 
uz darbinieku apmaiņu, ekspertu 
konsultācijas un palīdzību, kā arī kopīgu 
stratēģiju izstrādi izcilības centru izveidei 
ar tām struktūrvienībām, kas atrodas 
mazāk attīstītās teritorijās vai reģionos. 
Izcilības centrus mazāk attīstītos reģionos 
var atbalstīt ar līdzekļiem no Kohēzijas 
fonda. Tiks izskatīts jautājums par sakaru 
veidošanu ar novatoriskiem puduriem, 
par izcilības atzīšanu mazāk attīstītajos
reģionos, tostarp veicot salīdzinošus 
vērtējumus un piešķirot izcilības 
apzīmējumu tām institūcijām, kuras 
nodrošina starptautisko standartu izpildi.
b) Eiropas Pētniecības telpas 
priekšsēdētāju ne vairāk kā 40 amatu 
izveide, lai darbam iestādēs vai 
struktūrvienībās, kurām ir neapšaubāmas 
iespējas panākt izcilību pētniecības jomā, 
piesaistītu izcilus akadēmiķus, tādējādi 
ļaujot tām pilnībā izmantot šīs iespējas, lai 
radītu vienlīdzīgus apstākļus visā Eiropas 
Pētniecības telpā. Tas ietvers 
institucionālu atbalstu konkurētspējīgas 
pētniecības vides un tādu pamatapstākļu 
radīšanai, kas ir vajadzīgi labāko pētnieku 
piesaistei, paturēšanai un to prasmju 
pilnveidei šajās institūcijās.
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c) Izcilības zīmoga piešķiršana pozitīvi 
novērtētiem EPP projektu, Marijas 
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktu projektu 
vai sadarbības projektu priekšlikumiem, 
kuriem nav piešķirts finansējums budžeta 
ierobežojumu dēļ. Tādējādi valsts un 
reģionālie fondi tiktu rosināti finansēt 
projektus, kuri atbilst izcilības kritērijiem, 
taču netiek finansēti Eiropas finansējuma 
trūkuma dēļ.
d) Izcilības zīmoga piešķiršana pabeigtiem 
projektiem, lai veicinātu šādu projektu 
(piemēram, eksperimentālu projektu, 
demonstrējumu projektu vai pētījumu 
rezultātu lietderīgas izmantošanas) 
pārraudzības finansēšanu no valsts vai 
reģionālajiem finansējuma avotiem.
e) EPP atgriešanās dotāciju piešķiršana 
pētniekiem, kuri patlaban strādā ārpus 
Eiropas, bet kuri vēlas strādāt Eiropā.
f) Atbalsta sniegšana papildlīgumiem, kas 
noslēgti starp organizācijām, kuras ir 
atbalsta saņēmējas uz sadarbību vērstos 
projektos, un citām struktūrām un 
organizācijām, kuras izveidotas 
galvenokārt valstīs, kuras nav tieši 
iesaistītas projekta īstenošanā, ar 
konkrētu mērķi veicināt izglītošanās 
iespējas (galvenokārt doktorantūras un 
augstākā līmenī).
g) Veiksmīgu tīklu stiprināšana, lai 
izveidotu augstas kvalitātes institucionālos 
tīklus pētniecības un inovācijas jomā. 
Īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas 
sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā, 
lai veicinātu tādu darbību īstenošanu, 
kuru mērķis ir atklāt un savienot izcilības 
punktus Eiropā (izcilu zinātnieku 
darbības centri un jaunās paaudzes 
pētnieki).
h) Īpašu mācību programmu izstrāde par 
dalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, pilnībā izmantojot 
esošos tīklus, piemēram, valstu 
kontaktpunktus.
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i) Stipendiju nodrošināšana 
doktorantūras un pēcdoktorantūras 
studentiem, kā arī kvalifikācijas celšanas 
stipendiju nodrošināšana inženieriem, lai 
viņi varētu piekļūt starptautiskajai 
pētniecības infrastruktūrai Eiropā, tostarp 
infrastruktūrai, ko pārvalda 
starptautiskās zinātniskās organizācijas.
j) Attīstības atbalstu un viedas 
specializācijas stratēģiju pārraudzība. 
Tiks izstrādāts mehānisms politikas 
īstenošanas atbalstam un veicināta 
politikas apguve reģionālā līmenī, veicot 
salīdzinošus vērtējumus un labākās 
prakses apmaiņu.
k) Tiešsaistes tirdzniecības vietnes izveide, 
kurā var piedāvāt intelektuālā īpašuma 
tiesības, lai savestu kopā tiesību subjektus 
un lietotājus.

Or. en

Pamatojums

No Carvalho ziņojuma, bet nosakot ERA priekšsēdētāju konkrētu skaitu — ir svarīgi, lai tiem 
būtu augsta kvalitāte.

Grozījums Nr. 1698
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicinātu gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi;

(a) mehānismus, kas veicinātu gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, ņemot 
vērā Eiropas kultūras heterogenitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 1699
Francisco Sosa Wagner
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicinātu gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi;

(a) veicinātu gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi, analizējot 
pašreizējās ekonomiskās sistēmas 
trūkumus;

Or. es

Pamatojums

Darbības joma ir sīkāk definēta, pievienojot aicinājumu izpētīt pašreizējo ekonomisko sistēmu.

Grozījums Nr. 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – aa apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) mazināt atšķirības starp reģioniem 
Eiropā, kā arī ar citiem pasaules 
reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 1701
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veidotu noturīgu un visiem atvērtu 
Eiropas sabiedrību;

(b) veidotu noturīgu un visiem atvērtu
Eiropas sabiedrību, kurā tiek veicināta 
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kopējas Eiropas izpratnes izveide;

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt kopēju izpratni, lai izveidotu noturīgas un iekļaujošas sabiedrības.

Grozījums Nr. 1702
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – b apakšpunkts –
i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Mēs iesakām šajā darbībā iekļaut arī 
pētniecību par tūrismu, pieredzējušu 
ekonomiku un kultūras mantojumu. 
Piemēram, tūrisms un mūsu kultūras 
mantojums ir nozīmīga daļa no Eiropas 
identitātes veidošanas un tāpēc ir svarīgi 
noskaidrot, kā, piemēram, tūrisms, 
ietekmē mūsu uzskatus par sevi;

Or. en

Pamatojums

Visbeidzot, mēs uzskatām, ka pētniecība par tūrismu, pieredzējušu ekonomiku un kultūru ir 
nozīmīga attiecībā uz iekļaujošas Eiropas mērķi. Visām jomām ir centrāla loma Eiropas 
identitātes izveidē, un tāpēc ir svarīgi kartēt, piemēram, tūrisma ietekmi uz pilsoņu uzskatiem 
par sevi un citiem.

Grozījums Nr. 1703
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – b apakšpunkts –
ii punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) būtu jāuzsver arī lietotājiem 
nepieciešamo tehnoloģiju attīstība, kas 
ļaus radikāli uzlabot IKT risinājumu 
lietotājdraudzīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1704
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – b apakšpunkts –
iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) šim nolūkam būs nepieciešama arī 
labāka izpratne par to, kā IKT var uzlabot 
mācību procesus visos līmeņos Eiropas 
izglītības sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – ba apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) veidot atmiņu un identitāti un 
veicināt kultūras apmaiņu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1706
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nostiprinātu Eiropas kā pasaules līmeņa 
dalībnieces lomu;

(c) nostiprinātu Eiropas kā pasaules līmeņa 
dalībnieces lomu. Arktisko apgabalu 
ģeopolitiskā, vides un kultūras nozīme, 
visticamāk, turpinās pieaugt nākamajos 
gados, uzsverot vajadzību stiprināt 
Arktikas humanitāro pētniecību, lai 
uzlabotu izpratni par straujo attīstību un 
pārmaiņām, kas risinās attiecīgajās 
sabiedrībās, kultūrās un ģeogrāfiskajās 
teritorijās;

Or. en

Pamatojums

Lai saprastu un nostiprinātu Eiropas lomu pasaules arēnā, vienlīdz svarīgi ir iesaistīt sociālo 
un humanitāro zinātņu pētniecību Arktikā. Arktikas reģiona ģeopolitiskā nozīme šajos gados 
pieaug. Tādēļ ir arvien svarīgāk saprast radikālās sociālās un kultūras pārmaiņas, kuras 
šajos gados notiek arktiskajās teritorijās. Dānijas sociālo un humanitāro zinātņu (SHH) 
arktiskā pētniecība ir spēcīgā pozīcijā, lai varētu sniegt vērtīgu ieskatu un risinājumus šai 
problēmai.

Grozījums Nr. 1707
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nostiprinātu Eiropas kā pasaules līmeņa 
dalībnieces lomu;

(c) nostiprinātu Eiropas kā pasaules līmeņa 
dalībnieces lomu, jo īpaši attiecībā uz 
konfliktu novēršanu, civilās krīzes 
pārvaldību, starpniecību, dialogu un 
miera uzturēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1708
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – da apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d a) izplatītu izcilību un paplašinātu 
līdzdalību;

Or. en

Pamatojums

Līdzdalība ir atšķirīga ne tikai dalībvalstīs, bet arī reģionos. Sasniegumu līmenis zinātnes, 
tehnoloģijas, inženierijas un matemātikas (STEM) jomā var ievērojami atšķirties arī reģionu 
ietvaros. Tāpēc izcilības izplatīšana un līdzdalības paplašināšana būtu jāuzskata par 
sabiedrības uzdevumu.

