
AM\907980LV.doc PE492.814v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/0402(CNS)

5.7.2012

GROZĪJUMI Nr.
586 - 753

Ziņojuma projekts
Maria Da Graça Carvalho
(PE489.688v01-00)

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru 
īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.-2020. gadam 
"Apvārsnis 2020"

Lēmuma priekšlikums
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))



PE492.814v01-00 2/125 AM\907980LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\907980LV.doc 3/125 PE492.814v01-00

LV

Grozījums Nr. 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un 
labklājība

1. Veselība un labklājība

Or. en

Grozījums Nr. 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Efektīva veselības veicināšana, ko atbalsta 
robusta pierādījumu bāze, novērš slimības, 
uzlabo labklājību, un turklāt ir rentabla. 
Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
veselības determinantiem, no efektīvu 
preventīvo līdzekļu, piemēram, vakcīnu 
pieejamības, kā arī no efektīvas veselības 
un slimību uzraudzības un gatavības 
rīkoties, un no efektīvām skrīninga 
programmām.

Efektīva veselības veicināšana, ko atbalsta 
robusta pierādījumu bāze, novērš slimības, 
uzlabo labklājību, samazina invaliditāti, 
atkarību un sociālo atstumtību, un turklāt 
ir rentabla. Veselības veicināšana un 
slimību novēršana ir atkarīga arī no
izpratnes par veselības determinantiem, no 
efektīvu preventīvo līdzekļu, piemēram, 
vakcīnu pieejamības, kā arī no efektīvas 
veselības un slimību uzraudzības un 
gatavības rīkoties, un no efektīvām 
skrīninga programmām. Jāņem vērā arī ar 
veselību saistītos kultūras, sociālos, 
uzvedības un psiholoģiskos aspektus. 
Tāpēc veselības un labklājības izpratnē 
svarīga loma ir sociālajām un 
humanitārajām zinātnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 588
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Efektīva veselības veicināšana, ko atbalsta 
robusta pierādījumu bāze, novērš slimības, 
uzlabo labklājību, un turklāt ir rentabla. 
Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
veselības determinantiem, no efektīvu 
preventīvo līdzekļu, piemēram, vakcīnu 
pieejamības, kā arī no efektīvas veselības 
un slimību uzraudzības un gatavības 
rīkoties, un no efektīvām skrīninga 
programmām.

Efektīva veselības veicināšana, ko atbalsta 
robusta pierādījumu bāze, novērš slimības, 
uzlabo labklājību, un turklāt ir rentabla. 
Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
veselības determinantiem, no efektīvu 
preventīvo līdzekļu pieejamības, 
piemēram, aktīva un veselīga dzīvesveida, 
vakcīnu pieejamības, kā arī no efektīvas 
veselības un slimību uzraudzības un 
gatavības rīkoties, no efektīvām skrīninga 
programmām, kā arī no labākas un 
integrētas uz pacientu vērstas veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sekmīgus centienus novērst, pārvaldīt un 
ārstēt slimības, invaliditāti un ierobežotu 
funkcionalitāti nosaka tas, vai valda 
būtiska izpratne par minēto problēmu 
cēloņiem, attīstību un ietekmi, kā arī 
faktoriem, kas ir labas veselības un 
labklājības pamatā. Tāpat būtiska ir 
efektīva datu apmaiņa un to saistība ar 
reāliem plaša mēroga kohorta pētījumiem, 
gluži tāpat kā pētījumos konstatēto 
atklājumu pārvēršana klīniskos 
risinājumos, īpaši klīniskajā izpētē.

Sekmīgus centienus novērst, pārvaldīt un 
ārstēt slimības, invaliditāti un ierobežotu 
funkcionalitāti nosaka tas, vai valda 
būtiska izpratne par minēto problēmu 
cēloņiem, attīstību un ietekmi, kā arī 
faktoriem, kas ir labas veselības un 
labklājības pamatā. Tāpat būtiska ir 
efektīva datu apmaiņa un to saistība ar 
reāliem plaša mēroga kohorta pētījumiem, 
gluži tāpat kā pētījumos konstatēto 
atklājumu pārvēršana klīniskos 
risinājumos, īpaši klīniskajā izpētē.
Nododot fundamentālajos pētījumos gūtos 
rezultātus klīniskajai praksei, klīniskajiem 
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pētījumiem ir jāizveido iepriekšēja saikne 
starp laboratorijā gūtajiem rezultātiem un 
pacietu, izmantojot praktisko izpēti jeb 
pieeju "no izpētes līdz pacientam”.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Norbert Glante

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei, kā 
arī sociālās inovācijas pētniecībai un
attīstībai nemitīgi tiek izvirzītas jaunas 
prasības. Lai veselības aprūpe būtu 
efektīva visu vecumu cilvēkiem, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana attiecībā uz 
preventīviem un ārstēšanas apstākļiem, ir 
jāidentificē un jāatbalsta labas prakses 
izplatīšana veselības aprūpes nozarē un ir 
jāveicina integrēta aprūpe, kā arī 
tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā, ekonomiskā un garīgā 
labsajūta. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
hronisku slimību ārstēšanai, piemēram, 
vēža, sirds-asinsvadu slimību, reimatisko 
slimību un muskuļu un skeleta slimību, 
diabēta un elpošanas orgānu slimību, kā 
arī garīgo slimību ārstēšanai. 

Or. de

Pamatojums

Būtu jāpievērš uzmanība slimībām, ar kurām slimo īpaši bieži un kurām ir īpaši nozīmīga 
ietekme uz sabiedrību kopumā. Daudzos gadījumos trūkst zināšanu par šo slimību cēloņiem 
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un iespējamo ārstēšanu, tāpēc jo sevišķi nepieciešams radīt koordinētu Eiropas pētniecības 
finansējumu.

Grozījums Nr. 591
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā, ekonomiskā un garīgā 
labsajūta. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
hronisku slimību ārstēšanai, piemēram, 
vēža, sirds-asinsvadu slimību, reimatisko 
slimību un muskuļu un skeleta slimību, 
diabēta un elpošanas orgānu slimību, kā 
arī garīgo slimību ārstēšanai.

Or. en

Pamatojums

Reimatiskās un muskuļu un skeleta slimības ir galvenais iemesls ne vien darba zaudēšanai un 
pirmstermiņa aiziešanai pensijā, bet arī invaliditātei un kustību traucējumiem, kā arī milzīgs 
slogs ģimenēm, darba devējiem, apdrošinātājiem un sociālajām un veselības aprūpes 
sistēmām visā ES. Tās būtu jāiekļauj nopietnāko hronisko slimību sarakstā, jo tās ir tikpat 
nozīmīgas — vai dažos gadījumos pat vēl nozīmīgākas — izplatības ziņā vai attiecībā uz to 
ietekmi uz sabiedriskajām veselības aprūpes sistēmām.
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Grozījums Nr. 592
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, rehabilitāciju un 
pārkvalificēšanos, ir jāidentificē un 
jāatbalsta labas prakses izplatīšana 
veselības aprūpes nozarē un ir jāveicina 
integrēta aprūpe, kā arī tehnoloģisko, 
organizatorisko un sabiedrisko inovāciju 
izmantojums veco ļaužu emancipācijā, 
īpaši tāpēc, lai viņi varētu saglabāt 
aktivitāti un neatkarību. Tādējādi tiks 
veicināta un paildzināta viņu fiziskā, 
sociālā un garīgā labsajūta.

Or. fr

Grozījums Nr. 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību, jo īpaši hronisko slimību, un 
invaliditātes slogs kļūst aizvien lielāks, 
veselības un aprūpes nozarei nemitīgi tiek 
izvirzītas jaunas prasības. Lai veselības 
aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
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nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Or. es

Grozījums Nr. 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā, ekonomiskā un garīgā 
labsajūta. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
hronisku slimību ārstēšanai, piemēram, 
vēža, sirds-asinsvadu slimību, reimatisko 
slimību un muskuļu un skeleta slimību, 
diabēta un elpošanas orgānu slimību, kā 
arī garīgo slimību ārstēšanai.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas piedāvātajā tekstā nav minētas konkrētas slimības, kas arī ir samērā vēlams, jo 
tādā veidā slimību saraksts nav ierobežots ar uzskaitītajām slimībām. Tomēr gadījumā, ja 
dažas slimības nolems atzīt par prioritārām, pierādījumi liecina, ka reimatiskās un muskuļu 
un skeleta slimības pieder pie visizplatītākajām, invaliditāti visbiežāk izraisošām un 
visdārgākajām hroniskajām neinfekcijas slimībām, kas skar Eiropas iedzīvotājus, tāpēc tās 
būtu jāiekļauj svarīgāko slimību sarakstā.

Grozījums Nr. 595
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, 
tostarp komplementārās un alternatīvās 
medicīnas pielietojums, kā arī 
tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Or. en

Pamatojums

Lai nākotnē nodrošinātu finansējumu pētniecībai komplementārās un alternatīvās medicīnas 
jomā, tā ir skaidri jāpiemin konkrētajā programmā.

Grozījums Nr. 596
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
veselības aprūpe būtu efektīva visu vecumu 
cilvēkiem, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšana 
attiecībā uz preventīviem un ārstēšanas 
apstākļiem, ir jāidentificē un jāatbalsta 
labas prakses izplatīšana veselības aprūpes 
nozarē un ir jāveicina integrēta aprūpe, kā 
arī tehnoloģisko, organizatorisko un 
sabiedrisko inovāciju izmantojums veco 
ļaužu emancipācijā, īpaši tāpēc, lai viņi 
varētu saglabāt aktivitāti un neatkarību, kā 
arī jāciena un jāatvieglo viņu izvēle 
veselības aprūpes jomā. Tādējādi tiks 
veicināta un paildzināta viņu fiziskā, 
sociālā un garīgā labsajūta.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas šīs darbības tiks īstenotas tā, lai visā 
pētniecības un inovācijas darbību ciklā 
sniegtu nepieciešamo atbalstu, stiprinot 
Eiropā darbojošos nozaru konkurētspēju un 
jaunu tirgus iespēju attīstību.

Visas šīs darbības tiks īstenotas tā, lai visā 
pētniecības un inovācijas darbību ciklā 
sniegtu nepieciešamo atbalstu, stiprinot 
Eiropā darbojošos nozaru un MVU 
konkurētspēju un jaunu tirgus iespēju 
attīstību.

Or. sl
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Grozījums Nr. 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas šīs darbības tiks īstenotas tā, lai visā 
pētniecības un inovācijas darbību ciklā 
sniegtu nepieciešamo atbalstu, stiprinot 
Eiropā darbojošos nozaru konkurētspēju un 
jaunu tirgus iespēju attīstību.

Visas šīs darbības tiks īstenotas tā, lai visā 
pētniecības un inovācijas darbību ciklā 
sniegtu nepieciešamo atbalstu, tostarp 
atbalstu izcilai fundamentālajai 
pētniecībai veselības jomā, stiprinot Eiropā 
darbojošos nozaru konkurētspēju un jaunu 
tirgus iespēju attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 599
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas šīs darbības tiks īstenotas tā, lai visā 
pētniecības un inovācijas darbību ciklā 
sniegtu nepieciešamo atbalstu, stiprinot 
Eiropā darbojošos nozaru konkurētspēju un 
jaunu tirgus iespēju attīstību.

Visas šīs darbības tiks īstenotas tā, lai visā 
pētniecības un inovācijas darbību ciklā 
sniegtu nepieciešamo atbalstu, stiprinot 
Eiropā darbojošos nozaru konkurētspēju un 
jaunu tirgus iespēju attīstību, kā pamatā ir 
integrēta un uz pacientu vērsta pieeja.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības problēmu risināšanas 
transversālais mērķis ir saskaņot 
Savienības pētniecības un inovācijas 
instrumentus ar stratēģiju „Eiropa 2020”, 
nodrošinot gudru, iekļaujošu un 
ilgtspējīgu izaugsmi. Nosakot prioritātes, 
būtu jāņem vērā, kuras ir visnozīmīgākās 
sabiedrības problēmas, un tas jādara 
visefektīvākajā veidā. Priekšroka būtu 
jādod pasākumiem, kas nodrošina ātrus 
un efektīvus risinājumus un kas 
pētījumus spēj pārvērst konkrētos, 
izmērāmos rezultātos.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībā ir paši labākie pētnieki un zinātnieki, taču tā neprot pārvērst pētījumu 
rezultātus konkrētos produktos, pakalpojumos un risinājumos tik efektīvi, kā to dara ASV un 
dažas Āzijas valstis. Ekonomisko un sabiedrisko grūtību laikā, kad valsts finansējums 
pētniecībai un inovācijai tiek būtiski samazināts taupības pasākumu dēļ, ES finansiālo 
atbalstu vajadzētu paredzēt lietišķajiem pētījumiem un ar tirgu cieši saistītiem risinājumiem.

Grozījums Nr. 601
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu pētniecības paātrināšanas rīku 
attīstīšana kā patentu kopfondi, kas ļauj 
apvienot rūpnieciskā īpašuma tiesības, 
nodrošinot, ka tiesību subjekti saņem 
pienācīgu atlīdzību, un inovācijas balvu 
piešķiršana, ar ko tiek veicināta pētījumu 
sākšana un pastiprināti valsts un privātā 
sektora centieni.

Or. fr
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Grozījums Nr. 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu nodrošināt pierādījumus 
efektīvai veselības veicināšanai un slimību 
novēršanai, ir labāk jāizprot veselības 
determinanti, turklāt tas palīdzēs izstrādāt 
visaptverošus veselības un labklājības 
rādītājus Eiropas Savienībā. Tiks pētīti 
vides, uzvedības (ieskaitot dzīvesveidu), 
sociālekonomiskie un ģenētiskie faktori to 
plašākajā nozīmē. Viena no īstenotajām 
pieejām būs ilgtermiņa kohortu pētījumi un 
to sasaistīšana ar datiem, kas iegūti no 
"-omiku" pētījuma, kā arī citas metodes.