Grozījums Nr. 1709
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.2. Inovatīva sabiedrība svītrots
Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības 
un politikas attīstību Eiropā, iesaistot 
pilsoņus, uzņēmumus un lietotājus 
pētniecībā un inovācijā un veicinot 
koordinētu pētniecības un inovācijas 
politiku globalizācijas kontekstā. Īpašs 
atbalsts tiks sniegts ERA attīstībai un 
inovācijas pamatnosacījumu izstrādei.
Pasākumus vērš uz to, lai:
(a) nostiprinātu pierādījumu bāzi un 
atbalstītu “Inovācijas savienību” un 
ERA;
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(b) atbalstītu jaunus inovācijas veidus, 
tostarp sociālo inovāciju un radošumu;
(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;
(d) veicinātu saskaņotu un efektīvu 
sadarbību ar trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Lai radītu 
inovatīvu sabiedrību, ir nepieciešama 
stabila izglītība jauniešiem, kas koriģēta 
atbilstoši modernās pasaules prasībām. 
Mēs nevaram arī ignorēt pieaugošo 
vajadzību pēc labas mūžizglītības, un šī 
joma attiecas uz visu sabiedrību. Šis 
jautājums radīs jaunas problēmas jo īpaši 
valsts varasiestādēm, tādēļ sistemātiski 
izglītības pētījumi arī turpmāk būs 
priekšnoteikums, lai radītu modernas 
attīstības stratēģijas, kuru mērķis ir 
panākt Eiropā konkurētspējīgu 
ekonomiku, kas balstās uz zināšanām.
Īpašs atbalsts tiks sniegts ERA attīstībai un 
inovācijas pamatnosacījumu izstrādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 1711
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā, kā arī Eiropas 
kultūras mantojuma pētniecību un 
izmantošanu, it īpaši uzsverot, cik 
svarīgas ir nacionālās un reģionālās 
tradīcijas un identitātes un to savstarpējā 
mijiedarbība. Īpašs atbalsts tiks sniegts 
ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Or. it

Grozījums Nr. 1712
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 1713
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
tostarp personas ar invaliditāti,
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātne un sabiedrība
Mērķis ir veicināt dialogu starp zinātni un 
sabiedrību, lai iedzīvotāji saprastu 
zinātnes mehānismus un attīstību un lai 
zinātnieki labāk izprastu nepieciešamos 
ierobežojumus viņu darbībai. Eiropas 
pētniecības politika būs veiksmīga tikai 
tad, ja sabiedrība Eiropā un dalībvalstis 
būs pārliecinātas, ka dažādi un pamatoti 
ētiskie ierobežojumi tiek ievēroti.
– Darbības ir vērstas uz to, lai stiprinātu 
dialogu starp zinātniekiem un pārējo 
sabiedrību.
– Kritiskas pārdomas par pētniecības 
darbībām, lai noteiktu orientierus ētiski 
pareizai pētniecībai, pienācīgi ievērojot 
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pamattiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) saprast, stiprināt un sekmēt sociālo 
inovāciju kā daudznozaru pieeju 
pētniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstītu jaunus inovācijas veidus, 
tostarp sociālo inovāciju un radošumu;

(b) atbalstītu jaunus inovācijas veidus, 
īpaši uzsverot sociālo inovāciju un 
radošumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1717
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstītu jaunus inovācijas veidus, 
tostarp sociālo inovāciju un radošumu;

(b) atbalstītu jaunus inovācijas veidus, 
tostarp sociālo inovāciju un radošumu, lai 
mazinātu plaisu starp dabaszinātnēm un 
sociālajām zinātnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 1718
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) pētītu un salīdzinātu procesus, kas 
nodrošina labvēlīgu pamatu radošumam 
un inovācijai.
Mērķis ir atbalstīt radošo un 
uzņēmējdarbības izcilību Eiropā un tās 
spēju palielināt savu konkurētspēju kā 
vienam no spilgtākajiem rūpniecības 
klasteriem Eiropā, kas rada jaunu spēku 
piesaistīt investīcijas, un jo īpaši 
investīcijas MVU vajadzībām, izaugsmei 
augsto tehnoloģiju radošajās nozarēs un 
tradicionālo rūpniecības sistēmu 
inovācijām attiecībā uz Eiropas 
ekonomikas galvenajām nozarēm, 
piemēram, dizaina un satura, 
audiovizuālo, raidorganizāciju un 
mākslas nozari.

Or. en

Grozījums Nr. 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to;

Or. en

Grozījums Nr. 1720
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā, veicinot 
apspriešanos ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām;

Or. es

Pamatojums

Inovatīvu sabiedrību mērķī būtu jāatzīst pilsoniskās sabiedrības nozīmīgums un tas, ka 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir jāiesaista šajās darbības jomās. 

Grozījums Nr. 1721
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā, lai veidotu zinātni 
kopā ar sabiedrību un sabiedrībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā; palielinātu 
zinātnes vērtību sabiedrības acīs;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai ir svarīgi apzināties zinātnes nozīmīgo lomu.

Grozījums Nr. 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā; palielinātu 
zinātnes vērtību sabiedrības acīs;

Or. en

Grozījums Nr. 1724
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā, apspriežoties ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
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Or. en

Grozījums Nr. 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā, iekļaujot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 1726
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos un 
līdzdalību pētniecībā un inovācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 1727
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pētīt, saglabāt un izmantot materiālo 
un nemateriālo kultūras mantojumu un 
nacionālās un reģionālās tradīcijas, kā arī 
mijiedarbību starp tām un to sniegtās 
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iespējas uzlabot sociālo kohēziju un 
izstrādāt kopīgu Eiropas identitāti;

Or. it

Grozījums Nr. 1728
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d a) gudrs radošums un kolektīva 
līdzdalība sabiedrībā — konkrētais mērķis 
ir paātrināt inovatīvu uz tehnoloģijām 
balstītu procesu un pakalpojumu 
ieviešanu, lai veidotu radošu un gudru 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 1729
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2. apakšpunkts – 2. daļa –db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d b) atbalstīt kultūras pieredzi un Eiropas 
identitāti. Kultūras pieredzes nozare ir ļoti 
lietderīgs izmantošanas pamats nākotnes 
tehnoloģijām un ierosinātajām 
iniciatīvām;

Or. en

Pamatojums

Šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu aktīvās īstenot iepriekšējās idejas, kas paustas 1. punktā 
kā vispārējā vīzija, un šai vīzijai seko konkrēta īstenošana, izmantojot ba), da) un 
db) apakšpunktā minētās darbības.
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Grozījums Nr. 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrība, kas respektē tās kultūras 
mantojumu un sekmē ekonomikas 
attīstību.
Kaut arī kultūras mantojums ir viena no 
Eiropas ekonomikas visdaudzsološākajām 
nozarēm tuvākajā nākotnē, tomēr ir 
tehnoloģiski, sociāli un kultūras šķēršļi, 
kurus nepieciešams pārvarēt.
Konkrētie mērķi:
– tādas pētniecības veicināšana, kura 
vērsta uz kultūras mantojuma 
saglabāšanu un aizsardzību,
– ekonomikas modeļu un metožu 
izstrādāšana, ar kurām novērtē kultūras 
mantojuma sociāli ekonomiskos aspektus.

Or. es

Pamatojums

Eiropas ekonomika ir cieši saistīta ar kultūru — kultūras un radošās nozares apgrozījums ir 
vairāk nekā EUR 654 miljardi, kas veido 2,6 % no IKP, un tā ir parādījusi 12,3 % izaugsmes 
ātrumu dažos pēdējos gados. Kultūras mantojums ir saistīts arī ar citiem ekonomiskās 
darbības veidiem, piemēram, ar tūrismu. Jaunas tehnoloģijas ir vajadzīgas, lai stimulētu to 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, kas ir saistīti ar kultūras mantojumu. Ir būtiski, lai 
saskaņā ar nākamo pamatprogrammu tiktu veikta pētniecība nolūkā atrisināt problēmas, kas 
saistītas ar rūpēm par kultūras mantojumu.

Grozījums Nr. 1731
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.3. Droša sabiedrība svītrots
Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un 
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 
drošības, IKT un pakalpojumu nozares 
konkurētspēju. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
kas pievēršas drošības trūkumiem un 
novērš drošības apdraudējumus. Šīs uz 
misiju vērstās darbības integrēs dažādu 
tiešo lietotāju (pilsoņu, uzņēmumu un 
valsts pārvalžu, tostarp valsts un 
starptautisko iestāžu, civilās aizsardzības 
struktūru, tiesībaizsardzības iestāžu, 
robežsardzes u. c.) prasības, lai ņemtu 
vērā drošības apdraudējumu un privātās 
dzīves aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.
Pasākumus vērš uz to, lai:
(a) apkarotu noziedzību un terorismu;
(b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;
(c) garantētu kiberdrošību;
(d) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;
(e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā un uzlabotu drošības sociālo 
aspektu.

Or. en

Pamatojums

Jauna problēma nr. 7.

Grozījums Nr. 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.3. Droša sabiedrība 6.3.3. Sabiedrības izmaiņa un kultūras 
mantojums

Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un 
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 
drošības, IKT un pakalpojumu nozares 
konkurētspēju. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
kas pievēršas drošības trūkumiem un 
novērš drošības apdraudējumus. Šīs uz 
misiju vērstās darbības integrēs dažādu 
tiešo lietotāju (pilsoņu, uzņēmumu un 
valsts pārvalžu, tostarp valsts un 
starptautisko iestāžu, civilās aizsardzības 
struktūru, tiesībaizsardzības iestāžu, 
robežsardzes u. c.) prasības, lai ņemtu 
vērā drošības apdraudējumu un privātās 
dzīves aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.

Mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas 
intelektuālo pamatu, tās vēsturi un 
daudzajām ietekmēm no Eiropas un 
ārpuses, lai tas būtu iedvesmas avots 
mūsu dzīvei mūsdienās. Eiropai ir 
raksturīgas dažādas tautas (tostarp 
minoritātes un pamatiedzīvotāji), 
tradīcijas un reģionālās un nacionālās 
identitātes, kā arī dažāda līmeņa 
ekonomiskā un sociālā attīstība. 
Migrācija un mobilitāte, plašsaziņas 
līdzekļi, rūpniecība un transports veicina 
viedokļu un dzīvesveidu atšķirības. 
Daudzveidība un no tās izrietošās iespējas 
būtu jāatzīst un jāapsver.

Eiropas krājumi, tostarp arī digitālie, 
bibliotēkās, arhīvos, muzejos, galerijās un 
citās sabiedriskās iestādēs, ir varenu un 
neizmantotu dokumentējumu bagātības 
un pētījumu objekti. Šie arhīvu resursi 
kopā ar nemateriālo mantojumu pārstāv 
atsevišķu dalībvalstu vēsturi un arī 
Eiropas Savienības kolektīvo mantojumu, 
kas radies laika gaitā. Šādi materiāli būtu 
jāpadara pieejami pētniekiem un 
pilsoņiem, izmantojot arī jaunas 
tehnoloģijas, lai nodrošinātu ieskatu 
nākotnē, izmantojot pagātnes arhīvus. 
Kultūras mantojuma pieejamība un 
saglabāšana šajās formās pašlaik ir 
vajadzīga dzīvo procesu vitalitātei Eiropas 
kultūrās un starp tām, un tā sniedz 
ieguldījumu ilgtspējīgā ekonomikas 
izaugsmē.

Pasākumus vērš uz to, lai: Pasākumus vērš uz to, lai:
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(a) apkarotu noziedzību un terorismu; (a) pētītu Eiropas mantojumu, atmiņu, 
identitāti, integrāciju un kultūras 
mijiedarbību un tulkošanu, tostarp tās 
pārstāvēšanu kultūras un zinātnes 
kolekcijās, arhīvos un muzejos, lai labāk 
informētu un izprastu tagadni, bagātinot 
pagātnes interpretācijas;

(b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;

(b) pētītu Eiropas valstu un reģionu 
vēsturi, literatūru, mākslu, filozofiju un 
reliģijas un to, kā šīs jomas ir veidojušas 
mūsdienu Eiropas daudzveidību;

(c) garantētu kiberdrošību; (c) pētītu Eiropas lomu pasaulē, 
savstarpējo ietekmi un sakarus starp 
pasaules reģioniem un skatījumu uz 
Eiropas kultūrām no ārpuses.

(d) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;
(e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā un uzlabotu drošības sociālo 
aspektu.

Or. xm

Pamatojums

Pienācīga uzmanība jāpievērš Eiropas mantojuma un kultūras identitātes saglabāšanai.

Grozījums Nr. 1733
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.3. Droša sabiedrība 6.3.3. Brīvības un cilvēku drošības 
aizsardzība

Or. en

Grozījums Nr. 1734
Christian Ehler



AM\907850LV.doc 119/157 PE492.790v01-00

LV

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un 
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 
drošības, IKT un pakalpojumu nozares 
konkurētspēju. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
kas pievēršas drošības trūkumiem un 
novērš drošības apdraudējumus. Šīs uz 
misiju vērstās darbības integrēs dažādu 
tiešo lietotāju (pilsoņu, uzņēmumu un 
valsts pārvalžu, tostarp valsts un 
starptautisko iestāžu, civilās aizsardzības 
struktūru, tiesībaizsardzības iestāžu, 
robežsardzes u. c.) prasības, lai ņemtu 
vērā drošības apdraudējumu un privātās 
dzīves aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jauna problēma nr. 7.

Grozījums Nr. 1735
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 

Mērķis ir atbalstīt Savienības politiku 
tādās jomās kā starptautiskā drošība, 
cilvēktiesības, nediskriminācija, sociālā 
integrācija, konfliktu novēršana, 
konfliktu atrisināšana miera ceļā, 



PE492.790v01-00 120/157 AM\907850LV.doc

LV

drošības, IKT un pakalpojumu nozares 
konkurētspēju. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
kas pievēršas drošības trūkumiem un 
novērš drošības apdraudējumus. Šīs uz 
misiju vērstās darbības integrēs dažādu 
tiešo lietotāju (pilsoņu, uzņēmumu un 
valsts pārvalžu, tostarp valsts un 
starptautisko iestāžu, civilās aizsardzības 
struktūru, tiesībaizsardzības iestāžu, 
robežsardzes u. c.) prasības, lai ņemtu vērā 
drošības apdraudējumu un privātās dzīves 
aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.

starpniecība, dialogs, pārejas posma 
tiesiskums un samierināšana, drošības
sektora reforma, tieslietu sektora reforma, 
demokrātiskā pārskatatbildība, 
plašsaziņas līdzekļu brīvība un savstarpējā 
atkarība un tiesiskums. Tas tiks darīts,
izpētot sociālos un ekonomiskos faktorus, 
kas izraisa konfliktus vai kas nodrošina 
sadarbību, izstrādājot novatoriskas
politikas nostādnes, tehnoloģijas un 
risinājumus, kas pievēršas trūkumiem un 
novērš drošības apdraudējumus un 
šķēršļus sadarbībai. Šīs uz misiju vērstās 
darbības integrēs dažādu tiešo lietotāju
(pilsoņu, uzņēmumu un valsts pārvalžu, 
tostarp valsts un starptautisko iestāžu, 
civilās aizsardzības struktūru, 
tiesībaizsardzības iestāžu u. c.) prasības, lai 
ņemtu vērā drošības apdraudējumu un
uzdevumus, kā arī privātās dzīves 
aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 1736
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai: svītrots
(a) apkarotu noziedzību un terorismu;
(b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;
(c) garantētu kiberdrošību;
(d) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;
(e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā un uzlabotu drošības sociālo 
aspektu.
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Or. en

Pamatojums

Jauna problēma nr. 7.

Grozījums Nr. 1737
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apkarotu noziedzību un terorismu; svītrots

Or. en

Pamatojums

Jauna problēma nr. 7.

Grozījums Nr. 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apkarotu noziedzību un terorismu; (a) noziedzības un terorisma apkarošana, 
tostarp šādu jautājumu sociālās 
dimensijas sapratne un efektīvu sociālās 
politikas pasākumu identificēšana šo 
jautājumu risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1739
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apkarotu noziedzību un terorismu; (a) apkarotu noziedzību un terorismu, 
tostarp izmantojot efektīvus sociālās 
politikas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1740
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – aa apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) nostiprinātu drošību un konfliktu 
noregulēšanu trešās valstīs, īstenojot 
konfliktu novēršanu, miera uzturēšanu, 
dialogu, starpniecību un samierināšanu, 
kā arī veicot civilās drošības sektora 
reformu;

Or. en

Grozījums Nr. 1741
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – aa apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) aizsargātu kritiskās infrastruktūras 
un tīklus;

Or. en
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Grozījums Nr. 1742
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – ab apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a b) pievēršoties faktoriem, kas veicina 
vardarbīgu radikalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 1743
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jauna problēma nr. 7.

Grozījums Nr. 1744
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nostiprinātu drošību ar robežu svītrots
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pārvaldības starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 1745
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;

(b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību, it īpaši ar mērķi 
apkarot nelegālo imigrāciju ES teritorijā;

Or. it

Grozījums Nr. 1746
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) garantētu kiberdrošību; svītrots

Or. en

Pamatojums

Jauna problēma nr. 7.

Grozījums Nr. 1747
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – d apakšpunkts



AM\907850LV.doc 125/157 PE492.790v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jauna problēma nr. 7.

Grozījums Nr. 1748
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) palielinātu Eiropas noturību pret krīzēm 
un katastrofām;

(d) palielinātu Eiropas noturību pret krīzēm 
un katastrofām un mazinātu drošības 
problēmas, kas saistītas ar vides un 
klimata faktoriem, ieskaitot rīcību 
ierobežotu resursu apstākļos, piemēram, 
Arktikas reģionā; 

Or. en

Grozījums Nr. 1749
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) palielinātu Eiropas noturību pret krīzēm 
un katastrofām;

(d) palielinātu Eiropas prevenciju, reakciju 
un noturību pret krīzēm un katastrofām, 
tostarp pret dabas un cilvēku izraisītām 
katastrofām;

Or. en
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Grozījums Nr. 1750
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;

(d) uzlabotu Eiropas atbildes un noturības
iespējas pret krīzēm un katastrofām;

Or. en

Grozījums Nr. 1751
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā un uzlabotu drošības sociālo 
aspektu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jauna problēma nr. 7.

Grozījums Nr. 1752
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā un uzlabotu drošības sociālo 
aspektu.

(e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā, un uzlabotu sabiedrības 
juridisko un ētisko izpratni par visām
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drošības, risku un pārvaldības jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā un uzlabotu drošības sociālo 
aspektu.

(e) nodrošinātu privātumu un brīvību un 
uzlabotu drošības sociālo aspektu.

Or. en

Grozījums Nr. 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2. daļa – ea apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) palielināt noturību pret krīzēm un 
katastrofām un minimizēt drošības 
problēmas, kas saistītas ar vides un 
klimata faktoriem, tostarp rīcību 
ierobežotu dabas resursu apstākļos, 
piemēram, Arktikas reģionā.