Lai varētu nodrošināt pierādījumus 
efektīvai veselības veicināšanai, 
labklājībai un slimību novēršanai, ir labāk 
jāizprot veselības determinanti, turklāt tas 
palīdzēs izstrādāt visaptverošus veselības 
un labklājības rādītājus Eiropas Savienībā. 
Tiks pētīti vides, uzvedības (ieskaitot 
dzīvesveidu), bioloģiskie, 
sociālekonomiskie un ģenētiskie faktori to 
plašākajā nozīmē. Viena no īstenotajām 
pieejām būs ilgtermiņa kohortu un 
biobanku pētījumi un to sasaistīšana ar 
datiem, kas iegūti no "-omiku" pētījuma, kā 
arī citas metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu nodrošināt pierādījumus 
efektīvai veselības veicināšanai un slimību 
novēršanai, ir labāk jāizprot veselības 
determinanti, turklāt tas palīdzēs izstrādāt 
visaptverošus veselības un labklājības 
rādītājus Eiropas Savienībā. Tiks pētīti 
vides, uzvedības (ieskaitot dzīvesveidu), 
sociālekonomiskie un ģenētiskie faktori to 
plašākajā nozīmē. Viena no īstenotajām 
pieejām būs ilgtermiņa kohortu pētījumi un 
to sasaistīšana ar datiem, kas iegūti no 

Lai varētu nodrošināt pierādījumus 
efektīvai veselības veicināšanai un slimību 
novēršanai, ir labāk jāizprot veselības 
determinanti, turklāt tas palīdzēs izstrādāt 
visaptverošus veselības un labklājības 
rādītājus Eiropas Savienībā. Tiks pētīti 
vides, profesionālie, uzvedības (ieskaitot 
dzīvesveidu), sociālekonomiskie (īpašu 
uzmanību pievēršot nabadzībai), 
ģenētiskie un patogēnie faktori to 
plašākajā nozīmē. Viena no īstenotajām 
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"-omiku" pētījuma, kā arī citas metodes. pieejām būs ilgtermiņa kohortu pētījumi un 
to sasaistīšana ar datiem, kas iegūti no 
"-omiku" pētījuma, kā arī citas metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas molekulārās bioloģiskās, 
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības, tostarp būs jāveic pētījumi par 
ķīmisko vielu iedarbību un kopīgo 
piesārņojuma un citu vides un klimata 
stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic integrēta
toksikoloģiskā testēšana un jāmeklē citas 
alternatīvas dzīvnieku testēšanai. Ir jāīsteno 
arī inovatīvas pieejas attiecībā uz 
iedarbības novērtējumu; tam jāizmanto 
jaunās paaudzes biomarķieri, kuru pamatā 
ir "-omikas" un epiģenētika, cilvēku 
bioloģiskā uzraudzība, novērtējums par 
iedarbību uz personu, kā arī modelēšana, 
tādējādi gūstot izpratni par apvienoto, 
kumulatīvo un jauno iedarbību, integrējot 
sociāli ekonomiskos un uzvedības faktorus. 
Tiks atbalstītas arī uzlabota saikne ar vides 
datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas.

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno uz 
cilvēku vērstas integrētas molekulārās 
bioloģiskās, epidemioloģiskās un 
toksikoloģiskās pieejas nolūkā izpētīt 
veselības un vides attiecības un izskaidrot 
slimību un cilvēku toksicitātes pamatā 
esošos mehānismus, tostarp būs jāveic 
pētījumi par ķīmisko vielu iedarbību un 
kopīgo piesārņojuma un citu vides un 
klimata stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic 
integrēta toksikoloģiskā testēšana un 
jāmeklē citas alternatīvas izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem. Ir jāīsteno arī inovatīvas 
pieejas attiecībā uz iedarbības 
novērtējumu; tam jāizmanto uz cilvēku 
vērsti jaunās paaudzes biomarķieri, kuru 
pamatā ir "-omikas" un epiģenētika, 
cilvēku bioloģiskā uzraudzība, novērtējums 
par iedarbību uz personu, kā arī 
modelēšana, tādējādi gūstot izpratni par 
apvienoto, kumulatīvo un jauno iedarbību, 
integrējot sociālekonomiskos un uzvedības 
faktorus. Tiks atbalstīta arī uzlabota saikne 
ar vides datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas.

Or. fr

Pamatojums

Toksikoloģisko testu uzlabošanai nepieciešamas uz cilvēku vērstas pieejas.
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Grozījums Nr. 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas molekulārās bioloģiskās, 
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības, tostarp būs jāveic pētījumi par 
ķīmisko vielu iedarbību un kopīgo 
piesārņojuma un citu vides un klimata 
stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic integrēta 
toksikoloģiskā testēšana un jāmeklē citas 
alternatīvas dzīvnieku testēšanai. Ir jāīsteno 
arī inovatīvas pieejas attiecībā uz 
iedarbības novērtējumu; tam jāizmanto 
jaunās paaudzes biomarķieri, kuru pamatā 
ir "-omikas" un epiģenētika, cilvēku 
bioloģiskā uzraudzība, novērtējums par 
iedarbību uz personu, kā arī modelēšana, 
tādējādi gūstot izpratni par apvienoto, 
kumulatīvo un jauno iedarbību, integrējot 
sociāli ekonomiskos un uzvedības faktorus. 
Tiks atbalstītas arī uzlabota saikne ar vides 
datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas.

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas molekulārās bioloģiskās, 
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības, tostarp būs jāveic pētījumi par 
ķīmisko vielu iedarbību un kopīgo 
piesārņojuma un citu vides un klimata 
stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic integrēta 
toksikoloģiskā testēšana un jāmeklē citas 
alternatīvas izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem. Ir jāīsteno arī inovatīvas 
pieejas attiecībā uz iedarbības 
novērtējumu; tam jāizmanto jaunās 
paaudzes biomarķieri, kuru pamatā ir "-
omikas" un epiģenētika, cilvēku bioloģiskā 
uzraudzība, novērtējums par iedarbību uz
personu, kā arī modelēšana, tādējādi gūstot 
izpratni par apvienoto, kumulatīvo un 
jauno iedarbību, integrējot 
sociālekonomiskos un uzvedības faktorus 
un vides izstrādi, lai veicinātu atlabšanu 
un rehabilitāciju. Tiks atbalstīta arī 
uzlabota saikne ar vides datiem, izmantojot 
progresīvas informācijas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 606
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas molekulārās bioloģiskās, 
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības, tostarp būs jāveic pētījumi par 
ķīmisko vielu iedarbību un kopīgo 
piesārņojuma un citu vides un klimata 
stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic integrēta 
toksikoloģiskā testēšana un jāmeklē citas 
alternatīvas dzīvnieku testēšanai. Ir jāīsteno 
arī inovatīvas pieejas attiecībā uz 
iedarbības novērtējumu; tam jāizmanto 
jaunās paaudzes biomarķieri, kuru pamatā 
ir "-omikas" un epiģenētika, cilvēku 
bioloģiskā uzraudzība, novērtējums par 
iedarbību uz personu, kā arī modelēšana, 
tādējādi gūstot izpratni par apvienoto, 
kumulatīvo un jauno iedarbību, integrējot 
sociāli ekonomiskos un uzvedības faktorus. 
Tiks atbalstītas arī uzlabota saikne ar vides 
datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas.

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas un cilvēkam pietuvinātas 
molekulārās bioloģiskās, epidemioloģiskās 
un toksikoloģiskās pieejas nolūkā izpētīt 
veselības un vides attiecības, tostarp būs 
jāveic pētījumi par ķīmisko vielu iedarbību 
un kopīgo piesārņojuma un citu vides un 
klimata stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic 
integrēta toksikoloģiskā testēšana un 
jāmeklē citas alternatīvas izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem. Ir jāīsteno arī inovatīvas 
pieejas attiecībā uz iedarbības 
novērtējumu; tam jāizmanto cilvēkam 
pietuvināti jaunās paaudzes biomarķieri, 
kuru pamatā ir "-omikas" un epiģenētika, 
cilvēku bioloģiskā uzraudzība, novērtējums 
par iedarbību uz personu, kā arī 
modelēšana, tādējādi gūstot izpratni par 
apvienoto, kumulatīvo un jauno iedarbību, 
integrējot sociālekonomiskos un uzvedības 
faktorus. Tiks atbalstītas arī uzlabota 
saikne ar vides datiem, izmantojot 
progresīvas informācijas sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu toksikoloģiskos testus nolūkā nodrošināt alternatīvas izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, jāizmanto cilvēkam pietuvinātas metodes, kas ļauj paredzēt cilvēku slimību un 
toksicitātes izplatīšanās ceļu labāk nekā izmēģinājumi ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā veidā var novērtēt pašreizējās un 
plānotās politiskās nostādnes un 

Šādā veidā var novērtēt pašreizējās un
plānotās politiskās nostādnes un 
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programmas, kā arī sniegt atbalstu 
politikai. Līdzīgi iepriekš minētajam šādā 
veidā var izstrādāt labākas uzvedības 
intervences, preventīvās un izglītības 
programmas, tostarp tās, kas attiecas uz 
izglītotību par veselības jautājumiem 
saistībā ar uzturvērtībām, vakcināciju un 
citiem primārās veselības aprūpes 
pasākumiem.

programmas, kā arī sniegt atbalstu 
politikai. Līdzīgi iepriekš minētajam šādā 
veidā var izstrādāt labākas uzvedības 
intervences, preventīvās un izglītības 
programmas, tostarp tās, kas attiecas uz 
izglītotību par veselības jautājumiem 
saistībā ar uzturvērtībām, vakcināciju un 
citiem primārās veselības aprūpes 
pasākumiem. Lai samazinātu riska 
faktorus, tāpat var pilnveidot pieejas, kas 
paredz veselības jautājumu iekļaušanu 
visās politikas jomās (piemēram, saistībā 
ar vidi un darbavietu).

Or. en

Grozījums Nr. 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Skrīninga programmu izstrāde ir atkarīga 
no risku un slimību sākuma agrīno 
biomarķieru konstatēšanas, un to 
izmantošana ir atkarīga no skrīninga 
metožu un programmu testēšanas un 
validācijas. Identificējot lielam slimību 
riskam pakļautos indivīdus un iedzīvotājus, 
varēs izstrādāt personalizētas, nodalītas un 
kopīgas stratēģijas efektīvai un rentablai 
slimību novēršanai.

Skrīninga programmu izstrāde ir atkarīga 
no risku un slimību sākuma agrīno 
biomarķieru konstatēšanas, un to 
izmantošana ir atkarīga no skrīninga 
metožu un programmu testēšanas un 
validācijas. Identificējot lielam slimību 
riskam pakļautos indivīdus un iedzīvotājus, 
varēs izstrādāt personalizētas, nodalītas un 
kopīgas stratēģijas efektīvai un rentablai 
slimību novēršanai. Šajā saistībā prioritāte 
tiks piešķirta skrīninga programmām, 
kurās attiecīgajam pacientam ir pieejama 
profilakse vai terapija vai arī kurās to 
iespējams iekļaut.

Or. de

Grozījums Nr. 609
Henri Weber
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 
un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā.

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 
un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā. Reaģējot uz šīm globālajām 
problēmām, ES sadarbībā ar iesaistītajām 
valstīm īstenos pasākumus ar mērķi 
sasniegt konkrētus rezultātus veselības 
politikas jomā, uzlabojot veselības 
aprūpes pakalpojumus un atbalstot ES 
pētniecības iespējas.

Or. fr

Grozījums Nr. 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
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vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 
un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā.

vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 
un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā. Reaģējot uz šīm globālajām 
problēmām, ES sadarbībā ar iesaistītajām 
valstīm īstenos pasākumus ar mērķi 
sasniegt konkrētus rezultātus veselības 
politikas jomā, uzlabojot veselības 
aprūpes pakalpojumus un atbalstot ES 
pētniecības iespējas.

Or. fr

Pamatojums

Minētās problēmas ir globāla mēroga. Ir jāiekļauj atsauce uz ES vispārējo politiku šajā 
jautājumā, kura izklāstīta Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumā "ES loma veselības 
jomā pasaules mērogā” (COM(2010)0128), ko Padome apstiprinājusi 2010. gada 10. maijā.

Grozījums Nr. 611
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 
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un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā.

un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā. Reaģējot uz šīm globālajām 
problēmām, ES sadarbībā ar iesaistītajām 
valstīm īstenos pasākumus ar mērķi 
sasniegt konkrētus rezultātus veselības 
politikas jomā, uzlabojot veselības 
aprūpes pakalpojumus un atbalstot ES 
pētniecības iespējas.

Or. fr

Pamatojums

Minētās problēmas ir globāla mēroga. Ir jāiekļauj atsauce uz ES vispārējo politiku šajā 
jautājumā, kura izklāstīta Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumā „ES loma veselības 
jomā pasaules mērogā” (COM(2010)0128), ko Padome apstiprinājusi 2010. gada 10. maijā.

Grozījums Nr. 612
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 
un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 

Cilvēki ir pakļauti riskam saslimt ar 
jaunām infekcijām (tostarp tām, ko rada 
klimata pārmaiņas), kā arī pakļauti 
rezistencei pret medikamentiem saistībā ar 
pašreizējiem patogēniem un citām tiešām 
vai netiešām klimata pārmaiņu radītajām 
sekām. Ir nepieciešamas prognozējošas 
matemātiskas teorijas un labākas 
uzraudzības metodes, agrīnās brīdināšanas 
tīkli, veselības pakalpojumu organizācija 
un gatavības kampaņas, lai modelētu 
epidēmijas, efektīvi reaģētu pandēmijas 
gadījumā un reaģētu uz slimību 
gadījumiem, kas nav infekcijas, bet ir 
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nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā.

radušās klimata pārmaiņu dēļ. Tāpat ir 
nepieciešami veiksmīgāki pasākumi tam, 
lai izskaustu rezistenci pret 
medikamentiem infekciju slimību 
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības un slimības aspekti ir jāizprot 
labāk, turklāt visu vecumu cilvēkiem, jo tas 
dos iespēju izstrādāt jaunus un labākus 
preventīvos pasākumus, noteikt diagnozes 
un ārstēšanās kursus. Ir jāveic 
starpdisciplināra, praktiska izpēte attiecībā 
uz slimību patofizioloģijas aspektiem, lai 
tādējādi varētu gūt labāku izpratni par 
visiem slimību procesiem, tostarp par 
normālas variācijas pārklasificēšanu un 
slimību, kas balstīta uz molekulāriem 
datiem, kā arī varētu validēt un izmantot 
pētījumu rezultātus klīniskos 
pielietojumos.

Veselības un slimības aspekti ir jāizprot 
labāk, turklāt visu vecumu cilvēkiem, jo tas 
dos iespēju izstrādāt jaunus un labākus 
preventīvos pasākumus, noteikt diagnozes 
un ārstēšanās kursus. Ir jānodrošina 
fundamentālās pētniecības izcilība un 
jāveic starpdisciplināra, praktiska izpēte 
attiecībā uz slimību patofizioloģijas 
aspektiem, lai tādējādi varētu gūt labāku 
izpratni par visiem slimību procesiem, 
tostarp par normālas variācijas 
pārklasificēšanu un slimību, kas balstīta uz 
molekulāriem datiem, kā arī varētu validēt 
un izmantot pētījumu rezultātus klīniskos 
pielietojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5. Labāku profilaktisko vakcīnu izstrāde 1.5. Jaunu un labāku profilaktisko vakcīnu 
izstrāde
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Or. en

Grozījums Nr. 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5. Labāku profilaktisko vakcīnu izstrāde 1.5. Labāku profilaktisko vakcīnu un 
medikamentu izstrāde

Or. en

Grozījums Nr. 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas efektīvākas profilaktiskās 
vakcīnas (vai citi profilakses pasākumi), 
turklāt nepieciešama uz pierādījumiem 
balstīta vakcinēšanās programma lielākam 
slimību lokam. Tam vajadzīga labāka 
izpratne par slimībām un to procesiem, kā 
arī secīgajām epidēmijām, turklāt jāveic 
klīniskie pētījumi un saistītā izpēte.

Ir nepieciešamas efektīvākas profilaktiskās 
vakcīnas (vai citi profilakses pasākumi), 
turklāt nepieciešama uz pierādījumiem 
balstīta vakcinēšanās programma lielākam 
slimību lokam. Tam vajadzīga labāka 
izpratne par slimībām un to procesiem, kā 
arī secīgajām epidēmijām, paredzamāki un 
efektīvi pirmsklīniskie drošības 
novērtējumi (piemēram, saskaņotas 
pieejas apvienojumā ar citām ar dzīvnieku 
izmantošanu nesaistītām vai reducējošām 
pieejām), turklāt jāveic klīniskie pētījumi 
un saistītā izpēte.

Or. fr

Pamatojums

Vakcīnu izstrādē jau notiek paradigmas pārmaiņas un tiek izmantotas paredzamākas, 
efektīvas pieejas, kas nebalstās uz dzīvnieku izmantošanu.
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Grozījums Nr. 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas efektīvākas profilaktiskās 
vakcīnas (vai citi profilakses pasākumi), 
turklāt nepieciešama uz pierādījumiem 
balstīta vakcinēšanās programma lielākam 
slimību lokam. Tam vajadzīga labāka 
izpratne par slimībām un to procesiem, kā 
arī secīgajām epidēmijām, turklāt jāveic 
klīniskie pētījumi un saistītā izpēte.

Ir nepieciešami efektīvāki medikamenti un
profilaktiskās vakcīnas (vai citi profilakses 
pasākumi), turklāt nepieciešama uz 
pierādījumiem balstīta vakcinēšanās 
programma lielākam slimību lokam. Tam 
vajadzīga labāka izpratne par slimībām un 
to procesiem, kā arī secīgajām epidēmijām, 
turklāt jāveic klīniskie pētījumi un saistītā 
izpēte.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas efektīvākas profilaktiskās 
vakcīnas (vai citi profilakses pasākumi), 
turklāt nepieciešama uz pierādījumiem 
balstīta vakcinēšanās programma lielākam 
slimību lokam. Tam vajadzīga labāka 
izpratne par slimībām un to procesiem, kā 
arī secīgajām epidēmijām, turklāt jāveic 
klīniskie pētījumi un saistītā izpēte.

Ir nepieciešamas efektīvākas profilaktiskās 
vakcīnas (vai citi profilakses pasākumi), 
turklāt nepieciešama uz pierādījumiem 
balstīta vakcinēšanās programma lielākam 
slimību lokam. Tam vajadzīga labāka 
izpratne par slimībām un to procesiem, kā 
arī secīgajām epidēmijām, paredzamāki un 
efektīvi pirmsklīniskie drošības 
novērtējumi (piemēram, saskaņota pieeja 
apvienojumā ar citām ar dzīvnieku 
izmantošanu nesaistītām vai reducējošām 
pieejām), turklāt jāveic klīniskie pētījumi 
un saistītā izpēte.

Or. en
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Pamatojums

Vakcīnu izstrādē jau notiek paradigmas pārmaiņas un arvien vairāk izmanto paredzamākas 
un ar dzīvnieku izmantošanu nesaistītas pieejas.

Grozījums Nr. 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar 
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu.

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un  
attīstītas pašreizējās tehnoloģijas nolūkā 
būtiski uzlabot slimību rezultātus, nosakot 
savlaicīgāku un precīzāku diagnozi, kā arī 
ļaujot īstenot pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu. Šajā sakarā prioritāti piešķirs 
tām diagnostikas metodēm, kurās 
attiecīgajiem pacientiem ir pieejami vai 
tuvākajā nākotnē varētu būt pieejami 
profilakses vai terapijas pasākumi.

Or. de

Grozījums Nr. 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un  
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pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu.

attīstītas pašreizējās tehnoloģijas, lai tās 
varētu pielāgot atšķirīgiem vides un 
sociālekonomiskiem apstākļiem, nolūkā 
nodrošināt savlaicīgākas un precīzākas 
diagnozes noteikšanu, tādējādi palīdzot 
pielāgot ārstēšanu pacientam.

Or. fr

Pamatojums

Infekcijas slimību uzraudzībai un efektīvai ārstēšanai jaunattīstības valstīs būtiski ir 
nodrošināt uzticamus diagnosticēšanas rīkus par pieejamu cenu.

Grozījums Nr. 621
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar 
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu.

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un  
attīstītas pašreizējās tehnoloģijas, lai tās 
varētu pielāgot atšķirīgiem vides un 
sociālekonomiskiem apstākļiem, nolūkā 
nodrošināt savlaicīgākas un precīzākas 
diagnozes noteikšanu, tādējādi ļaujot 
vairāk pielāgot ārstēšanu pacientam.

Or. fr

Pamatojums

Infekcijas slimību uzraudzībai un efektīvai ārstēšanai jaunattīstības valstīs būtiski ir 
nodrošināt uzticamus diagnosticēšanas rīkus par pieejamu cenu.

Grozījums Nr. 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar 
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu.

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un  
attīstītas pašreizējās tehnoloģijas nolūkā 
būtiski uzlabot slimību rezultātus, nosakot 
savlaicīgāku un precīzāku diagnozi, kā arī 
ļaujot īstenot pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu. Tiks identificētas mutācijas, kas 
izraisa ģenētiskās slimības, un uzlabota 
diagnostikas testu pieejamība.

Or. en

Pamatojums

Šie pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu saskanību ar mērķiem, kas ietverti Reto slimību 
pētījumu starptautiskajā konsorcijā, un veicinātu to sasniegšanu.

Grozījums Nr. 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar 
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu.

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku in 
vitro un attēlu diagnostiku, ir 
nepieciešama labāka izpratne par veselības 
un slimību aspektiem, kā arī to gaitu visu 
vecumu cilvēkos. Tiks izstrādātas 
novatoriskas un attīstītas pašreizējās
tehnoloģijas nolūkā būtiski uzlabot slimību 
rezultātus, nosakot savlaicīgāku un 
precīzāku diagnozi, kā arī ļaujot īstenot
pacientam pielāgotāku ārstēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo priekšlikumu ir jāatbalsta pārbaudīti un jau funkcionējoši diagnosticēšanas rīki, kas 
veido spēcīgu pētniecības jomu un kas tiek pilnveidoti, lai samazinātu laika periodu no 
simptomu parādīšanās brīža līdz diagnozes noteikšanai.

Grozījums Nr. 624
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu.

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un  
attīstītas pašreizējās tehnoloģijas, lai tās 
varētu pielāgot atšķirīgiem vides un 
sociālekonomiskiem apstākļiem, nolūkā 
nodrošināt savlaicīgākas un precīzākas 
diagnozes noteikšanu, tādējādi ļaujot 
vairāk pielāgot ārstēšanu pacientam.

Or. fr

Grozījums Nr. 625
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un 
pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes

Lai varētu izstrādāt jaunu, efektīvāku 
diagnostiku, ir nepieciešama labāka 
izpratne par veselības un slimību 
aspektiem, kā arī to gaitu visu vecumu 
cilvēkos. Tiks izstrādātas novatoriskas un  
attīstītas pašreizējās tehnoloģijas nolūkā 
būtiski uzlabot slimību rezultātus, nosakot 
savlaicīgāku un precīzāku diagnozi, kā arī 
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noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku
ārstēšanu.

uzlabojot un padarot pieejamāku
ārstēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.8. Slimību ārstēšana 1.8. Pielāgotu ārstēšanas metožu izstrāde 
un slimību ārstēšana

Or. en

Grozījums Nr. 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai, jo īpaši pieaugušo cilmes šūnu 
terapijai, nabassaites asins šūnu un 
inducēto pluripotento (iPS) cilmes šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
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efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
blakussaslimšanu ārstēšanai un lai 
izvairītos no polifarmācijas. Šie uzlabojumi 
palīdzēs izstrādāt jaunu, efektīvāku, 
efektīgāku un ilgtspējīgāku slimību 
ārstēšanu, kā arī invaliditātes pārvaldību. Ir 
jāizstrādā idejas reģeneratīvās medicīnas 
jomā, jo īpaši balstoties uz pieaugušo 
cilmes šūnām, nabassaites asins šūnām 
un inducētajām pluripotentajām (iPS) 
cilmes šūnām.

Or. de

Grozījums Nr. 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, bioterapijai, vakcīnām un 
citām terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai, tostarp starpdisciplīnu pieejām 
(piemēram, biomatemātikai, 
bioinformātikai un kodolmedicīnai); lai 
uzlabotu medikamentu un vakcīnu 
izstrādes procesu (tostarp rastu alternatīvas 
metodes klasiskajai drošības un 
efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
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visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
blakussaslimšanu ārstēšanai un lai 
izvairītos no polifarmācijas. Šie uzlabojumi 
palīdzēs izstrādāt jaunu, efektīvāku, 
efektīgāku un ilgtspējīgāku slimību 
ārstēšanu, kā arī invaliditātes pārvaldību.

Or. fr

Pamatojums

Bioterapija ietver tehnoloģiskos biomedicīnisko pētījumu sasniegumus, kas palīdz izstrādāt 
jaunas ārstēšanas metodes, kuras atšķiras no tradicionālajām ārstēšanas metodēm. Nav 
pietiekami uzsvērts starpdisciplīnu aspekts. Taču bieži vien, lai sasniegtu kopīgus un 
kompleksus mērķus, piemēram, veselības aprūpes jomā, jāveic vienlaicīgi pētījumi tādās 
disciplīnās kā matemātika, informātika, ētika un fizika.

Grozījums Nr. 629
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, bioterapijai, vakcīnām un 
citām terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai, tostarp starpdisciplīnu pieejām 
(piemēram, biomatemātikai, 
bioinformātikai un kodolmedicīnai); lai 
uzlabotu medikamentu un vakcīnu 
izstrādes procesu (tostarp rastu alternatīvas 
metodes klasiskajai drošības un 
efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
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pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
blakussaslimšanu ārstēšanai un lai 
izvairītos no polifarmācijas. Šie uzlabojumi 
palīdzēs izstrādāt jaunu, efektīvāku, 
efektīgāku un ilgtspējīgāku slimību 
ārstēšanu, kā arī invaliditātes pārvaldību.

Or. fr

Grozījums Nr. 630
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
alotransplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai uz 
izmēģinājumiem ar dzīvniekiem balstītajai 
drošības un efektivitātes testēšanai, piem., 
izstrādātu paredzamākas un cilvēkam 
pietuvinātas metodes); lai radītu 
atjaunojamas medicīniskās pieejas, tostarp 
pieejas, kuru pamatā ir cilmes šūnas; lai 
izstrādātu labākas medicīniskās un 
palīgierīces un sistēmas; lai uzturētu un 
veicinātu mūsu spēju cīnīties ar lipīgām, 
retām, bīstamām un hroniskām slimībām, 
kā arī veikt medicīnisku iejaukšanos, kas ir 
atkarīga no efektīvu pretmikrobu 
medikamentu pieejamības; kā arī lai 
izstrādātu visaptverošas pieejas visu 
vecuma cilvēku blakussaslimšanu
ārstēšanai un lai izvairītos no 
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invaliditātes pārvaldību. polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir visu veidu cilmes šūnas; lai 
izstrādātu labākas medicīniskās un 
palīgierīces un sistēmas; lai uzturētu un 
veicinātu mūsu spēju cīnīties ar lipīgām, 
retām, bīstamām un hroniskām slimībām, 
kā arī veikt medicīnisku iejaukšanos, kas ir 
atkarīga no efektīvu pretmikrobu 
medikamentu pieejamības; kā arī lai 
izstrādātu visaptverošas pieejas visu 
vecuma cilvēku blakussaslimšanu
ārstēšanai un lai izvairītos no 
polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

Or. en
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Grozījums Nr. 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
blakussaslimšanu ārstēšanai un lai 
izvairītos no polifarmācijas. Šie uzlabojumi 
palīdzēs izstrādāt jaunu, efektīvāku un
pielāgotāku, efektīgāku un ilgtspējīgāku 
slimību ārstēšanu, kā arī invaliditātes 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu Ir nepieciešams atbalsts tam, lai uzlabotu 
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transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
līdzsaslimšanas ārstēšanai un lai izvairītos 
no polifarmācijas. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

transversālas atbalsta tehnoloģijas 
medikamentiem, vakcīnām un citām 
terapeitiskajām pieejām, tostarp 
transplantācijai, kā arī gēnu un šūnu 
terapijai; lai uzlabotu medikamentu un 
vakcīnu izstrādes procesu (tostarp rastu 
alternatīvas metodes klasiskajai drošības 
un efektivitātes testēšanai, piem., izstrādātu 
jaunas metodes); lai radītu atjaunojamas 
medicīniskās pieejas, tostarp pieejas, kuru 
pamatā ir cilmes šūnas; lai izstrādātu 
labākas medicīniskās un palīgierīces un 
sistēmas; lai uzturētu un veicinātu mūsu 
spēju cīnīties ar lipīgām, retām, bīstamām 
un hroniskām slimībām, kā arī veikt 
medicīnisku iejaukšanos, kas ir atkarīga no 
efektīvu pretmikrobu medikamentu 
pieejamības; kā arī lai izstrādātu 
visaptverošas pieejas visu vecuma cilvēku 
blakussaslimšanu ārstēšanai un lai 
izvairītos no polifarmācijas, pienācīgi 
ņemot vērā komplementāro un alternatīvo 
medicīnu. Šie uzlabojumi palīdzēs 
izstrādāt jaunu, efektīvāku, efektīgāku un 
ilgtspējīgāku slimību ārstēšanu, kā arī 
invaliditātes pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.8. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētījumiem jāļauj uzlabot progresīvās 
terapijas un šūnu terapijas metodes. Šajā 
sakarībā vislielākā uzmanība jāpievērš 
hronisko slimību ārstēšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.9. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.9. Zināšanu pārvēršana klīniskā praksē 
un izmērāmās inovatīvās darbībās

1.9. Zināšanu pārvēršana klīniskā praksē 
un izmērāmās inovatīvās darbībās, 
ieskaitot psihosociālos aspektus

Or. en

Grozījums Nr. 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.9. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no blakus slimībām
un/vai jau tiek ārstēti; ārstēšanās un 
risinājumu salīdzinošās efektivitātes 
noteikšana; kā arī labāks datu bāzu un 
elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē.