Or. en

Pamatojums

Sagaidāms, ka klimata un vides izmaiņas nopietni pasliktinās dzīves apstākļus daudzās jau 
pašlaik nabadzīgās pasaules daļās. To izraisīs sausumi, plūdi, ekstremāli laika apstākļi utt. 
Pastāv ievērojams risks, ka izpaudīsies otrās kārtas efekti, piemēram, lielas migrācijas 
problēmas, palielināta konkurence par nepietiekamiem dabas resursiem un tas, ka 
pavājināsies dažās sabiedrībās jau pašlaik zemā spēja tikt galā ar konfliktiem un krīzēm.
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Grozījums Nr. 1755
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.3. punkts – 6.3.3. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

no programmas izslēdz aizsardzības 
pētniecību, tostarp divējāda lietojuma 
civilās/militārās tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 3. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6 a. DROŠA SABIEDRĪBA — EIROPAS 
UN TĀS IEDZĪVOTĀJU BRĪVĪBAS UN 
DROŠĪBAS AIZSARGĀŠANA
6.1. (a) Konkrētais mērķis
Konkrētais mērķis ir veicināt drošu 
Eiropas sabiedrību nepieredzētu 
pārveidojumu un pieaugošu globālo 
savstarpējo atkarību un apdraudējumu 
kontekstā, vienlaikus stiprinot Eiropā 
pastāvošo brīvības un taisnīguma kultūru.
Pastāv liela nedrošības sajūta, ko rada 
noziedzība, vardarbība terorisms, 
dabas/cilvēka izraisītas katastrofas, 
kiberuzbrukumi, privātās dzīves 
aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Tas tieši ietekmē 
iedzīvotājus un atstāj plašāku ietekmi uz 
tādiem jēdzieniem kā uzticēšanās, aprūpe 
un saziņa, kā arī ir saistīts ar sabiedrības 
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sagatavotības un organizētības līmeni.
Saskaņā ar aplēsēm katru gadu Eiropā ir 
aptuveni līdz 75 miljoniem noziedzīgos 
nodarījumos tieši cietušo . Ir aplēsts, ka 
2010. gadā tiešās izmaksas, ko Eiropā 
radījusi noziedzība, terorisms, 
nelikumīgas darbības, vardarbība un 
katastrofas, bija vismaz EUR 650 miljardi 
(aptuveni 5 % no Savienības IKP). Kā 
uzskatāmu piemēru tam, kādas ir 
terorisma sekas, var minēt uzbrukumu 
„dvīņu torņiem” Manhetenā 2001. gada 
11. septembrī. Tika zaudētas tūkstošiem 
dzīvību, un ir aplēsts, ka šis notikums ir 
radījis zaudējumus ASV ražīgumam 
USD 35 miljardu apmērā un zaudējumus 
kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī 
palielinājis bezdarba līmeni par gandrīz 
1 % nākamajā ceturksnī. Uzbrukums arī 
atstāja ietekmi uz kultūru un radīja 
globālas sekas. Iedzīvotāji, uzņēmumi un 
iestādes arvien biežāk tiek iesaistītas 
digitālā informācijas apmaiņā un 
darījumos sociālajā, finanšu un 
komerciālajā dzīves jomā, bet interneta 
attīstība ir arī ļāvusi palielināties 
kibernoziedzībai, kuras radītie zaudējumi 
mērāmi vairākos miljardos euro ik gadu, 
un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Arī kiberuzbrukumiem ir 
nopietna ietekme uz kritisko 
infrastruktūru. Visticamāk, ka pārmaiņas, 
kas saistītas ar ikdienas dzīvē vērojamās 
nedrošības raksturu un sajūtu, un 
neparedzētas situācijas negatīvi ietekmēs 
ne vien pilsoņu uzticēšanos iestādēm, bet 
arī viņu savstarpējo uzticēšanos.
Lai prognozētu, novērstu un pārvarētu šos 
draudus, ir svarīgi izstrādāt un izmantot 
inovatīvas tehnoloģijas, risinājumus, 
prognozēšanas instrumentus un 
zināšanas, stimulēt sadarbību starp 
pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, 
rast civilās aizsardzības risinājumus, 
pilnveidot Eiropas drošības nozares un 
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pakalpojumu, konkurētspēju un novērst 
un apkarot konfidencialitātes un 
cilvēktiesību pārkāpumus internetā un 
citur, vienlaikus garantējot Eiropas 
pilsoņu individuālās tiesības un brīvību.
Lai veidotu labāku pārrobežu sadarbību 
starp dažādiem palīdzības un glābšanas 
dienestiem, būtu jāpievērš uzmanība 
sadarbspējai un standartizācijai.
Visbeidzot, tā kā drošības politikai 
vajadzētu mijiedarboties ar dažādiem 
sociālās politikas virzieniem, svarīgs 
aspekts šīs problēmas atrisināšanā būs 
drošības pētniecības sociālās dimensijas 
uzlabošana.
6.1. b) Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Drošības jautājums Eiropai un tās 
iedzīvotājiem rada pamatotas bažas, un 
šajā sakarā uzskatāms par būtisku 
sabiedrības problēmu. Eiropas Savienība, 
tās iedzīvotāji, rūpniecības nozares un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni
draudu, piemēram, noziedzību, terorismu, 
nelikumīgu tirdzniecību un plaša mēroga 
ārkārtas situācijām, kas rodas cilvēka vai 
dabas izraisītu katastrofu rezultātā. Šo 
apdraudējumu mērogs var būt 
starptautisks, tie var attiekties uz fiziskiem 
mērķiem vai kibertelpu, un uzbrukumi var 
notikt no dažādiem avotiem. Pret valsts 
iestāžu un privāto struktūru informācijas 
vai komunikācijas sistēmām vērsti 
uzbrukumi ne tikai mazina iedzīvotāju 
uzticēšanos informācijas un 
komunikācijas sistēmām, rada tiešus 
finansiālus zaudējumus un ir par cēloni 
uzņēmējdarbības iespēju zaudējumam, bet 
arī var nopietni ietekmēt kritisko 
infrastruktūru un pakalpojumus, 
piemēram, enerģētikas, aviācijas un cita 
veida transporta nozarēs, ūdens resursu, 
pārtikas aprites, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomā.
Šie apdraudējumi, iespējams, varētu 
destabilizēt mūsu sabiedrības iekšējos 
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pamatus. Tehnoloģijas un radoša izstrāde 
var sniegt būtisku ieguldījumu saistībā ar 
jebkuru īstenojamo atbildes pasākumu. 
Tomēr jauni risinājumi būtu jāizstrādā, 
ņemot vērā līdzekļu piemērotību un 
atbilstību sabiedrības prasībām, jo īpaši 
saistībā ar pilsoņu pamattiesību un 
pamatbrīvību garantēšanu.
Visbeidzot, nozīmīga ekonomiska 
problēma ir drošība. Drošības 
pakalpojumu tirgus darījumu apjoms 
pasaulē gadā ir apmēram EUR 100 līdz 
300 miljardi, un Eiropa pārstāv 25–35 % 
no tā. Turklāt, neraugoties uz pašreizējo 
ekonomikas krīzi, šis tirgus strauji aug. 
Ņemot vērā dažu apdraudējumu 
iespējamo ietekmi uz pakalpojumiem, 
tīkliem un uzņēmumiem, ekonomikai un 
Eiropas ražošanas konkurētspējai kritiski 
svarīga ir kļuvusi piemērotu drošības 
risinājumu ieviešana.
Tāpēc ar Savienības finansējumu šajā 
problēmu virzienā tiks atbalstīta svarīgāko 
Savienības politikas pasākumu – īpaši 
stratēģijas "Eiropa 2020" gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu, kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas, Savienības iekšējās drošības 
stratēģijas izstrāde, īstenošana un 
pielāgošana. Tiks īstenota koordinācija ar 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām.
6.1. c) Pasākumu pamatvirzieni
Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un 
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 
drošības, IKT un pakalpojumu nozares 
konkurētspēju. Pasākumos tiks pievērsta 
uzmanība nākamās paaudzes inovatīvu 
risinājumu pētniecībai un izstrādei, 
strādājot ar jaunām koncepcijām un 
dizainprojektiem, kā arī sadarbspējīgiem 
standartiem. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
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kas pievēršas drošības trūkumiem un 
samazina drošības apdraudējumu radīto 
risku. Šīs uz misiju vērstās darbības 
integrēs dažādu tiešo lietotāju 
(iedzīvotāju, uzņēmumu un valsts 
pārvalžu, tostarp valsts un starptautisko 
iestāžu, civilās aizsardzības struktūru, 
tiesībaizsardzības iestāžu, robežsardzes 
u. c.) prasības, lai ņemtu vērā drošības 
apdraudējumu un privātās dzīves 
aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.
Šīs problēmas pētniecība tādējādi atbalstīs 
kopējo ārpolitiku un drošības politiku un 
Savienības iekšējās drošības stratēģiju, 
tostarp politiku katastrofu novēršanas un 
reaģēšanas jomā.
Pasākumus vērš uz to, lai:
a) apkarotu noziedzību un terorismu, 
tostarp veicinot sapratni un rīcību saistībā 
ar teroristu idejām un pārliecībām;
b) aizsargātu kritiski svarīgas 
infrastruktūras un uzlabot to noturību 
[5];
c) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;
d) uzlabotu kiberdrošību;
e) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;
f) nodrošinātu privātumu un brīvību, un 
uzlabotu sabiedrības juridisko un ētisko 
izpratni par visām drošības, risku un 
pārvaldības jomām;
g) atbalstītu Savienības kopējās drošības 
un aizsardzības politikas un pilsonisko 
militāro spēju attīstību;
h) uzlabotu drošības sistēmu 
standartizāciju un sadarbspēju.