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no retām slimībām, 
blakusslimībām un/vai jau tiek ārstēti; 
ārstēšanās un risinājumu salīdzinošās 
efektivitātes noteikšana; kā arī labāks datu 
bāzu un elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Jānodrošina īpašs 
atbalsts pirmsklīniskai un/vai klīniskai 
tādu vielu izstrādei, kurām piemīt skaidrs 
potenciāls piedāvāt risinājumu lielā mērā 
neatrisinātām medicīniskām problēmām, 
piemēram, jāizstrādā noteiktas zāles retu 
slimību ārstēšanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē.
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Or. en

Pamatojums

Šie pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilsmi mērķiem, kas ietverti Reto slimību 
pētījumu starptautiskajā konsorcijā, un veicinātu to sasniegšanu.

Grozījums Nr. 637
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.9. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no blakus slimībām
un/vai jau tiek ārstēti; ārstēšanās un 
risinājumu salīdzinošās efektivitātes 
noteikšana; kā arī labāks datu bāzu un 
elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē.

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no blakusslimībām
un/vai jau tiek ārstēti; ārstēšanās un 
risinājumu salīdzinošās efektivitātes 
noteikšana; kā arī labāks datu bāzu un 
elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē. Ētikas principi 
un jo īpaši Helsinku Deklarācija nosaka, 
lai datus, kas iegūti no jebkādām ar 
cilvēkiem veiktām pētnieciskām darbībām, 
darītu zināmus atklātībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 638
Marisa Matias
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.9. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no blakus slimībām
un/vai jau tiek ārstēti; ārstēšanās un 
risinājumu salīdzinošās efektivitātes 
noteikšana; kā arī labāks datu bāzu un 
elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē.

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no retām slimībām, 
blakusslimībām un/vai jau tiek ārstēti; 
ārstēšanās un risinājumu salīdzinošās 
efektivitātes noteikšana; kā arī labāks datu 
bāzu un elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē. Jānodrošina 
īpašs atbalsts pirmsklīniskai un/vai 
klīniskai tādu vielu izstrādei, kurām 
piemīt skaidrs potenciāls piedāvāt 
risinājumu lielā mērā neatrisinātām 
medicīniskām problēmām, piemēram, 
jāizstrādā noteiktas zāles retu slimību 
ārstēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.9. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 

Klīniskā izpēte ir veids, kādā 
biomedicīniskās zināšanas var pārvērst 
pielietojumā pacientos, tāpēc šādām 
darbībām un to prakses uzlabošanai tiks 
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sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no blakus slimībām
un/vai jau tiek ārstēti; ārstēšanās un 
risinājumu salīdzinošās efektivitātes 
noteikšana; kā arī labāks datu bāzu un 
elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē.

sniegts atbalsts. Tas var izpausties šādi: 
labāka metodoloģija, kā rezultātā izpētes 
objekts var būt attiecīga cilvēku grupa, 
tostarp tie, kas cieš no blakusslimībām
un/vai jau tiek ārstēti; ārstēšanās un 
risinājumu salīdzinošās efektivitātes 
noteikšana; kā arī labāks datu bāzu un 
elektronisko veselības ierakstu 
izmantojums kā datu avots izpētei un 
zināšanu nodošanai. Līdzīgi iepriekš 
minētajam tiks sniegts atbalsts arī tādas 
intervences nodošanai, kas saistīta ar 
neatkarīgu dzīvi reālā vidē. Īpaša nozīme 
tiks piešķirta klīniskajiem testiem reto 
slimību un bērnu slimību, tostarp ar 
priekšlaicīgu piedzimšanu saistītu 
slimību, jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.10. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.10. Labāks veselības datu izmantojums 1.10. Labāka veselības datu vākšana un 
izmantošana un standartizētas datu 
analīzes metodes

Or. en

Grozījums Nr. 641
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.10. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks sniegts atbalsts infrastruktūru un 
informācijas struktūru, kā arī avotu 

Tiks sniegts atbalsts infrastruktūru un 
informācijas struktūru, kā arī avotu 
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integrācijai (tostarp to, kas iegūti no 
kohorta pētījumiem, protokoliem, datu 
apkopojumiem, rādītājiem, utt.). Tāpat tiks 
sniegts atbalsts standartizācijas, 
savstarpējas izmantojamības, uzglabāšanas, 
datu apmaiņas un piekļuves darbībām, 
tādējādi nodrošinot to, ka minētie dati tiek 
atbilstoši izmantoti. Uzmanība jāpievērš 
datu apstrādei, zināšanu pārvaldībai, 
modelēšanai un vizualizēšanai.

integrācijai (tostarp to, kas iegūti no 
kohorta pētījumiem, protokoliem, datu 
apkopojumiem, rādītājiem, utt.). Tāpat tiks 
sniegts atbalsts standartizācijas, 
savstarpējas izmantojamības, uzglabāšanas, 
datu apmaiņas un piekļuves darbībām, 
tādējādi nodrošinot to, ka minētie dati tiek 
atbilstoši izmantoti. Uzmanība jāpievērš 
datu apstrādei, zināšanu pārvaldībai, 
modelēšanai un vizualizēšanai, kā arī 
mehānismiem, kas nodrošina šādu 
infrastruktūru ilgtermiņa ilgtspējību, lai 
iespējami labāk izmantotu resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.11. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāatbalsta zinātnisko instrumentu un 
metožu, kā arī statistikas izstrāde ātrai, 
precīzai un paredzamai drošības, 
efektivitātes un veselības tehnoloģiju 
kvalitātes novērtēšanai, tostarp jaunu 
medikamentu, bioloģikas, progresīvo 
terapiju un medicīnisko ierīču 
novērtēšanai. Tas jo īpaši attiecas uz 
jaunākajām attīstības tendencēm sfērās, 
tostarp tajās, kas saistītas ar tādiem 
aspektiem kā vakcīnas, šūnu/audu un gēnu 
terapija, orgāni un transplantācija, 
specializētā ražošana, bioloģisko datu 
bankas, jaunas medicīniskās ierīces, 
diagnostikas/ārstēšanas procedūras, 
ģenētiskā testēšana, savstarpējā 
izmantojamība un e-veselība, tostarp 
privātums. Līdzīgi iepriekš minētajam, ir 
jāatbalsta arī labāku risku novērtējuma 
metožu izstrāde, testēšanas pieeju 
izmantošana un stratēģiju saistībā ar vidi 
un veselību īstenošana. Tāpat ir jāatbalsta 

Ir jāatbalsta zinātnisko instrumentu un 
metožu, kā arī statistikas izstrāde ātrai, 
precīzai un paredzamai drošības, 
efektivitātes un veselības tehnoloģiju 
kvalitātes novērtēšanai, tostarp jaunu 
medikamentu, bioloģikas, progresīvo 
terapiju un medicīnisko ierīču 
novērtēšanai. Tas jo īpaši attiecas uz 
jaunākajām attīstības tendencēm sfērās, 
tostarp tajās, kas saistītas ar tādiem 
aspektiem kā vakcīnas, šūnu/audu un gēnu 
terapija, orgāni un transplantācija, 
specializētā ražošana, bioloģisko datu 
bankas, jaunas medicīniskās ierīces, 
diagnostikas/ārstēšanas procedūras, 
ģenētiskā testēšana, savstarpējā 
izmantojamība, telemedicīna un e-veselība, 
tostarp privātums. Līdzīgi iepriekš 
minētajam, ir jāatbalsta arī labāku risku 
novērtējuma metožu izstrāde, testēšanas 
pieeju izmantošana un stratēģiju saistībā ar 
vidi un veselību īstenošana. Tāpat ir 
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attiecīgu metožu izstrāde, lai varētu sekmēt 
iepriekš minēto sfēru ētisko aspektu 
novērtējumu.

jāatbalsta attiecīgu metožu izstrāde, lai 
varētu sekmēt iepriekš minēto sfēru ētisko 
aspektu novērtējumu.

Or. sl

Grozījums Nr. 643
Petru Constantin Luhan

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.11. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāatbalsta zinātnisko instrumentu un
metožu, kā arī statistikas izstrāde ātrai, 
precīzai un paredzamai drošības, 
efektivitātes un veselības tehnoloģiju 
kvalitātes novērtēšanai, tostarp jaunu 
medikamentu, bioloģikas, progresīvo 
terapiju un medicīnisko ierīču 
novērtēšanai. Tas jo īpaši attiecas uz 
jaunākajām attīstības tendencēm sfērās, 
tostarp tajās, kas saistītas ar tādiem 
aspektiem kā vakcīnas, šūnu/audu un gēnu 
terapija, orgāni un transplantācija, 
specializētā ražošana, bioloģisko datu 
bankas, jaunas medicīniskās ierīces, 
diagnostikas/ārstēšanas procedūras, 
ģenētiskā testēšana, savstarpējā 
izmantojamība un e-veselība, tostarp 
privātums. Līdzīgi iepriekš minētajam, ir 
jāatbalsta arī labāku risku novērtējuma 
metožu izstrāde, testēšanas pieeju 
izmantošana un stratēģiju saistībā ar vidi 
un veselību īstenošana. Tāpat ir jāatbalsta 
attiecīgu metožu izstrāde, lai varētu sekmēt 
iepriekš minēto sfēru ētisko aspektu 
novērtējumu.

Ir jāatbalsta zinātnisko instrumentu,
metožu, statistikas un ietekmes uz 
privātumu novērtējumu izstrāde ātrai, 
precīzai un paredzamai drošības, 
efektivitātes, cilvēktiesību aizsardzības un 
veselības tehnoloģiju kvalitātes 
novērtēšanai, tostarp jaunu medikamentu, 
bioloģikas, progresīvo terapiju un 
medicīnisko ierīču novērtēšanai. Tas jo 
īpaši attiecas uz jaunākajām attīstības 
tendencēm sfērās, tostarp tajās, kas saistītas 
ar tādiem aspektiem kā vakcīnas, 
šūnu/audu un gēnu terapija, orgāni un 
transplantācija, specializētā ražošana, 
bioloģisko datu bankas, jaunas 
medicīniskās ierīces, 
diagnostikas/ārstēšanas procedūras, 
ģenētiskā testēšana, savstarpējā 
izmantojamība un e-veselība, tostarp 
privātums. Līdzīgi iepriekš minētajam, ir 
jāatbalsta arī labāku risku novērtējuma 
metožu izstrāde, testēšanas pieeju 
izmantošana un stratēģiju saistībā ar vidi 
un veselību īstenošana. Tāpat ir jāatbalsta 
attiecīgu metožu izstrāde, lai varētu sekmēt 
iepriekš minēto sfēru ētisko aspektu 
novērtējumu.

Or. en



AM\907980LV.doc 41/125 PE492.814v01-00

LV

Grozījums Nr. 644
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.11. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāatbalsta zinātnisko instrumentu un 
metožu, kā arī statistikas izstrāde ātrai, 
precīzai un paredzamai drošības, 
efektivitātes un veselības tehnoloģiju 
kvalitātes novērtēšanai, tostarp jaunu 
medikamentu, bioloģikas, progresīvo 
terapiju un medicīnisko ierīču 
novērtēšanai. Tas jo īpaši attiecas uz 
jaunākajām attīstības tendencēm sfērās, 
tostarp tajās, kas saistītas ar tādiem 
aspektiem kā vakcīnas, šūnu/audu un gēnu 
terapija, orgāni un transplantācija, 
specializētā ražošana, bioloģisko datu 
bankas, jaunas medicīniskās ierīces, 
diagnostikas/ārstēšanas procedūras, 
ģenētiskā testēšana, savstarpējā 
izmantojamība un e-veselība, tostarp 
privātums. Līdzīgi iepriekš minētajam, ir 
jāatbalsta arī labāku risku novērtējuma 
metožu izstrāde, testēšanas pieeju 
izmantošana un stratēģiju saistībā ar vidi 
un veselību īstenošana. Tāpat ir jāatbalsta 
attiecīgu metožu izstrāde, lai varētu sekmēt 
iepriekš minēto sfēru ētisko aspektu 
novērtējumu.

Ir jāatbalsta jaunu, cilvēkam pietuvinātāku 
zinātnisko instrumentu un metožu, kā arī 
statistikas izstrāde, integrēšana un 
izmantošana ātrai, precīzai un paredzamai 
drošības, efektivitātes un veselības 
tehnoloģiju kvalitātes novērtēšanai, tostarp 
jaunu medikamentu, bioloģikas, progresīvo 
terapiju un medicīnisko ierīču 
novērtēšanai. Tas jo īpaši attiecas uz 
jaunākajām attīstības tendencēm sfērās, 
tostarp tajās, kas saistītas ar tādiem 
aspektiem kā vakcīnas, šūnu/audu un gēnu 
terapija, cilvēku orgāni un transplantācija, 
specializētā ražošana, bioloģisko datu 
bankas, jaunas medicīniskās ierīces, 
diagnostikas/ārstēšanas procedūras, 
ģenētiskā testēšana, savstarpējā 
izmantojamība un e-veselība, tostarp 
privātums. Līdzīgi iepriekš minētajam, ir 
jāatbalsta arī bīstamības un risku 
novērtējuma mūsdienīgu metožu izstrāde, 
testēšanas pieeju izmantošana un stratēģiju 
saistībā ar vidi un veselību īstenošana. 
Tāpat ir jāatbalsta attiecīgu metožu 
izstrāde, lai varētu sekmēt iepriekš minēto 
sfēru ētisko aspektu novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Lai veselības tehnoloģija spētu apmierināt cilvēku medicīniskās un drošības vajadzības, tai 
būtu jābalstās uz 21. gadsimta sasniegumiem cilvēka bioloģijas zinātnēs un skaitļošanas 
modelēšanā. 

Grozījums Nr. 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.12. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.12. Aktīvas vecumdienas, neatkarīga un 
automatizēta dzīvesvide

1.12. Veselīgas un aktīvas vecumdienas, 
neatkarīga un automatizēta dzīvesvide

Or. en

Grozījums Nr. 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.13. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dodot cilvēkiem iespēju uzlabot un uzturēt 
savu veselību visas dzīves laikā, tiks radīta 
rentabla veselības aprūpes sistēma, jo 
hronisko slimību ārstēšana būs iespējama 
ārpus institūcijām, turklāt tiks uzlabota 
veselība. Lai to izdarītu, ir jāizpēta 
uzvedības un sabiedriskie modeļi, 
sabiedrības attieksme un centieni attiecībā 
uz personalizētām veselības tehnoloģijām, 
mobiliem un/vai pārnēsājamiem rīkiem, 
jaunu diagnostisku un personalizētiem 
pakalpojumiem, kas veicina veselīgu 
dzīvesveidu, labklājību, rūpes par sevi, 
labāku iedzīvotāju/veselības aprūpes 
profesionāļu mijiedarbību, personalizētas 
programmas slimību un invaliditātes 
pārvaldībai, kā arī atbalstu zināšanu 
infrastruktūrām.

Dodot cilvēkiem iespēju uzlabot un uzturēt 
savu veselību visas dzīves laikā, tiks radīta 
rentabla veselības aprūpes sistēma, jo 
hronisko slimību ārstēšana būs iespējama 
ārpus institūcijām, turklāt tiks uzlabota 
veselība. Lai to izdarītu, ir jāizpēta 
uzvedības un sabiedriskie modeļi, 
sabiedrības attieksme un centieni attiecībā 
uz personalizētām veselības tehnoloģijām, 
mobiliem un/vai pārnēsājamiem rīkiem, 
jaunu diagnostisku un personalizētiem 
pakalpojumiem, kas veicina veselīgu 
dzīvesveidu, labklājību, rūpes par sevi, 
labāku iedzīvotāju/veselības aprūpes 
profesionāļu mijiedarbību, personalizētas 
slimību un invaliditātes pārvaldības 
programmas pacientu personīgās un 
sociālās autonomijas veicināšanai, kā arī 
atbalstu zināšanu infrastruktūrām.

Or. es

Grozījums Nr. 647
Henri Weber
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.13.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.13.a Individuālu apstākļu radīšana 
personīgās veselības uzturēšanai
Cilvēku aizvien mazkustīgākie ieradumi 
un cilvēku dzīvesveida (skolā, darbā un 
ikdienas dzīvē) attīstība liek aizdomāties 
un rīkoties attiecībā uz fiziskās aktivitātes, 
kustību spēju un vingrojumu nozīmi un 
profilakses jautājumiem un veselības 
problēmu ārstēšanu — vai tās būtu 
fizioloģiskas (ierobežota funkcionālā 
autonomija, aptaukošanās, hroniskas 
fiziskas veselības problēmas), vai 
psiholoģiskas (stress, depresijas 
simptomi).

Or. fr

Grozījums Nr. 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.14. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs veselības nodrošinātāju un sociālo, kā 
arī neformālo aprūpētāju sadarbība. Tiks 
sniegts atbalsts pētniecības un inovatīviem 
pielietojumiem lēmumu pieņemšanā, kā 
pamatā ir izplatīta informācija, kā arī tiks 
sniegts atbalsts pierādījumu nodrošināšanai 
liela mēroga izmantojumiem un jaunu 
risinājumu izmantošanai tirgū, tostarp 
savstarpēji izmantojamu televeselības un 
teleaprūpes pakalpojumu ieviešanai. Tāpat 
atbalsts tiks sniegts arī pētniecības un 
inovācijas darbībām nolūkā uzlabot 
ilgtermiņa veselības aprūpes organizācijas.

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošinātāju un sociālo, kā arī neformālo 
aprūpētāju sadarbība. Tiks sniegts atbalsts 
pētniecības un inovatīviem pielietojumiem 
lēmumu pieņemšanā, kā pamatā ir izplatīta 
informācija, kā arī tiks sniegts atbalsts 
pierādījumu nodrošināšanai liela mēroga 
izmantojumiem un jaunu risinājumu 
izmantošanai tirgū, tostarp savstarpēji 
izmantojamu televeselības un teleaprūpes 
pakalpojumu ieviešanai. Tāpat atbalsts tiks 
sniegts arī pētniecības un inovācijas 
darbībām nolūkā uzlabot ilgtermiņa 
veselības aprūpes organizācijas. Ir jāveic 
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arī starpdisciplību izpēte sociālajās 
zinātnēs, lai atrastu vispiemērotākos 
risinājumus pacientu ikdienas vajadzību 
apmierināšanai un lai veicinātu iespēju 
nodrošināšanu; tas jo īpaši attiecas uz 
pacientiem, kas cieš no hroniskām 
slimībām, piemēram, retām slimībām.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.14. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs veselības nodrošinātāju un sociālo, kā 
arī neformālo aprūpētāju sadarbība. Tiks 
sniegts atbalsts pētniecības un inovatīviem 
pielietojumiem lēmumu pieņemšanā, kā 
pamatā ir izplatīta informācija, kā arī tiks 
sniegts atbalsts pierādījumu nodrošināšanai 
liela mēroga izmantojumiem un jaunu 
risinājumu izmantošanai tirgū, tostarp 
savstarpēji izmantojamu televeselības un 
teleaprūpes pakalpojumu ieviešanai. Tāpat 
atbalsts tiks sniegts arī pētniecības un 
inovācijas darbībām nolūkā uzlabot 
ilgtermiņa veselības aprūpes organizācijas.

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošinātāju un sociālo, kā arī neformālo 
aprūpētāju sadarbība. Tiks sniegts atbalsts 
pētniecības un inovatīviem pielietojumiem 
lēmumu pieņemšanā, kā pamatā ir izplatīta 
informācija, kā arī tiks sniegts atbalsts 
pierādījumu nodrošināšanai liela mēroga 
izmantojumiem un jaunu risinājumu 
izmantošanai tirgū, tostarp savstarpēji 
izmantojamu televeselības un teleaprūpes 
pakalpojumu ieviešanai. Tāpat atbalsts tiks 
sniegts arī pētniecības un inovācijas 
darbībām nolūkā uzlabot sabiedrības 
veselības aprūpes sistēmu un ilgtermiņa 
veselības aprūpes pakalpojumu
organizāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 650
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.14. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs veselības nodrošinātāju un sociālo, kā 
arī neformālo aprūpētāju sadarbība. Tiks 
sniegts atbalsts pētniecības un inovatīviem 
pielietojumiem lēmumu pieņemšanā, kā 
pamatā ir izplatīta informācija, kā arī tiks 
sniegts atbalsts pierādījumu nodrošināšanai 
liela mēroga izmantojumiem un jaunu 
risinājumu izmantošanai tirgū, tostarp 
savstarpēji izmantojamu televeselības un 
teleaprūpes pakalpojumu ieviešanai. Tāpat 
atbalsts tiks sniegts arī pētniecības un 
inovācijas darbībām nolūkā uzlabot 
ilgtermiņa veselības aprūpes organizācijas.

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošinātāju, tostarp komplementārās un 
alternatīvās medicīnas pakalpojumu 
nodrošinātāju, un sociālo, kā arī neformālo 
aprūpētāju sadarbība. Tiks sniegts atbalsts 
pētniecības un inovatīviem pielietojumiem 
lēmumu pieņemšanā, kā pamatā ir izplatīta 
informācija, kā arī tiks sniegts atbalsts 
pierādījumu nodrošināšanai liela mēroga 
izmantojumiem un jaunu risinājumu 
izmantošanai tirgū, tostarp savstarpēji 
izmantojamu televeselības un teleaprūpes 
pakalpojumu ieviešanai. Tāpat atbalsts tiks 
sniegts arī pētniecības un inovācijas 
darbībām nolūkā uzlabot ilgtermiņa 
veselības aprūpes pakalpojumu 
organizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.14. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs veselības nodrošinātāju un sociālo, kā 
arī neformālo aprūpētāju sadarbība. Tiks 
sniegts atbalsts pētniecības un inovatīviem 
pielietojumiem lēmumu pieņemšanā, kā 
pamatā ir izplatīta informācija, kā arī tiks 
sniegts atbalsts pierādījumu nodrošināšanai 
liela mēroga izmantojumiem un jaunu 
risinājumu izmantošanai tirgū, tostarp 
savstarpēji izmantojamu televeselības un 
teleaprūpes pakalpojumu ieviešanai. Tāpat 

Atbalsts hronisko slimību pārvaldībai ārpus 
institūcijām ir atkarīgs arī no tā, cik laba 
būs pacientu, veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošinātāju un sociālo, kā 
arī neformālo aprūpētāju sadarbība. Tiks 
sniegts atbalsts pētniecības un inovatīviem 
pielietojumiem lēmumu pieņemšanā, kā 
pamatā ir izplatīta informācija, kā arī tiks 
sniegts atbalsts pierādījumu nodrošināšanai 
liela mēroga izmantojumiem un jaunu 
risinājumu izmantošanai tirgū, tostarp 
savstarpēji izmantojamu televeselības un 
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atbalsts tiks sniegts arī pētniecības un 
inovācijas darbībām nolūkā uzlabot 
ilgtermiņa veselības aprūpes organizācijas.

teleaprūpes pakalpojumu ieviešanai. Tāpat 
atbalsts tiks sniegts arī pētniecības un 
inovācijas darbībām nolūkā uzlabot 
ilgtermiņa veselības aprūpes pakalpojumu 
organizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Niki Tzavela

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.15. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāatbalsta veselības tehnoloģiju 
novērtējuma un veselības ekonomikas 
attīstība, kā arī ir jāapkopo pierādījumi un 
jāizplata laba prakse, inovatīvas 
tehnoloģijas un pieejas veselības aprūpes 
nozarē, tostarp jāizplata IKT un e-veselības 
pielietojums. Tiks sniegts atbalsts analīzei, 
kas veikta, lai salīdzinātu sabiedriskās 
veselības aprūpes sistēmu reformas Eiropā 
un trešās valstīs, kā arī tiks sniegts atbalsts 
tam, lai novērtētu šo reformu ietekmi uz 
ekonomiku un sabiedrību vidējā termiņā un 
ilgtermiņā. Tiks atbalstīta arī analīzes 
veikšana par nākotnes darbaspēka 
veselības jomā vajadzībām gan skaita, gan 
prasmju ziņā saistībā ar jauniem aprūpes 
modeļiem. Atbalsts tiks sniegts arī tam, lai 
veiktu pētījumus par veselības 
nevienlīdzības attīstību, tās mijiedarbību ar 
citu ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, 
kā arī lai veiktu pētījumus par tās politikas 
efektivitāti, kuras mērķis ir samazināt 
nevienlīdzību Eiropā un ārpus tās. 
Visbeidzot, ir jāatbalsta novērtējums par 
pacientiem drošiem risinājumiem un 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, 
ieskaitot pacientu lomu aprūpes drošībā un 
kvalitātē.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.15.a Zinātņu par dzīvību devums 
medicīnai:
Par prioritāti jānosaka pētījumi, kurus 
viena dalībvalsts nespēj veikt vai nespēj 
veikt tikpat efektīvi kā Savienība un no 
kuriem tiešu labumu pārredzamā nākotnē 
gūs pacienti.

Or. de

Grozījums Nr. 654
Bernd Lange

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.15.a Izglītības mākslas jomā ietekme uz 
labklājību, veselību un sociālo uzvedību 
Mūsdienās svarīgs uzdevums ir ieaudzināt 
Savienības pilsoņos, jo īpaši bērnos, 
lielāku dzīvesprieku, izmantojot 
mākslinieciskas nodarbības, piemēram, 
mūziku, mākslu, literatūru utt., un uzlabot 
viņu veselību, labklājību un sociālo 
uzvedību.

Or. de
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Pamatojums

Nedrīkst nenovērtēt to, kāda ietekme izglītībai mākslas jomā ir uz labklājību, veselību un 
sociālo uzvedību. Pētījumiem šajā jomā ir liels potenciāls, un tas būtu jāatzīst un jāizmanto.

Grozījums Nr. 655
Adam Gierek

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.16. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanu un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbībām, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi.

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanu un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbībām, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi. Lai pārvarētu problēmas, ar 
kādām saskaras ES sabiedrības, kuras 
noveco, ļoti svarīgi ir veikt veselības 
politikas mērķu piemērotu, koordinētu un 
stratēģisku analīzi.  Šāda koordinācija var 
atrisināt dalībvalstu politikas 
sadrumstalotības un konsekvences 
trūkuma izraisītās problēmas un uzlabot 
zinātniskā, personīgā un infrastruktūras 
potenciāla izmantošanu visos 
biomedicīniskajos pētījumos, izmantojot 
to rezultātus arī ārstniecībā. Lai 
novatoriskie veselības pētījumi būtu 
veiksmīgi, ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas 
medicīnas iestādes būtu ilgtermiņā 
apņēmušās pastāvīgi uzlabot pētniecību 
un jaunu zinātnieku radošo grupu 
apmācību, atbalstot dalību Marijas Kirī 
vārdā nosauktās programmas projektos. 
Šai uz attīstību orientētajai stratēģijai 
būtu jāatbalsta pētniecības procesi, kas 
Eiropu padarīs veselīgāku un efektīvāku, 
iesaistot Eiropas sabiedrību 
biomedicīniskajā pētniecībā un izmantojot 
jaunās iespējas un pārbaudījumus, kurus 
sniegs biomedicīnisko pētījumu 
novatoriskie rezultāti. Programmas 
"Apvārsnis 2020" stratēģiskie pasākumi 
var nodrošināt speciālistu ieguldījumu 
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nākotnes veselības politikas izstrādē jau 
no pašiem pirmsākumiem, paātrināt 
inovāciju ieviešanu un uzlabot izmantoto 
ārstniecības procedūru konkurētspēju. Šie 
pasākumi var veicināt arī pārrobežu 
sadarbību dažādās medicīnas jomās starp 
lielāku skaitu zinātnieku un speciālistu 
nolūkā radīt reālus ietaupījumus 
dalībvalstu veselības sistēmām, izmantojot 
zinātniskos sasniegumus. Būtu jāievieš 
izmaiņas ārstu speciālistu apmācībā, kas 
ļautu ierobežot dalībvalstīs ārstu 
profesionālo apvienību patlaban uzturēto 
monopolu, pamatojoties uz vienotu ES 
sistēmu, un šīs izmaiņas būtu jāievieš tā, 
lai nodrošinātu, ka veselības aprūpes 
apmācībā un pētniecībā Eiropā tiek 
izmantotas labākās iespējamās 
medicīnisko pētījumu iestādēs praktizētās 
procedūras, kas atbilst vienotiem 
apmācības kritērijiem. ES augsta līmeņa 
konsultatīvai padomei veselības 
jautājumos būtu jāīsteno veselības 
aprūpes stratēģiskā zinātniskā 
koordinācija visā programmas 
"Apvārsnis 2020" īstenošanas gaitā un 
jāatbalsta horizontālie medicīniskie 
pētījumi, kas dalībvalstīs notiek vienlaicīgi 
dažādos pētījumu centros. Šādas 
stratēģiskas koordinācijas mērķis būtu 
palīdzēt noteikt svarīgākos medicīniskos 
pētījumus un paredzēt turpmākās 
programmas, kuras tiktu īstenotas vietējo 
izcilības centru pārraudzībā, ievērojot 
augstākos izcilības standartus, kam būtu 
jānodrošina, ka šajā konkurētspējīgajā 
politikas jomā no tās pašiem 
pirmsākumiem savu zinātnisko darbu 
iegulda dažādu medicīnas nozaru 
speciālisti, un jāgarantē dalībvalstu 
veselības aprūpes sistēmu izmaksu 
efektivitāte. Stratēģiskās zinātniskās 
koordinācijas mērķis būs arī veicināt to, 
lai mūsdienu biomedicīnisko pētījumu 
piedāvātie novatoriskie risinājumi 
aptvertu vēl citas zinātnisko un 
tehnoloģisko pētījumu jomas. Ieviešot 
programmas "Apvārsnis 2020" iekšējo 
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stratēģisko koordināciju veselības 
pētījumu jautājumos, pamatojoties uz 
augstākā līmeņa zinātniskiem 
ieteikumiem, ES konsultatīvā padome arī 
nodrošinās nepieciešamos līdzekļus 
sinerģiju un apjomradītu ietaupījumu 
intensīvai veicināšanai veselības aprūpes 
nozarē. Kad vien iespējams, konkrētu 
mērķu sasniegšanai tā centīsies panākt 
brīvprātīgu konverģenci starp dalībvalstu 
veselības aprūpes finansēšanas iestādēm 
un Komisiju, kā arī stratēģisku partnerību 
veidošanu ES līmenī starp nozares 
pārstāvjiem, dalībvalstu iestādēm un 
Komisiju. Tiks veicināta arī stratēģiskā 
konverģence programmu līmenī, iesaistot
regulatīvās iestādes un dalībvalstu 
veselības iestādes. Šāda sistemātiska 
pieeja pētniecībai visos līmeņos būtu 
jāīsteno, lai veicinātu specializētu 
medicīnisko procedūru plašāku 
pieejamību, ko veicinātu lētāku metožu 
izstrāde.