Or. en
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Pamatojums

Drošības pētniecība 7. pamatprogrammā ir autonoma tēma ar teicamu rezultātu izklāstu. 
Tieši šajā programmā visvairāk ir piedalījušies MVU, jo tā piedāvā piemērošanas un uz tirgu 
orientētus risinājumus, kā arī nodrošina apmēram 50 % no visiem drošības pētniecībai 
paredzētajiem līdzekļiem ES un valstu līmenī. Lisabonas līgums paredz ES plašākās pilnvaras 
drošības jomā. Saistītie jaunie uzdevumi būtu jāatbalsta ar atbilstošu drošības pētniecības 
tēmu programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros.

Grozījums Nr. 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC galvenās kompetences jomas būs 
enerģētika, transports, vide un klimata 
pārmaiņas, lauksaimniecība un pārtikas 
nodrošinājums, veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzība, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, references 
materiāli un drošība un drošums (tostarp 
kodoldrošība un kodoldrošums Euratom 
programmā).

JRC galvenās kompetences jomas būs 
enerģētika, transports, vide un klimata 
pārmaiņas, lauksaimniecība un pārtikas 
nodrošinājums, veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzība, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, references 
materiāli un drošība un drošums (tostarp 
kodoldrošība un kodoldrošums Euratom 
programmā). JRC darbības šajās jomās 
tiks veiktas, ņemot vērā attiecīgās 
iniciatīvas reģionu, dalībvalstu vai ES 
līmenī, ievērojot perspektīvu izveidot 
Eiropas Pētniecības telpu.

Or. en

Grozījums Nr. 1758
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) paredzēšana un prognozēšana —
proaktīva stratēģiskā informācija par 
tendencēm un norisēm zinātnē, tehnoloģijā 

(a) paredzēšana un prognozēšana —
proaktīva stratēģiskā informācija par 
tendencēm un norisēm zinātnē, vidē,
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un sabiedrībā un to iespējamā ietekme uz 
sabiedrisko kārtību;

tehnoloģijā un sabiedrībā un to iespējamā 
ietekme uz sabiedrisko kārtību un 
privātpersonām;

Or. de

Pamatojums

Palielināt ES spēju risināt pārmaiņas vidē un to ietekmi, izmantojot proaktīvas stratēģijas un 
rīcības stratēģiju izstrādi, piemēram, plūdu pārvaldībā.

Grozījums Nr. 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un
tehniskā pētniecība un bioekonomika

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, produktīvas jūras un
okeāni, ko panāk ar ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un akvakultūru, un
bioekonomika

Or. en

Grozījums Nr. 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

(b) Eiropas bioekonomikas uzdevumi: 
pārtikas nodrošinājums un nekaitīgums, 
ilgtspējīga lauksaimniecība un 
mežsaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība

Or. en
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Grozījums Nr. 1761
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

(b) pārtikas nodrošinājums, kvalitāte un 
nekaitīgums, ilgtspējīga lauksaimniecība, 
jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika

Or. en

Grozījums Nr. 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstīt Eiropas lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politikas izstrādi, 
īstenošanu un uzraudzību, tostarp pārtikas 
nekaitīgums un nodrošinājums un 
bioekonomikas attīstība, piemēram, 
prognozējot augkopības ražu, veicot 
tehnisku un sociālekonomisku analīzi un 
modelēšanu.

Atbalstīt Eiropas lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politikas – tostarp pārtikas 
nekaitīguma un nodrošinājuma un 
bioekonomikas attīstības – izstrādi, 
īstenošanu un uzraudzību, piemēram, 
prognozējot augkopības ražu, veicot 
tehnisku un sociālekonomisku analīzi un 
modelēšanu, un veicināt veselīgas un 
produktīvas jūras, lai panāktu labu vides 
statusu un īstenotu „zilu izaugsmi”.

Or. en

Grozījums Nr. 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – c apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstīt “20/20/20” klimata un enerģētikas 
mērķus, veicot pētniecību attiecībā uz 
enerģijas piegādes tehnoloģiskajiem un 
ekonomiskajiem aspektiem, efektivitāti, 
zema oglekļa dioksīda līmeņa 
tehnoloģijām, enerģijas/elektroenerģijas 
pārvades tīkliem.

Atbalstīt “20/20/20” klimata un enerģētikas 
mērķus, veicot pētniecību attiecībā uz 
enerģijas piegādes tehnoloģiskajiem un 
ekonomiskajiem aspektiem, efektivitāti, 
zema emisiju līmeņa tehnoloģijām, 
enerģijas/elektroenerģijas pārvades tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 1764
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Vieds, videi draudzīgs un integrēts 
transports

(d) Vieds, videi draudzīgs un integrēts 
transports un mobilitāte

Or. en

Grozījums Nr. 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstīt Savienības politiku personu un 
preču ilgtspējīgai un drošai mobilitātei, 
veicot laboratoriskus pētījumus un 
izmantojot modelēšanas un uzraudzības 
pieejas, tostarp transporta tehnoloģijas, kas 
rada zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, 
piemēram elektrifikāciju, ekoloģiski tīrus 
un efektīvus transportlīdzekļus un 

Atbalstīt Savienības politiku personu un 
preču ilgtspējīgai un drošai mobilitātei, 
veicot laboratoriskus pētījumus un 
izmantojot modelēšanas un uzraudzības 
pieejas, tostarp transporta tehnoloģijas, kas 
rada zemu emisiju līmeni, piemēram 
elektrifikāciju, ekoloģiski tīrus un efektīvus 
transportlīdzekļus un alternatīvus degvielas 
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alternatīvus degvielas veidus, un viedas 
mobilitātes sistēmas.

veidus, un viedas mobilitātes sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1766
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas

(e) Klimata politika, vide, resursefektivitāte 
un izejvielas

Or. en

Grozījums Nr. 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – f apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) Visiem atvērta, inovatīva un droša
sabiedrība

(f) Eiropa mainīgajā pasaulē —
iekļaujoša, inovatīva un domājoša
sabiedrība

Or. en

Grozījums Nr. 1768
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā 

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – f apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstīt iekšējo drošumu un drošību, 
identificējot un novērtējot kritiskās 
infrastruktūras kā sociālo funkciju svarīga 
komponenta neaizsargātību un veicot ar 
digitālo identitāti saistīto tehnoloģiju 
operatīvās darbības novērtēšanu; risināt 
globālas drošības problēmas, tostarp 
novērst jaunus vai hibrīda veida 
apdraudējumus, izstrādājot progresīvus 
instrumentus informācijas ieguvei un 
analīzei, kā arī krīžu pārvarēšanai.

Atbalstīt iekšējo drošumu un drošību, 
identificējot un novērtējot kritiskās 
infrastruktūras kā sociālo funkciju svarīga 
komponenta neaizsargātību un veicot ar 
digitālo identitāti saistīto tehnoloģiju 
operatīvās darbības un sociālā un ētiskā 
snieguma novērtēšanu; risināt globālas 
drošības problēmas, tostarp novērst jaunus 
vai hibrīda veida apdraudējumus, 
izstrādājot progresīvus instrumentus 
informācijas ieguvei un analīzei, kā arī 
krīžu pārvarēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1769
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 4. daļa – 3. punkts – 3.3. daļa – f apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzlabot Savienības spēju pārvaldīt dabas 
un cilvēka izraisītas katastrofas, pastiprinot 
infrastruktūras uzraudzību un vairāku 
apdraudējumu globālu agrīnās brīdināšanas 
un riska pārvaldības informācijas sistēmu 
izstrādi, izmantojot Zemes novērošanas 
satelītsistēmas.

Uzlabot Savienības spēju pārvaldīt dabas 
un cilvēka izraisītas katastrofas, pastiprinot 
infrastruktūras uzraudzību, attīstot 
testēšanas iespējas un vairāku 
apdraudējumu globālu agrīnās brīdināšanas 
un riska pārvaldības informācijas sistēmu 
izstrādi, izmantojot Zemes novērošanas 
satelītsistēmas.

Or. de

Pamatojums

Pārvarot dabas vai cilvēku radītas katastrofas, ir nepieciešama ne tikai novērošana un 
brīdināšana, bet arī praktiska palīdzība, kad notiek katastrofa. Tālab īpašas testēšanas ierīces, 
kas ļauj praktiski sagatavoties katastrofām, piemēram, nopietniem plūdiem, ir tikpat 
nozīmīgas attiecībā uz iedzīvotāju aizsardzību.
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Grozījums Nr. 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir integrēt pētniecības, 
inovācijas un izglītības “zināšanu trīsstūri” 
un tādējādi nostiprināt Savienības 
inovatīvās spējas un risināt sabiedrības 
problēmas.

Konkrētais mērķis ir integrēt pētniecības, 
inovācijas un izglītības “zināšanu trīsstūri” 
un tādējādi nostiprināt Savienības 
inovatīvās spējas un it īpaši risināt 
sabiedrības problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1771
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir integrēt pētniecības, 
inovācijas un izglītības “zināšanu trīsstūri” 
un tādējādi nostiprināt Savienības 
inovatīvās spējas un risināt sabiedrības 
problēmas.

Konkrētais mērķis ir integrēt pētniecības, 
inovācijas un izglītības “zināšanu trīsstūri” 
un tādējādi nostiprināt un paātrināt
Savienības inovatīvās spējas un risināt 
sabiedrības problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 
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un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, esošo 
pētniecības priekšrocību nepietiekama 
izmantošana ekonomiskās vai sociālās 
vērtības radīšanas ziņā, zems 
uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis, 
resursu apjoms izcilības centros, kas ir 
nepietiekams, lai konkurētu pasaules 
mērogā, un pārmērīgs tādu šķēršļu skaits, 
kas liedz sadarboties augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības “zināšanu 
trīsstūrī” Eiropas līmenī.

un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, esošo 
pētniecības priekšrocību nepietiekama 
izmantošana ekonomiskās vai sociālās 
vērtības radīšanas ziņā, zems 
uzņēmējdarbības aktivitātes un gaisotnes
līmenis, pētniecības rezultātu 
nepietiekama izmantošana, šķēršļi 
tehnoloģiju un inovāciju nodošanā no 
attīstītākiem reģioniem uz mazāk 
attīstītiem reģioniem, trūkst pienācīgu 
stimulu R&D&I privātajai finansēšanai; 
resursu mērogs, apjoms un kvalitāte 
izcilības centros, kas ir nepietiekams, lai 
konkurētu pasaules mērogā, un pārmērīgs 
tādu šķēršļu skaits, kas liedz sadarboties 
augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības “zināšanu trīsstūrī” 
Eiropas līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1773
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 
un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, esošo 
pētniecības priekšrocību nepietiekama 
izmantošana ekonomiskās vai sociālās 
vērtības radīšanas ziņā, zems 
uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis, 
resursu apjoms izcilības centros, kas ir 
nepietiekams, lai konkurētu pasaules 
mērogā, un pārmērīgs tādu šķēršļu skaits, 

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 
un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, tehnisko un 
zinātnisko prasmju noplicināšana, kas 
vēsturiski raksturīga dažādiem reģioniem, 
esošo pētniecības priekšrocību 
nepietiekama izmantošana ekonomiskās 
vai sociālās vērtības radīšanas ziņā, zems 
uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis, 
resursu apjoms izcilības centros, kas ir 
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kas liedz sadarboties augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības “zināšanu 
trīsstūrī” Eiropas līmenī.

nepietiekams, lai konkurētu pasaules 
mērogā, un pārmērīgs tādu šķēršļu skaits, 
kas liedz sadarboties augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības “zināšanu 
trīsstūrī” Eiropas līmenī.

Or. it

Grozījums Nr. 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi radot jaunu, inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi. Tādējādi 
EIT sniegs pilnīgu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” un jo īpaši pamatiniciatīvu 
“Inovācijas savienība” un “Jaunatne 
kustībā” mērķu sasniegšanā.

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē, jo tas ir vienīgais instruments 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” kurš 
iemieso zināšanu trijstūri. Tas tiks darīts, 
veicinot visaugstākajiem standartiem 
atbilstošas izglītības, pētniecības un 
inovācijas integrāciju, tādējādi radot jaunu, 
inovācijai labvēlīgu vidi un veicinot un 
atbalstot uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi 
ar uzņēmējdarbības prasmēm un pieredzi, 
jo tie būs faktiskie inovāciju īstenotāji, kas 
vairos Eiropas potenciālu inovatīvu 
blakusprojektu un jaunu uzņēmumu 
radīšanā. Tādējādi EIT sniegs pilnīgu 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” un jo 
īpaši pamatiniciatīvu “Inovācijas 
savienība” un “Jaunatne kustībā” mērķu 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi radot jaunu, inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi. Tādējādi 
EIT sniegs pilnīgu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” un jo īpaši pamatiniciatīvu 
“Inovācijas savienība” un “Jaunatne 
kustībā” mērķu sasniegšanā.

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi radot jaunu, inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi. Tādējādi 
EIT sniegs pilnīgu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” un jo īpaši pamatiniciatīvu 
“Inovācijas savienība” un “Jaunatne 
kustībā” mērķu sasniegšanā. Turklāt EIT 
un ZIK būtu jāveicina sinerģija un 
mijiedarbība starp pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" pīlāriem, kā arī ar 
citām attiecīgām ierosmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1776
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT īpašais uzdevums ir integrēt izglītību 
un uzņēmējdarbību pētniecībā un inovācijā, 
tādējādi izveidojot saikni vienotā 
inovācijas ķēdē visā Savienībā un ārpus 
tās.

EIT īpašais uzdevums ir integrēt augstāko
izglītību un uzņēmējdarbību pētniecībā un 
inovācijā, tādējādi izveidojot saikni vienotā 
inovācijas ķēdē visā Savienībā un ārpus 
tās.

Or. en

Grozījums Nr. 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā.

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā. ZIK 
darbību stimulēšanā nozīmīgu lomu 
vajadzētu ieņemt uzņēmējdarbības 
sektoram, un ZIK būtu jāspēj no 
uzņēmējdarbības sektora mobilizēt 
ieguldījumus un mudināt to uzņemties 
ilgtermiņa saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai un orientējas 
uz rezultātiem. Priekšnosacījums ir izteikta 
līderība — katru ZIK vada 
ģenerāldirektors. ZIK partnerus pārstāv 
atsevišķas juridiskas personas, lai 
nodrošinātu integrētāku lēmumu 
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gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā.

pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo gada 
uzņēmējdarbības plāni, tostarp vērienīgs 
darbību portfelis, kas aptver dažādas 
darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 1779
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā.

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, kas ir 
orientēti uz rezultātiem, tostarp vērienīgs 
darbību portfelis, kas aptver dažādas 
darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1780
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā.

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai. 
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību, kā arī radot pārliecinošu 
pievienoto vērtību, ko nodrošina uz 
rezultātiem vērstas pieejas ievērošana. 
Pašlaik spēkā esošie noteikumi par ZIK 
līdzdalību, izvērtēšanu un uzraudzību ļauj 
lēmumus pieņemt ātri un uzņēmējdarbībai 
raksturīgā veidā.

Or. it

Pamatojums

Uz rezultātiem balstītas pieejas norāde nosaukumā nav atspoguļota punkta tekstā, kur arī 
būtu jāiekļauj skaidra norāde uz pievienoto vērtību, kuru nosaka, izmantojot šo pieeju.

Grozījums Nr. 1781
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ZIK ir īpaši integrēti uzņēmumi, kas EIT ZIK ir īpaši integrēti uzņēmumi, kas 
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apvieno partnerus no rūpniecības, 
augstākās izglītības, pētniecības un 
tehnoloģiju institūtiem, kuri ir ievērojami 
ar savu izcilību. ZIK ļauj pasaules līmeņa 
partneriem apvienoties jaunās pārrobežu 
konfigurācijās, optimizēt esošos resursus, 
piekļūt jaunām uzņēmējdarbības iespējām 
ar jaunu vērtības ķēžu starpniecību, risinot 
augstāka riska un plašāka mēroga 
problēmas.

apvieno partnerus no rūpniecības, 
augstākās izglītības, pētniecības un 
tehnoloģiju institūtiem, kuri ir ievērojami 
ar savu izcilību. ZIK ļauj pasaules līmeņa 
partneriem apvienoties jaunās pārrobežu 
konfigurācijās, optimizēt esošos resursus, 
piekļūt jaunām uzņēmējdarbības iespējām 
ar jaunu vērtības ķēžu starpniecību, risinot 
augstāka riska un plašāka mēroga 
problēmas. Ir svarīgi, lai ZIK nodrošinātu 
iespēju MVU pilnībā piedalīties visās to 
darbībās: līdzdalības paplašināšanai uz 
jaunpienācējiem, jaunu ideju 
apvienošanai un jo īpaši MVU līdzdalības 
palielināšanai jābūt ZIK izaugsmes 
stratēģijas daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ZIK ir īpaši integrēti uzņēmumi, kas 
apvieno partnerus no rūpniecības, 
augstākās izglītības, pētniecības un 
tehnoloģiju institūtiem, kuri ir ievērojami 
ar savu izcilību. ZIK ļauj pasaules līmeņa 
partneriem apvienoties jaunās pārrobežu 
konfigurācijās, optimizēt esošos resursus, 
piekļūt jaunām uzņēmējdarbības iespējām 
ar jaunu vērtības ķēžu starpniecību, risinot 
augstāka riska un plašāka mēroga 
problēmas.

EIT ZIK ir īpaši integrēti uzņēmumi, kas 
apvieno partnerus no rūpniecības, 
augstākās izglītības, pētniecības un 
tehnoloģiju institūtiem, kuri ir ievērojami 
ar savu izcilību. ZIK ļauj pasaules līmeņa 
partneriem apvienoties jaunās ilgtermiņa
pārrobežu konfigurācijās, optimizēt esošos 
resursus, piekļūt jaunām uzņēmējdarbības 
iespējām ar jaunu vērtības ķēžu 
starpniecību, risinot augstāka riska un 
plašāka mēroga problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ZIK ir īpaši integrēti uzņēmumi, kas 
apvieno partnerus no rūpniecības, 
augstākās izglītības, pētniecības un 
tehnoloģiju institūtiem, kuri ir ievērojami
ar savu izcilību. ZIK ļauj pasaules līmeņa 
partneriem apvienoties jaunās pārrobežu 
konfigurācijās, optimizēt esošos resursus, 
piekļūt jaunām uzņēmējdarbības iespējām 
ar jaunu vērtības ķēžu starpniecību, risinot 
augstāka riska un plašāka mēroga 
problēmas.