Or. pl

Pamatojums

Pozitīva sinerģija veselības pakalpojumu nozarē ir atkarīga no dalībvalstu politikas 
kompetentas koordinācijas un no konverģences dažādu medicīnas nozaru speciālistu un 
medicīnas pētnieku apmācībās.

Grozījums Nr. 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.16. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanu un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbībām, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi.

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanu un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbībām, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi. Saistībā ar to būtu jāņem vērā 
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arī nozīmīgie ilgtermiņa labumi, kādus 
pacientiem valstīs ar zemiem ienākumiem 
radīs produktu izstrāde, un atbilstīgi 
jāpielāgo tā finansējums. Produktu 
izstrāde, izmantojot inovāciju, var sniegt 
konkrētus rezultātus, kas var sniegt 
acīmredzamu labumu sabiedrībai un 
samazināt nabadzību, kā arī dot lielāku 
ieguldījumu ar nabadzību saistīto un 
novārtā atstātu slimību ārstniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.16. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanu un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbībām, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi.

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar spēju veidošanu, zināšanu 
un tehnoloģiju nodošanu (tostarp veselības 
politikas jomā) un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbību īstenošanu, 
uzraudzību un novērtēšanu, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi.

Or. fr

Pamatojums

Ar veselību saistītās demonstrējumu darbības iespējams īstenot tikai skaidri definētā 
politiskā, regulatīvā un ētiskā vidē, kāda būtu jānodrošina Eiropā un ārpus tās.

Grozījums Nr. 658
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.16. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanu un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbībām, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi.

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar spēju veidošanu, zināšanu 
un tehnoloģiju nodošanu (tostarp veselības 
politikas jomā) un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbību īstenošanu, 
uzraudzību un novērtēšanu, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 1. punkts – 1.16. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanu un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbībām, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi.

Sniegtais atbalsts attieksies uz visu darbību 
spektru, sākot ar spēju veidošanu, zināšanu 
un tehnoloģiju nodošanu (tostarp veselības 
politikas jomā) un beidzot ar liela mēroga 
demonstrējumu darbību īstenošanu, 
uzraudzību un novērtēšanu, kā rezultātā 
Eiropā un ārpus tās tiks rasti nomērāmi 
risinājumi.

Or. fr

Pamatojums

Ar veselību saistītās demonstrējumu darbības iespējams īstenot tikai skaidri definētā 
politiskā, regulatīvā un ētiskā vidē, kāda būtu jānodrošina Eiropā un ārpus tās.

Grozījums Nr. 660
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 661
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Bioekonomika — pārtikas 
nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība 
un mežsaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioloģiskā ražošana

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas stratēģiju "Inovācija ilgtspējīgai izaugsmei: bioekonomika Eiropai"
bioekenomika ietver atjaunojamu bioloģisko resursu ražošanu un pārvēršanu pārtikā, 
lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Biokenomikā ietilpst četras 
galvenās nozares, kas jāatbalsta saistībā ar "Lielo bioekonomikas izaicinājumu", proti, 
lauksaimniecība un mežsaimniecība; zivsaimniecība un akvakultūra; bioloģiskā ražošana un 
pārtika.

Grozījums Nr. 662
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – ievaddaļa



PE492.814v01-00 54/125 AM\907980LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. pārtikas nodrošinājums, kvalitāte un 
nekaitīgums, ilgtspējīga lauksaimniecība, 
jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika

Or. en

Grozījums Nr. 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Bioekonomika — pārtikas 
nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība 
un mežsaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioloģiskā ražošana
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas stratēģiju "Inovācija ilgtspējīgai izaugsmei: bioekonomika Eiropai" 
bioekonomikā ietilpst četras galvenās nozares, kas jāatbalsta saistībā ar "Lielo 
bioekonomikas izaicinājumu", proti, lauksaimniecība un mežsaimniecība, zivsaimniecība un 
akvakultūra, bioloģiskā ražošana un pārtika. Tādēļ šajā punktā ir jāizmanto Eiropas 
Komisijas izveidotā definīcija.

Grozījums Nr. 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pārtikas nekaitīgums, veselīga pārtika 
un pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras un kalnu zinātniskā 
un tehniskā pētniecība un bioekonomika

Or. sl

Grozījums Nr. 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Ilgtspējīga lauksaimniecība un 
mežsaimniecība

2.1. Ilgtspējīga lauksaimniecība, tostarp 
lopkopība, un mežsaimniecība

Or. en

Grozījums Nr. 666
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu ilgtermiņā produktīvākas, 
resursefektīvākas un izturīgākas 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmas, ar kurām var garantēt pietiekamu 
pārtikas nodrošinājumu, lopbarību, 
biomasu un citas izejvielas, kā arī
nodrošināt un uzturēt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. Tā 
mērķis ir izveidot pārtikas ražošanas 
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agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskās rūpnīcās iegūta 
proteīnu importa Eiropā, kā arī palielinot 
bioloģiskās daudzveidības līmeni primārās 
ražošanas sistēmās.

sistēmas, kas nevis izposta dabas resursus, 
no kuriem tās ir atkarīgas, bet stiprina, 
atbalsta un bagātina resursu bāzi, kas 
palīdzētu nodrošināt ilgtspējīgu 
labklājību. Īstenojot pētniecības un 
inovācijas darbības, tiks nodrošināta 
iespēja agroekonomikas un vides mērķus 
integrēt ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi 
palielinot lauksaimniecības ilgtermiņa 
produktivitāti un uzlabojot 
lauksaimniecības resursefektivitāti, 
samazinot lauksaimniecībā radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG), 
samazinot barības vielu noplūdi no 
apstrādātām augsnēm sauszemes un ūdens 
vidēs, samazinot atkarību no starptautiskās 
rūpnīcās iegūta proteīnu importa Eiropā, 
kā arī palielinot bioloģiskās daudzveidības 
līmeni primārās ražošanas sistēmās un 
samazinot šo sistēmu ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgākā ražošanā, piemēram,
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lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām
iegūta proteīnu importa Eiropā, kā arī 
palielinot bioloģiskās daudzveidības līmeni 
primārās ražošanas sistēmās.

uzlabojot augu ģenētisko potenciālu 
nolūkā tos labāk pielāgot biotiskā un 
abiotiskā stresa apstākļiem, palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), palielinot barības 
vielu un ūdens izmantošanas efektivitāti, 
samazinot atkarību no starptautiskās 
rūpnīcās iegūta proteīnu importa Eiropā, 
kā arī palielinot bioloģiskās daudzveidības 
līmeni primārās ražošanas sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām
iegūta proteīnu importa Eiropā, kā arī 
palielinot bioloģiskās daudzveidības līmeni 

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā, izmaksu ziņā pieejamā un 
uzturvielām bagātu produktu ražošanā, 
tādējādi palielinot lauksaimniecības 
produktivitāti un resursefektivitāti, 
samazinot lauksaimniecībā radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG), 
samazinot barības vielu noplūdi no 
apstrādātām augsnēm sauszemes un ūdens 
vidēs, samazinot atkarību no starptautiskās 
rūpnīcās iegūta proteīnu importa Eiropā, 
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primārās ražošanas sistēmās. kā arī palielinot bioloģiskās daudzveidības 
līmeni primārās ražošanas sistēmās nolūkā 
labāk izprast un rīkoties attiecībā uz to, kā 
mēs ražojam, izplatām, realizējam, 
patērējam pārtiku un regulējam tās 
ražošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām
iegūta proteīnu importa Eiropā, kā arī
palielinot bioloģiskās daudzveidības 
līmeni primārās ražošanas sistēmās.

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas, 
resursus saudzējošākas un izturīgākas 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmas, ar kurām var garantēt pietiekamu 
pārtikas nodrošinājumu, lopbarību, 
biomasu un citas izejvielas un nodrošināt 
ekosistēmu pakalpojumus, vienlaikus 
saudzējot dabas resursu bāzi, bioloģisko 
daudzveidību un atbalstot plaukstošas
lauku teritorijas. Īstenojot pētniecības un 
inovācijas darbības, tiks nodrošināta 
iespēja agroekonomikas un vides mērķus 
integrēt ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi 
palielinot lauksaimniecības produktivitāti 
un resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskās rūpnīcās iegūta 
proteīnu importa Eiropā, paplašinot
lauksaimniecības sistēmas un ainavas, 
pārstrādājot barības vielas un organiskās 
vielas, kā arī saudzējot ūdens un augsnes 
resursus, tādējādi uzlabojot 
lauksaimnieku spējas pielāgoties klimata 
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pārmaiņām un mainīgiem apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 670
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām
iegūta proteīnu importa Eiropā, kā arī 
palielinot bioloģiskās daudzveidības līmeni 
primārās ražošanas sistēmās.

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas, 
resursus saudzējošākas un izturīgākas 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
sistēmas, ar kurām var garantēt pietiekamu 
pārtikas nodrošinājumu, lopbarību, 
biomasu un citas izejvielas un nodrošināt 
ekosistēmu pakalpojumus, vienlaikus 
saudzējot dabas resursu bāzi un atbalstot 
plaukstošas lauku teritorijas. Īstenojot 
pētniecības un inovācijas darbības, tiks 
nodrošināta iespēja agroekonomikas un 
vides mērķus integrēt ilgtspējīgā ražošanā 
un pārtikas sistēmās, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskās rūpnīcās iegūta 
proteīnu importa un citiem materiāliem 
Eiropā, paplašinot lauksaimniecības 
sistēmas un ainavas, pārstrādājot barības 
vielas un organiskās vielas, kā arī 
saudzējot ūdens un augsnes resursus, 
tādējādi uzlabojot lauksaimnieku spējas 
pielāgoties klimata pārmaiņām un 
mainīgiem apstākļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām
iegūta proteīnu importa Eiropā, kā arī 
palielinot bioloģiskās daudzveidības līmeni 
primārās ražošanas sistēmās.

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgākā ražošanā, piemēram,
uzlabojot augu ģenētisko potenciālu 
nolūkā tos labāk pielāgot biotiskā un 
abiotiskā stresa apstākļiem, palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), palielinot barības 
vielu un ūdens izmantošanas efektivitāti, 
samazinot atkarību no starptautiskās 
rūpnīcās iegūta proteīnu importa Eiropā, 
kā arī palielinot bioloģiskās daudzveidības 
līmeni primārās ražošanas sistēmās.

Or. en

Pamatojums

"Tādējādi" ir aizvietots ar "piemēram", lai mazinātu ierobežojošo aspektu, pastiprinātu 
pozitīvo aspektu un paplašinātu nozīmi.

Grozījums Nr. 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām
iegūta proteīnu importa Eiropā, kā arī 
palielinot bioloģiskās daudzveidības līmeni 
primārās ražošanas sistēmās.

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 
garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību, 
aizsargājot patērētāju veselību un 
samazinot ietekmi uz vidi. Īstenojot 
pētniecības un inovācijas darbības, tiks 
nodrošināta iespēja agroekonomikas un 
vides mērķus integrēt ilgtspējīgā ražošanā, 
tādējādi palielinot lauksaimniecības 
produktivitāti un resursefektivitāti, 
samazinot lauksaimniecībā radīto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG), 
samazinot barības vielu noplūdi no 
apstrādātām augsnēm sauszemes un ūdens 
vidēs, samazinot atkarību no starptautiskās 
rūpnīcās iegūta proteīnu importa Eiropā, 
kā arī palielinot bioloģiskās daudzveidības 
līmeni primārās ražošanas sistēmās.