EIT ZIK ir īpaši integrēti uzņēmumi, kas 
apvieno partnerus no rūpniecības, tostarp 
MVU, augstākās izglītības, pētniecības un 
tehnoloģiju institūtiem, kuri ir ievērojami 
ar savu izcilību. ZIK ļauj pasaules līmeņa 
partneriem apvienoties jaunās pārrobežu 
konfigurācijās, optimizēt esošos resursus, 
piekļūt jaunām uzņēmējdarbības iespējām 
ar jaunu vērtības ķēžu starpniecību, risinot 
augstāka riska un plašāka mēroga 
problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 2. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Talants ir inovācijas pamatelements. EIT 
rūpējas par cilvēkiem un mijiedarbību starp 
tiem, piešķirot studentiem, pētniekiem un 
uzņēmējiem galveno nozīmi tā inovācijas 
modelī. EIT nodrošinās uzņēmējdarbības 
un radošuma kultūru un starpdisciplīnu 
izglītību talantīgiem cilvēkiem, piedāvājot 
iegūt EIT maģistra un PhD grādu, lai viņi 
kļūtu par starptautiski atzītu izcilības 
“zīmogu”. To darot, EIT stingri atbalsta 
mobilitāti “zināšanu trīsstūrī”.

Talants ir inovācijas pamatelements. EIT 
rūpējas par cilvēkiem un mijiedarbību starp 
tiem, piešķirot studentiem, pētniekiem un 
uzņēmējiem galveno nozīmi tā inovācijas 
modelī. EIT nodrošinās uzņēmējdarbības 
un radošuma kultūru un starpdisciplīnu 
izglītību talantīgiem cilvēkiem, piedāvājot 
iegūt EIT maģistra un PhD grādu, kā arī 
vadītāju izglītības vasaras un tālmācības 
kursus, lai viņi kļūtu par pasaulē atzītu 
izcilības “zīmogu”. To darot, EIT stingri 
atbalsta mobilitāti “zināšanu trīsstūrī”.

Or. en

Grozījums Nr. 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT darbojas galvenokārt — bet ne tikai —
ar zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) 
starpniecību tajās sabiedrības problēmu 
jomās, kurām ir vislielākā nozīme Eiropas 
kopējā nākotnē. Lai gan ZIK piemīt liela 
neatkarība savu stratēģiju un pasākumu 
noteikšanā, ir vairākas inovatīvas iezīmes, 
kas ir kopīgas visiem ZIK. Turklāt EIT 
palielinās savu ietekmi, padarot no ZIK 
iegūto pieredzi pieejamu visā Savienībā un 
aktīvi veicinot jaunu zināšanu apmaiņas 
kultūru.

EIT darbojas galvenokārt — bet ne tikai —
ar zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) 
starpniecību tajās sabiedrības problēmu 
jomās, kurām ir vislielākā nozīme Eiropas 
kopējā nākotnē. Lai gan ZIK piemīt liela 
neatkarība savu stratēģiju un pasākumu 
noteikšanā, ir vairākas inovatīvas iezīmes, 
kas ir kopīgas visiem ZIK un saistībā ar 
kurām jācenšas īstenot koordināciju un 
sinerģiju. Turklāt EIT palielinās savu 
ietekmi, padarot no ZIK iegūto pieredzi 
pieejamu visā Savienībā, izplatot labu 
praksi par to, kā integrēt zināšanu 
trīsstūri un uzņēmējdarbības attīstību, 
atbalstot papildu partneru iekļaušanu un
aktīvi veicinot jaunu zināšanu apmaiņas 
kultūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1786
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT darbojas galvenokārt — bet ne tikai —
ar zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) 
starpniecību tajās sabiedrības problēmu
jomās, kurām ir vislielākā nozīme Eiropas 
kopējā nākotnē. Lai gan ZIK piemīt liela 
neatkarība savu stratēģiju un pasākumu 
noteikšanā, ir vairākas inovatīvas iezīmes, 
kas ir kopīgas visiem ZIK. Turklāt EIT 
palielinās savu ietekmi, padarot no ZIK 
iegūto pieredzi pieejamu visā Savienībā un 
aktīvi veicinot jaunu zināšanu apmaiņas 
kultūru.

EIT darbojas galvenokārt ar zināšanu un 
inovāciju kopienu (ZIK) starpniecību tajās 
jomās, kurās pastāv patiess inovācija 
potenciāls. Lai gan ZIK piemīt liela 
neatkarība savu stratēģiju un pasākumu 
noteikšanā, ir vairākas inovatīvas iezīmes, 
kas ir kopīgas visiem ZIK. Turklāt EIT 
palielinās savu ietekmi, padarot no ZIK 
iegūto pieredzi pieejamu visā Savienībā un 
aktīvi veicinot jaunu zināšanu apmaiņas 
kultūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT darbojas galvenokārt — bet ne tikai —
ar zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) 
starpniecību tajās sabiedrības problēmu 
jomās, kurām ir vislielākā nozīme Eiropas 
kopējā nākotnē. Lai gan ZIK piemīt liela 
neatkarība savu stratēģiju un pasākumu 
noteikšanā, ir vairākas inovatīvas iezīmes, 
kas ir kopīgas visiem ZIK. Turklāt EIT 
palielinās savu ietekmi, padarot no ZIK 
iegūto pieredzi pieejamu visā Savienībā un 
aktīvi veicinot jaunu zināšanu apmaiņas 
kultūru.

EIT darbojas galvenokārt — bet ne tikai —
ar zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) 
starpniecību it īpaši tajās sabiedrības 
problēmu jomās, kurām ir vislielākā 
nozīme Eiropas kopējā nākotnē. Lai gan 
ZIK piemīt liela neatkarība savu stratēģiju 
un pasākumu noteikšanā, ir vairākas 
inovatīvas iezīmes, kas ir kopīgas visiem 
ZIK. Turklāt EIT palielinās savu ietekmi, 
padarot no ZIK iegūto pieredzi pieejamu 
visā Savienībā un aktīvi veicinot jaunu 
zināšanu apmaiņas kultūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT mērķis ir atbrīvot cilvēku inovatīvo 
potenciālu un gūt labumu no viņu idejām 
neatkarīgi no tā, kurā inovācijas ķēdes 
posmā viņi atrodas. Tādējādi EIT arī 
palīdzēs atrisināt “Eiropas paradoksu”, 
proti, to, ka izcila pašreizējā pētniecība 
nebūt netiek izmantota pilnībā. Tādējādi 
EIT palīdz ieviest idejas tirgū. Pārsvarā ar 

EIT mērķis ir atbrīvot cilvēku inovatīvo 
potenciālu un gūt labumu no viņu idejām 
neatkarīgi no tā, kurā inovācijas ķēdes 
posmā viņi atrodas. Tādējādi EIT arī 
palīdzēs atrisināt "Eiropas paradoksu", 
proti, to, ka pieejami izcili pētījumi nebūt 
netiek izmantoti pilnībā. Tādējādi EIT 
palīdz ieviest idejas tirgū. ETI ir 
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savu ZIK starpniecību un koncentrēšanos 
uz uzņēmējdarbības gara veicināšanu tas 
radīs jaunas uzņēmējdarbības iespējas, 
veicinot gan jaunu uzņēmumu veidošanos, 
gan to atdalīšanos, arī jau pastāvošajos 
uzņēmumos.

jānodrošina brīva piekļuve visām augstas 
kvalitātes Eiropas pētniecības kopienām.
Pārsvarā ar savu ZIK starpniecību un 
koncentrēšanos uz uzņēmējdarbības gara 
veicināšanu tas radīs jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, veicinot gan 
jaunu uzņēmumu veidošanos, gan to 
atdalīšanos, arī jau pastāvošajos 
uzņēmumos.

Or. en

Grozījums Nr. 1789
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT mērķis ir atbrīvot cilvēku inovatīvo 
potenciālu un gūt labumu no viņu idejām 
neatkarīgi no tā, kurā inovācijas ķēdes 
posmā viņi atrodas. Tādējādi EIT arī 
palīdzēs atrisināt “Eiropas paradoksu”, 
proti, to, ka izcila pašreizējā pētniecība 
nebūt netiek izmantota pilnībā. Tādējādi 
EIT palīdz ieviest idejas tirgū. Pārsvarā ar 
savu ZIK starpniecību un koncentrēšanos 
uz uzņēmējdarbības gara veicināšanu tas 
radīs jaunas uzņēmējdarbības iespējas, 
veicinot gan jaunu uzņēmumu veidošanos, 
gan to atdalīšanos, arī jau pastāvošajos 
uzņēmumos.

EIT mērķis ir atbrīvot cilvēku inovatīvo 
potenciālu un gūt labumu no viņu idejām 
neatkarīgi no tā, kurā inovācijas ķēdes 
posmā viņi atrodas. Tādējādi EIT arī 
palīdzēs atrisināt "Eiropas paradoksu", 
proti, to, ka pieejami izcili pētījumi nebūt 
netiek izmantoti pilnībā. Tādējādi EIT 
palīdz ieviest idejas tirgū un stimulēt 
izpratni par to, cik nozīmīgi ir ieviest 
zinātniskos atklājumus rūpniecībā. 
Pārsvarā ar savu ZIK starpniecību un 
koncentrēšanos uz uzņēmējdarbības gara 
veicināšanu tas radīs jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, veicinot gan 
jaunu uzņēmumu veidošanos, gan to 
atdalīšanos, arī jau pastāvošajos 
uzņēmumos.