Or. es

Grozījums Nr. 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas 
un izturīgākas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības sistēmas, ar kurām var 

Ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, 
instrumenti, pakalpojumi un inovācijas, lai 
atbalstītu produktīvākas, resursefektīvākas, 
resursus saudzējošākas un izturīgākas 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
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garantēt pietiekamu pārtikas 
nodrošinājumu, lopbarību, biomasu un 
citas izejvielas un nodrošināt ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus atbalstot 
plaukstošu lauku teritoriju attīstību. 
Īstenojot pētniecības un inovācijas 
darbības, tiks nodrošināta iespēja 
agroekonomikas un vides mērķus integrēt 
ilgtspējīgā ražošanā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskām rūpnīcām
iegūta proteīnu importa Eiropā, kā arī 
palielinot bioloģiskās daudzveidības 
līmeni primārās ražošanas sistēmās.

sistēmas, ar kurām var garantēt pietiekamu 
pārtikas nodrošinājumu, lopbarību, 
biomasu un citas izejvielas un nodrošināt 
ekosistēmu pakalpojumus, vienlaikus 
saudzējot dabas resursu bāzi, bioloģisko 
daudzveidību un atbalstot plaukstošu lauku 
teritoriju attīstību. Īstenojot pētniecības un 
inovācijas darbības, tiks nodrošināta 
iespēja agroekonomikas un vides mērķus 
integrēt ilgtspējīgā ražošanā un pārtikas 
sistēmā, tādējādi palielinot 
lauksaimniecības produktivitāti un 
resursefektivitāti, samazinot 
lauksaimniecībā radīto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas (SEG), samazinot barības 
vielu noplūdi no apstrādātām augsnēm 
sauszemes un ūdens vidēs, samazinot 
atkarību no starptautiskās rūpnīcās iegūta 
proteīnu importa Eiropā, kā arī palielinot 
bioloģisko daudzveidību primārās 
ražošanas sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.1. Ražošanas efektivitātes palielināšana 
un pielāgošanās klimata pārmaiņām, 
vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgumu un 
izturību

2.1.1. Ražošanas efektivitātes, pārtikas 
kvalitātes un nekaitīguma, ilgtspējīguma 
un izturības palielināšana un pielāgošanās 
klimata pārmaiņām

Or. en

Grozījums Nr. 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.1. Ražošanas efektivitātes palielināšana 
un pielāgošanās klimata pārmaiņām, 
vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgumu un 
izturību

2.1.1. Ražošanas efektivitātes 
palielināšana, pārtikas kvalitāte un 
nekaitīgums un pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, vienlaikus nodrošinot 
ilgtspējīgumu un izturību

Or. en

Pamatojums

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums, piemēram, augu veselība, organoleptiskie un uztura 
raksturlielumi (vitamīni, mikroelementi).

Grozījums Nr. 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot darbības, tiks veicināta 
produktivitāte, kā arī augu, dzīvnieku un 
ražošanas sistēmu spēja pielāgoties strauji 
mainīgajiem vides/klimata apstākļiem un 
pieaugošajam dabas resursu iztrūkumam. 
Radītās inovācijas palīdzēt virzīties uz 
zemu enerģijas izmantojumu, zemu emisiju 
līmeni un zemu atkritumu ekonomiku visā 
pārtikas un lopbarības piegādes ķēdē. Tiks 
veicināts ne tikai pārtikas nodrošinājums, 
bet radītas arī jaunas iespējas biomasas, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaimniecības 
blakusproduktu izmantojumam plašā ar 
pārtiku nesaistīto pielietojumu spektrā.

Īstenojot darbības, tiks veicināta 
produktivitāte, kā arī augu, dzīvnieku un 
ražošanas sistēmu spēja pielāgoties strauji 
mainīgajiem vides/klimata apstākļiem un 
pieaugošajam dabas resursu iztrūkumam. 
Radītās inovācijas palīdzēt virzīties uz 
zemu enerģijas izmantojumu, zemu emisiju 
līmeni un zemu atkritumu ekonomiku visā 
pārtikas un lopbarības piegādes ķēdē. Tiks 
veicināts ne tikai pārtikas nodrošinājums 
un patērētāju veselība, bet radītas arī 
jaunas iespējas biomasas, kā arī 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
blakusproduktu izmantojumam plašā ar 
pārtiku nesaistīto pielietojumu spektrā.

Or. es
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Grozījums Nr. 677
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot darbības, tiks veicināta 
produktivitāte, kā arī augu, dzīvnieku un 
ražošanas sistēmu spēja pielāgoties strauji 
mainīgajiem vides/klimata apstākļiem un 
pieaugošajam dabas resursu iztrūkumam. 
Radītās inovācijas palīdzēt virzīties uz 
zemu enerģijas izmantojumu, zemu emisiju 
līmeni un zemu atkritumu ekonomiku visā 
pārtikas un lopbarības piegādes ķēdē. Tiks 
veicināts ne tikai pārtikas nodrošinājums, 
bet radītas arī jaunas iespējas biomasas, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaimniecības 
blakusproduktu izmantojumam plašā ar 
pārtiku nesaistīto pielietojumu spektrā.

Īstenojot darbības, tiks veicināta ilgtermiņa 
produktivitāte, kā arī augu, dzīvnieku un 
ražošanas sistēmu spēja pielāgoties strauji 
mainīgajiem vides/klimata apstākļiem un 
pieaugošajam dabas resursu iztrūkumam. 
Radītās inovācijas palīdzēt virzīties uz 
zemu enerģijas izmantojumu, zemu ārējo 
izejvielu izmantojumu, zemu emisiju 
līmeni un zemu atkritumu ekonomiku visā 
pārtikas un lopbarības piegādes ķēdē. Tiks 
veicināts ne tikai pārtikas nodrošinājums, 
bet radītas arī jaunas iespējas biomasas, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaimniecības 
blakusproduktu izmantojumam plašā ar 
pārtiku nesaistīto pielietojumu spektrā.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 

Tiks meklētas daudzdisciplināras un 
transdisciplināras pieejas, izmantojot 
visas piegādes ķēdes dalībnieku zināšanas 
un pieredzi, lai uzlabotu augu, dzīvnieku
un mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti un 
vitalitāti. Uzsvars tiks likts uz integrētām 
un dažādām ražošanas sistēmām un 
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pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs. 
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

agroekoloģiski ekonomiskajām praksēm. 
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas ilgtspējīgas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāka
ģenētisko resursu saglabāšana, 
pielāgošanās resursu iztrūkumam, 
mazākam pesticīdu izmantojumam un 
vietējiem vides apstākļiem. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti bioloģiskie 
kontroles pasākumi. Tiks meklētas arī 
stratēģijas dzīvnieku slimību, tostarp 
zoonozes izskaušanai, kā arī integrēta 
pieeja mikrobu rezistencei, kas saistīta ar 
augsta blīvuma dzīvnieku audzēšanas 
sistēmu. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu. Jebkura 
audzēšanas sistēma, kas izposta šīs 
sistēmas dabas resursu bāzi, ilgtermiņā 
nebūs ne ilgtspējīga, ne produktīva un 
tāpēc arī ne konkurētspējīga.

Or. en

Grozījums Nr. 679
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 

Tiks meklētas daudzdisciplināras un 
transdisciplināras pieejas, izmantojot 
visas piegādes ķēdes dalībnieku zināšanas 
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nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs. 
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

un pieredzi, lai uzlabotu augu, dzīvnieku 
un mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti un 
vitalitāti. Uzsvars tiks likts uz integrētām 
un dažādām ražošanas sistēmām un 
agronomijas praksēm, tostarp uz 
precizitātes tehnoloģiju, agroekoloģisko 
un organisko lauksamniecības metožu, kā 
arī ekoloģiskās pastiprināšanas pieeju 
izmantojumu gan tradicionālās, gan 
organiskās lauksaimniecības interesēs. Lai 
ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums, lai 
pielāgotos resursu iztrūkumam, mazākam 
pesticīdu izmantojumam un vietējiem 
vides apstākļiem. Attiecīga uzmanība tiks 
pievērsta augšņu apsaimniekošanai fermās, 
kas veikta nolūkā uzlabot augšņu 
auglīgumu kultūras audzēšanai. Tiks 
veicināta dzīvnieku un augu veselība, kā 
arī attīstīti integrēti slimību/kaitēkļu 
kontroles pasākumi. Vienlaikus ar 
pētījumiem par mikrobu rezistenci tiks 
meklētas arī stratēģijas dzīvnieku slimību, 
tostarp zoonozes izskaušanai. Pētot prakses 
ietekmi uz dzīvnieku labklājību, tiks rasti 
risinājumi arī sabiedrības problēmām. 
Iepriekš minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs. 
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī 
labāks ģenētisko resursu izmantojums. 
Attiecīga uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām visu 
lauksaimniecības veidu interesēs. Lai 
ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas visas pieejamās audzēšanas 
tehnoloģijas, lai labāk izmantotu 
ģenētiskos resursus, paverot iespējas 
jaunu, daudzveidīgu produktu ražošanai 
(pārtika, lopbarība, materiāli, enerģija), 
kas atbilst pieaugošām prasībām pēc īsas 
piegādes ķēdes sistēmām ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un papildus veicinātu Eiropas Savienības 
vadošo lomu globālās iniciatīvās.

Or. en
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Grozījums Nr. 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs. 
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
izmantojot visas piegādes ķēdes 
dalībnieku zināšanas un pieredzi, lai 
uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku
teritoriju ekoloģisko integritāti un 
vitalitāti. Uzsvars tiks likts uz integrētām 
un dažādām ražošanas sistēmām un 
agronomijas praksēm, tostarp uz 
precizitātes tehnoloģiju, agroekoloģisko 
un organisko lauksaimniecības metožu, 
kā arī ekoloģiskās pastiprināšanas pieeju 
izmantojumu gan tradicionālās, gan 
organiskās lauksaimniecības interesēs. Lai 
ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, labāks 
ģenētisko resursu izmantojums, kā arī būs 
jāpielāgojas resursu iztrūkumam, 
mazākam pesticīdu izmantojumam un 
vietējiem vides apstākļiem. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
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un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs. 
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs. 
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai un pēc iespējas samazināt 
gruntsūdens, virszemes un pazemes ūdens 
resursu zudumu. Tiks veicināta dzīvnieku 
un augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
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un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 683
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs.
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi.
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 

Tiks meklētas daudzdisciplināras un 
transdisciplināras pieejas, izmantojot 
visas piegādes ķēdes dalībnieku zināšanas 
un pieredzi, lai uzlabotu augu, dzīvnieku 
un mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti un 
vitalitāti. Uzsvars tiks likts uz integrētām 
un dažādām ražošanas sistēmām un 
agronomijas praksēm, tostarp uz 
precizitātes tehnoloģiju, agroekoloģisko un
organisko lauksaimniecības metožu, kā 
arī ekoloģiskās pastiprināšanas pieeju 
izmantojumu gan tradicionālās, gan 
organiskās lauksaimniecības interesēs. Lai 
ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi.
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 
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fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 684
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.1. punkts –  2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs. 
Lai ģenētiski varētu uzlabot augus un 
dzīvniekus nolūkā veicināt pielāgošanos un 
uzlabot produktivitātes īpašības, būs 
nepieciešamas atbilstošas tradicionālas un 
modernas audzēšanas pieejas, kā arī labāks 
ģenētisko resursu izmantojums. Attiecīga 
uzmanība tiks pievērsta augšņu 
apsaimniekošanai fermās, kas veikta 
nolūkā uzlabot augšņu auglīgumu kultūras 
audzēšanai. Tiks veicināta dzīvnieku un 
augu veselība, kā arī attīstīti integrēti 
slimību/kaitēkļu kontroles pasākumi. 
Vienlaikus ar pētījumiem par mikrobu 
rezistenci tiks meklētas arī stratēģijas 
dzīvnieku slimību, tostarp zoonozes 

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija), 
audzēšanas kvalitāti un lauku teritoriju 
ekoloģisko integritāti. Uzsvars tiks likts uz 
integrētām un dažādām ražošanas 
sistēmām un agronomijas praksēm, tostarp 
uz precizitātes tehnoloģiju izmantojumu un 
ekoloģiskās pastiprināšanas pieejām gan 
tradicionālās, gan organiskās 
lauksaimniecības interesēs. Lai ģenētiski 
varētu uzlabot augus un dzīvniekus nolūkā 
veicināt pielāgošanos un uzlabot 
produktivitātes īpašības, būs nepieciešamas 
atbilstošas tradicionālas un modernas 
audzēšanas pieejas, kā arī labāks ģenētisko 
resursu izmantojums. Attiecīga uzmanība 
tiks pievērsta augšņu apsaimniekošanai 
fermās, kas veikta nolūkā uzlabot augšņu 
auglīgumu kultūras audzēšanai. Tiks 
veicināta dzīvnieku un augu veselība, kā 
arī attīstīti integrēti slimību/kaitēkļu 
kontroles pasākumi. Vienlaikus ar 
pētījumiem par mikrobu rezistenci tiks 
meklētas arī stratēģijas dzīvnieku slimību, 
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izskaušanai. Pētot prakses ietekmi uz 
dzīvnieku labklājību, tiks rasti risinājumi 
arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

tostarp zoonozes izskaušanai. Pētot prakses 
ietekmi uz dzīvnieku labklājību, tiks rasti 
risinājumi arī sabiedrības problēmām. 
Iepriekš minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts –  ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.2. Ekosistēmu pakalpojumu un 
sabiedrisko vērtību nodrošināšana

2.1.2. Lauksaimniecības 
daudzfunkcionalitātes, tostarp ekosistēmu 
pakalpojumu un sabiedrisko vērtību, 
stiprināšana

Or. en

Grozījums Nr. 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts –  ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.2. Ekosistēmu pakalpojumu un 
sabiedrisko vērtību nodrošināšana

2.1.2. Lauksaimniecības 
daudzfunkcionalitātes, tostarp 
pakalpojumu un sabiedrisko vērtību, 
stiprināšana

Or. en

Pamatojums

Daudzfunkcionalitāte kā visaptveroša pieeja, lai kombinētu lauksaimniecības izmantošanu ar 
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ekosistēmas pakalpojumiem; jānodrošina tās saskaņa ar KLP politiku un pētniecības 
programmām.