Or. en

Grozījums Nr. 1790
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT mērķis ir atbrīvot cilvēku inovatīvo 
potenciālu un gūt labumu no viņu idejām 
neatkarīgi no tā, kurā inovācijas ķēdes 
posmā viņi atrodas. Tādējādi EIT arī 
palīdzēs atrisināt “Eiropas paradoksu”, 
proti, to, ka izcila pašreizējā pētniecība 
nebūt netiek izmantota pilnībā. Tādējādi 
EIT palīdz ieviest idejas tirgū. Pārsvarā ar 
savu ZIK starpniecību un koncentrēšanos 
uz uzņēmējdarbības gara veicināšanu tas 
radīs jaunas uzņēmējdarbības iespējas, 
veicinot gan jaunu uzņēmumu veidošanos, 
gan to atdalīšanos, arī jau pastāvošajos 
uzņēmumos.

EIT mērķis ir atbrīvot cilvēku inovatīvo 
potenciālu un gūt labumu no viņu idejām 
neatkarīgi no tā, kurā inovācijas ķēdes 
posmā viņi atrodas. Tādējādi EIT arī 
palīdzēs atrisināt "Eiropas paradoksu", 
proti, to, ka pieejami izcili pētījumi nebūt 
netiek izmantoti pilnībā. Tādējādi EIT 
palīdz ieviest idejas no laboratorijas līdz 
tirgum. Pārsvarā ar savu ZIK starpniecību 
un koncentrēšanos uz uzņēmējdarbības 
gara veicināšanu tas radīs jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, veicinot gan 
jaunu uzņēmumu veidošanos, gan to 
atdalīšanos, arī jau pastāvošajos 
uzņēmumos.

Or. en

Grozījums Nr. 1791
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas enerģijas 
jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas enerģijas 
jautājumiem. EIT to paveiks, izmantojot 
nozaru un starpnozaru inovācijas, 
balstoties uz izcilību disciplīnās un 
pievēršoties nozarēm, kuras spēj risināt 
globālās problēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1792
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, 
uz klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas 
enerģijas jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz jomām, kurās pastāv patiess inovācijas 
potenciāls un kurām ir skaidra saistība ar 
pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" 
risinātajām sabiedrības problēmām.
Risinot sabiedrības problēmas 
visaptveroši, EIT veicinās starpdisciplīnu 
un daudzdisciplīnu pieejas un palīdzēs 
koordinēt ZIK iesaistīto partneru 
pētniecības centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas enerģijas 
jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas enerģijas 
jautājumiem, kā noteikts Stratēģijas un 
inovācijas darba kārtībā. Risinot 
sabiedrības problēmas visaptveroši, EIT 
veicinās starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu 
pieejas un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 1794
Oreste Rossi
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Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas 
enerģijas jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni. Risinot 
sabiedrības problēmas visaptveroši, EIT 
veicinās starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu 
pieejas un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

Or. it

Grozījums Nr. 1795
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības 
un ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT 
uzņemsies vadošo lomu jaunu grādu un 
diplomu atzīšanas vecināšanā dalībvalstīs.

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada nemitīgas pārmaiņas 
sabiedrībā, ekonomikā un darba tirgū. 
Tāpēc EIT uzņemsies vadošo lomu jaunu 
grādu un diplomu atzīšanas vecināšanā 
dalībvalstīs.

Or. it

Grozījums Nr. 1796
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas 
un novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības un 
ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT 
uzņemsies vadošo lomu jaunu grādu un 
diplomu atzīšanas vecināšanā dalībvalstīs.

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un atbalsta un 
veicina to, ka tiek izstrādātas jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības un 
ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT 
uzņemsies vadošo lomu jaunu grādu un 
diplomu atzīšanas vecināšanā dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības un 
ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT 
uzņemsies vadošo lomu jaunu grādu un 
diplomu atzīšanas vecināšanā dalībvalstīs.

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības un 
ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT 
uzņemsies vadošo lomu jaunu grādu un 
diplomu atzīšanas veicināšanā dalībvalstīs, 
izmantojot EIT izcilības zīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 1798
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT arī ieņems svarīgu lomu jēdziena svītrots
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“uzņēmējdarbība” pilnveidošanā savās 
izglītības programmās, kas veicina 
uzņēmējdarbību zināšanu ietilpīgā 
kontekstā, pamatojoties uz novatorisku 
pētniecību un sniedzot ieguldījumu 
risinājumos, kas ir ļoti svarīgi sabiedrībai.

Or. it

Pamatojums

Ir bīstami saistīt uzņēmējdarbības jēdzienu ar izglītības programmām vien, jo tas nozīmētu 
iepriekš nolemt, kas var un kas nevar būt uzņēmējs.

Grozījums Nr. 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT mērķis ir ieviest jaunas pieejas 
inovācijā un izstrādāt vienotu inovācijas un 
zināšanu nodošanas kultūru, cita starpā 
veicot savu ZIK daudzveidīgās pieredzes 
apmaiņu ar dažādu izplatīšanas 
mehānismu, piemēram, ieinteresēto 
personu platformas un stipendiju sistēmas, 
starpniecību.

EIT mērķis ir ieviest jaunas pieejas 
inovācijā un izstrādāt vienotu inovācijas un 
zināšanu nodošanas kultūru, cita starpā 
veicot savu ZIK daudzveidīgās pieredzes 
apmaiņu ar dažādu izplatīšanas 
mehānismu, piemēram, ieinteresēto 
personu platformas, balvu un konkursu, 
produktu un procesu izstāžu, intelektuālā 
īpašuma un patentu kopfondu un 
stipendiju sistēmas, starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 1800
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – f apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT aktīvi veicinās pamatprogrammā EIT aktīvi veicinās pamatprogrammā 
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“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši risinot sabiedrības 
problēmas tā, lai papildinātu citas 
iniciatīvas šajās jomās. Tas izmēģinās 
jaunas un vienkāršotas pieejas 
finansējumam un pārvaldībai un tādējādi 
uzņemsies līderību Eiropas inovācijas vidē. 
Tā pieeja finansējumam būs stingri balstīta 
uz spēcīgu sviras efektu, mobilizējot gan 
publiskos, gan privātos līdzekļus. Turklāt 
tas izmantos pilnībā jaunus instrumentus, 
lai mērķtiecīgi atbalstītu individuālas 
darbības ar EIT fonda starpniecību.

“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši risinot sabiedrības 
problēmas tā, lai papildinātu citas 
iniciatīvas šajās jomās. Tas izmēģinās 
jaunas un vienkāršotas pieejas 
finansējumam un pārvaldībai un tādējādi 
uzņemsies līderību Eiropas inovācijas vidē. 
Tā pieeja finansējumam būs stingri balstīta 
uz spēcīgu sviras efektu, mobilizējot gan 
publiskos, gan privātos līdzekļus. Turklāt 
tas izmantos pilnībā jaunus instrumentus, 
lai mērķtiecīgi atbalstītu individuālas 
darbības.

Or. it

Grozījums Nr. 1801
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – g apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot ZIK un to kopvietošanas 
centrus — izcilības mezglus, kas apvieno 
augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības partnerus konkrētā 
ģeogrāfiskā vietā, — EIT būs saistīts arī ar 
reģionālo politiku. Tas jo īpaši nodrošinās 
labāku saikni starp augstākās izglītības 
iestādēm un reģionālo inovāciju un 
izaugsmi reģionālu un valsts mēroga viedas 
specializācijas stratēģiju kontekstā. 
Tādējādi tas veicinās Savienības kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanu.

Izmantojot ZIK un to kopvietošanas 
centrus — izcilības mezglus, kas apvieno 
augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības partnerus konkrētā 
ģeogrāfiskā vietā, — EIT būs saistīts arī ar 
reģionālo politiku. Tas jo īpaši nodrošinās 
labāku saikni starp augstākās izglītības 
iestādēm, darba tirgu un reģionālo un 
vietējo inovāciju un izaugsmi vietējo,
reģionālu un valsts mēroga viedas 
specializācijas stratēģiju kontekstā. 
Tādējādi tas veicinās Savienības kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanu.

Or. it

Pamatojums

Ja augstākā izglītība netiek sasaistīta arī ar darba tirgu, un jo īpaši ar reģionālo un vietējo 
darba tirgu, Eiropa nevarēs novērst vienu no tās lielākajiem trūkumiem, ar ko tā pašlaik 
saskaras — ekonomikas izaugsmes trūkumu.
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Grozījums Nr. 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1 pielikums – 5. daļa – 3. punkts – g apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot ZIK un to kopvietošanas 
centrus — izcilības mezglus, kas apvieno 
augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības partnerus konkrētā 
ģeogrāfiskā vietā, — EIT būs saistīts arī ar 
reģionālo politiku. Tas jo īpaši nodrošinās 
labāku saikni starp augstākās izglītības 
iestādēm un reģionālo inovāciju un 
izaugsmi reģionālu un valsts mēroga 
viedas specializācijas stratēģiju kontekstā. 
Tādējādi tas veicinās Savienības kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanu.

Izmantojot ZIK un to kopvietošanas 
centrus — izcilības mezglus, kas apvieno 
augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības partnerus konkrētā 
ģeogrāfiskā vietā, — EIT būs saistīts arī ar 
reģionālo politiku. Tas jo īpaši nodrošinās 
labāku saikni starp augstākās izglītības 
iestādēm un reģionālo inovāciju un 
izaugsmi reģionālu un/vai valsts mēroga 
viedas specializācijas stratēģiju kontekstā. 
Tādējādi tas veicinās Savienības kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanu.

Or. en