Grozījums Nr. 687
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību.
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Pārmaiņas 
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un būtiskus ekoloģiskos 
pakalpojumus, kas tirgū pagaidām nav 
novērtēti, piemēram, funkcionālu un in-situ 
bioloģisko daudzveidību, apputeksnēšanos, 
ūdens kvalitātes pieejamību un regulāciju,
lauksaimniecības un mežu ainavu
veidošanu, augsnes funkcionalitāti
erozijas samazinājumu, oglekļa dioksīda 
piesaisti, klimata stabilitāti, SEG seku 
mazināšanu, gaisa kvalitāti, noturību pret 
plūdiem, sausumu un ugunsgrēkiem.
Neviena labklājību veicinoša sistēma 
nespēj būt konkurētspējīga, ja tā izposta 
savu resursu bāzi, tāpēc ir nepieciešams 
attīstīt dabas resursu izmantošanas 
sistēmas, kas būtu patiesi ilgtspējīgas. 
Veicot pētniecības darbības, tiks atbalstīti 
šo sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību.
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu dažādu
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai un attīstīšanai, kas 
var palīdzēt sasniegt šos mērķus.
Pārmaiņas lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
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pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Or. en

Grozījums Nr. 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts –  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību. 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Pārmaiņas 
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu 
veidošanu, erozijas samazinājumu un 
oglekļa dioksīda piesaisti / SEG seku 
mazināšanu. Veicot pētniecības darbības, 
tiks atbalstīti šo sabiedrisko vērtību un 
pakalpojumu nosacījumi, jo tiks rasti 
pārvaldības risinājumi, lēmumu atbalsta 
instrumenti un iespēja novērtēt 
nekomerciālu vērtību. Īpaša uzmanība 
jāpievērš tādu lauksaimniecības/mežu 
sistēmu un ainavu paraugu noteikšanai, kas 
var palīdzēt sasniegt šos mērķus. Tiks 
veikti sociālekonomiski un salīdzinoši 
lauksaimniecības/mežsaimniecības 
sistēmu un to ilgtspējīguma rādītāju 
novērtējumi. Pārmaiņas lauksaimniecības 
sistēmu aktīvā pārvaldībā, tostarp 
tehnoloģiju izmantojumā un prakšu maiņā, 
uzlabos SEG seku mazināšanu un 
lauksaimniecības nozares spēju piemēroties 
klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības/mežsaimniecības sistēmu sociālekonomiskais pētījums jāiekļauj pētījumos 
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par lauksaimniecības daudzfunkcionālajiem aspektiem, un tas būtu jāveic, lai veicinātu 
pārmaiņas lauksaimniecības sistēmu aktīvas pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts –  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību. 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Pārmaiņas 
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu 
veidošanu, erozijas samazinājumu un 
oglekļa dioksīda piesaisti / SEG seku 
mazināšanu. Veicot pētniecības darbības, 
tiks atbalstīti šo sabiedrisko vērtību un 
pakalpojumu nosacījumi, jo tiks rasti 
pārvaldības risinājumi, lēmumu atbalsta 
instrumenti un iespēja novērtēt 
nekomerciālu vērtību. Īpaša uzmanība 
jāpievērš tādu lauksaimniecības/mežu 
sistēmu un ainavu paraugu noteikšanai, kas 
var palīdzēt sasniegt šos mērķus. Tiks 
veikti sociālekonomiski un salīdzinoši 
lauksaimniecības/mežsaimniecības 
sistēmu un to ilgtspējīguma rādītāju 
novērtējumi. Pārmaiņas lauksaimniecības 
sistēmu aktīvā pārvaldībā, tostarp 
tehnoloģiju izmantojumā un prakšu maiņā, 
uzlabos SEG seku mazināšanu un 
lauksaimniecības nozares spēju piemēroties 
klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei. 
Piemēram, biotehnoloģija var uzlabot 
esošo Eiropas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības resursu efektīvu 
izmantošanu, uzlabojot izpratni par 
bioloģiskajām sistēmām un piedāvājot 
plašu rīku klāstu lauksaimniecības un 
mežsaimniecības ilgtspējības un 
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produktivitātes uzlabošanai. Vēl tā 
nodrošina pietiekamu apgādi ar pārtiku 
un lopbarību, kam ir būtiska nozīme, 
ņemot vērā iepriekšējos un turpmākos 
satricinājumus pasaules tirgos. Būtu 
jāatbalsta dažādu lauksamniecības 
tehnoloģiju priekšrocību kombinēšana, lai 
cilvēku veselība un vide gūtu reālu 
labumu.

Or. en

Grozījums Nr. 690
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts –  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību. 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Pārmaiņas 
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī ir daļa no 
bezpeļņas pieejas, turklāt tās nodrošina 
plašāku sabiedrisko vērtību spektru
(tostarp kultūras un atpūtas vērtības) un 
nozīmīgus ekoloģiskos pakalpojumus, 
piemēram, funkcionālu un in-situ 
bioloģisko daudzveidību, apputeksnēšanos, 
ūdens regulāciju, ainavu veidošanu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību. 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Pārmaiņas 
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata
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pārmaiņu negatīvajai ietekmei. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta vietējām 
nekomerciālām pārtikas ražošanas 
sistēmām, piemēram, dārziem pilsētās.

Or. fr

Grozījums Nr. 691
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts –  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību. 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Pārmaiņas 
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens uzglabāšanu un
regulāciju, ainavu veidošanu, erozijas 
samazinājumu un oglekļa dioksīda piesaisti 
/ SEG seku mazināšanu. Veicot pētniecības 
darbības, tiks atbalstīti šo sabiedrisko 
vērtību un pakalpojumu nosacījumi, jo tiks 
rasti pārvaldības risinājumi, lēmumu 
atbalsta instrumenti un iespēja novērtēt 
nekomerciālu vērtību. Īpaša uzmanība
jāpievērš tādu lauksaimniecības/mežu 
sistēmu un ainavu paraugu noteikšanai, kas 
var palīdzēt sasniegt šos mērķus. 
Pārmaiņas lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei. Lai to 
paveiktu, jānodrošina integrēta ūdens 
pārvaldība un alternatīvi ūdens avoti 
(piemēram, apstrādāti notekūdeņi), lai 
nodrošinātu ūdeni apūdeņošanai 
(lauksaimniecībā, ainavu veidošanā un 
mežsaimniecībā), vides 
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atjaunošanai/uzlabošanai, meža 
ugunsgrēku dzēšanai, atpūtai un 
sabiedrības patēriņam.

Or. en

Grozījums Nr. 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts –  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa 
dioksīda piesaisti / SEG seku mazināšanu. 
Veicot pētniecības darbības, tiks atbalstīti 
šo sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību. 
Īpaša uzmanība jāpievērš tādu 
lauksaimniecības/mežu sistēmu un ainavu 
paraugu noteikšanai, kas var palīdzēt 
sasniegt šos mērķus. Pārmaiņas 
lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju un
ainavu veidošanu, kā arī pakalpojumus 
tādās jomās, kas saistītas ar eroziju,
sausumu un oglekļa dioksīda piesaisti / 
SEG seku mazināšanu. Veicot pētniecības 
darbības, tiks atbalstīti šo sabiedrisko 
vērtību un pakalpojumu nosacījumi, jo tiks 
rasti pārvaldības risinājumi, lēmumu 
atbalsta instrumenti un iespēja novērtēt 
nekomerciālu vērtību. Īpaša uzmanība 
jāpievērš tādu lauksaimniecības/mežu 
sistēmu un ainavu paraugu noteikšanai, kas 
var palīdzēt sasniegt šos mērķus. 
Pārmaiņas lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei.

Or. es
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Grozījums Nr. 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attīstības iespējas lauku kopienām tiks 
mobilizētas, stiprinot to primārās 
ražošanas un ekosistēmas pakalpojumu 
sniegšanas spējas, kā arī paverot iespējas 
jaunu, daudzveidīgu produktu ražošanai 
(pārtika, lopbarība, materiāli, enerģija), 
kas atbilst pieaugošām prasībām pēc īsas 
piegādes sistēmām ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni. Ir nepieciešami 
sociāli ekonomiskie pētījumi, kā arī jaunu 
konceptu un institucionālo inovāciju 
attīstība, lai nodrošinātu lauku teritoriju 
kohēziju, novērstu ekonomisko un sociālo 
noslāņošanos, veicinātu ekonomisko 
aktivitāšu daudzveidību (tostarp 
pakalpojumu nozarē), nodrošinātu 
atbilstošas attiecības starp lauku un pilsētu 
teritorijām, kā arī veicinātu zināšanu 
apmaiņu, demonstrējumus, inovāciju un 
izplatīšanu, un līdzdalību resursu 
pārvaldībā. Tāpat jāmeklē veidi, kā lauku 
teritorijās esošās sabiedriskās vērtības 
varētu pārvērst vietēja/reģionāla mēroga 
sociāli ekonomiskās priekšrocībās.
Reģionālā un vietējā mērogā konstatētās 
vajadzības pēc inovācijām tiks papildinātas 
ar starpnozaru pētniecības darbībām 
starpreģionālā un Eiropas līmenī. 
Nodrošinot nepieciešamos analītiskos 
instrumentus, rādītājus, modeļus un 
tālredzīgas aktivitātes, īstenojot pētniecības 
projektus, tiks sniegts atbalsts politikas 
veidotājiem un citiem tirgus dalībniekiem 
attiecīgo stratēģiju, politiku un tiesību aktu 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, ne 
tikai attiecībā uz lauku teritorijām, bet uz 
visu bioloģisko ekonomiku kopumā. Tāpat 
ir nepieciešami instrumenti un dati, kas 
varētu palīdzēt veikt pareizu potenciālā 
kompromisa novērtējumu starp dažādiem 

Ir nepieciešami sociālekonomiskie
pētījumi, kā arī jaunu konceptu un 
institucionālo inovāciju attīstība, lai 
nodrošinātu lauku teritoriju kohēziju, 
novērstu ekonomisko un sociālo 
noslāņošanos, veicinātu ekonomisko 
aktivitāšu daudzveidību (tostarp 
pakalpojumu nozarē), nodrošinātu 
atbilstošas attiecības starp lauku un pilsētu 
teritorijām, kā arī veicinātu zināšanu 
apmaiņu, demonstrējumus, inovāciju un 
izplatīšanu, un līdzdalību resursu 
pārvaldībā. Tāpat jāmeklē veidi, kā lauku 
teritorijās esošās sabiedriskās vērtības 
varētu pārvērst vietēja/reģionāla, kā arī 
Eiropas mēroga sociālekonomiskās
priekšrocībās. Piemēram, var papildināt 
vietējos pasākumus ar starpnozaru 
pētniecības darbībām starpreģionālā un 
Eiropas līmenī. Nodrošinot nepieciešamos 
analītiskos instrumentus, rādītājus, 
modeļus un tālredzīgas aktivitātes, 
īstenojot pētniecības projektus, tiks sniegts 
atbalsts politikas veidotājiem un citiem 
tirgus dalībniekiem attiecīgo stratēģiju, 
politiku un tiesību aktu īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā, ne tikai 
attiecībā uz lauku teritorijām, bet uz visu 
bioloģisko ekonomiku kopumā. Būtiski 
būs nodrošināt mērķim atbilstīgus un 
efektīvus noteikumus un uzlabot 
noteikumu ietekmes novērtējumu, kā arī 
novērtējumu izmaksām, kas saistībā ar 
noteikumu ievērošanu rodas 
agrorūpniecībā un lauksaimniecībā. 
Tāpat ir nepieciešami instrumenti un dati, 
kas varētu palīdzēt veikt pareizu potenciālā 
kompromisa novērtējumu starp dažādiem 
resursu izmantojumu veidiem (augsne, 
ūdens un citi) un bioloģiski ekonomiskiem 
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resursu izmantojumu veidiem (augsne, 
ūdens un citi) un bioloģiski ekonomiskiem 
produktiem. Tiks veikti sociāli ekonomiski 
un salīdzinoši 
lauksaimniecības/mežsaimniecības 
sistēmu un to ilgtspējīguma rādītāju 
novērtējumi.

produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 694
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attīstības iespējas lauku kopienām tiks 
mobilizētas, stiprinot to primārās ražošanas 
un ekosistēmas pakalpojumu sniegšanas 
spējas, kā arī paverot iespējas jaunu, 
daudzveidīgu produktu ražošanai (pārtika, 
lopbarība, materiāli, enerģija), kas atbilst 
pieaugošām prasībām pēc īsas piegādes 
sistēmām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni. Ir nepieciešami sociāli ekonomiskie
pētījumi, kā arī jaunu konceptu un 
institucionālo inovāciju attīstība, lai 
nodrošinātu lauku teritoriju kohēziju, 
novērstu ekonomisko un sociālo 
noslāņošanos, veicinātu ekonomisko 
aktivitāšu daudzveidību (tostarp 
pakalpojumu nozarē), nodrošinātu 
atbilstošas attiecības starp lauku un pilsētu 
teritorijām, kā arī veicinātu zināšanu 
apmaiņu, demonstrējumus, inovāciju un
izplatīšanu, un līdzdalību resursu 
pārvaldībā. Tāpat jāmeklē veidi, kā lauku 
teritorijās esošās sabiedriskās vērtības 
varētu pārvērst vietēja/reģionāla mēroga 
sociāli ekonomiskās priekšrocībās. 
Reģionālā un vietējā mērogā konstatētās 
vajadzības pēc inovācijām tiks papildinātas 
ar starpnozaru pētniecības darbībām 
starpreģionālā un Eiropas līmenī. 

Attīstības iespējas lauku kopienām tiks 
mobilizētas, stiprinot to primārās ražošanas 
un ekosistēmas pakalpojumu sniegšanas 
spējas, kā arī paverot iespējas jaunu, 
daudzveidīgu produktu ražošanai (pārtika, 
lopbarība, materiāli, enerģija), kas atbilst 
pieaugošām prasībām pēc īsas piegādes 
sistēmām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni. Ir nepieciešami sociālekonomiskie
pētījumi, kā arī jaunu konceptu un 
institucionālo inovāciju attīstība, lai 
nodrošinātu lauku teritoriju kohēziju, 
novērstu ekonomisko un sociālo 
noslāņošanos, veicinātu ekonomisko 
aktivitāšu daudzveidību (tostarp 
pakalpojumu nozarē), nodrošinātu 
atbilstošas attiecības starp lauku un pilsētu 
teritorijām, kā arī veicinātu zināšanu 
apmaiņu, demonstrējumus, inovāciju un 
izplatīšanu, un līdzdalību resursu 
pārvaldībā. Tāpat jāmeklē veidi, kā lauku 
teritorijās esošās sabiedriskās vērtības 
varētu pārvērst vietēja/reģionāla mēroga 
sociālekonomiskās priekšrocībās. 
Reģionālā un vietējā mērogā konstatētās 
vajadzības pēc inovācijām tiks papildinātas 
ar starpnozaru pētniecības darbībām 
starpreģionālā un Eiropas līmenī. 
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Nodrošinot nepieciešamos analītiskos 
instrumentus, rādītājus, modeļus un 
tālredzīgas aktivitātes, īstenojot pētniecības 
projektus, tiks sniegts atbalsts politikas 
veidotājiem un citiem tirgus dalībniekiem 
attiecīgo stratēģiju, politiku un tiesību aktu 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, ne 
tikai attiecībā uz lauku teritorijām, bet uz 
visu bioloģisko ekonomiku kopumā. Tāpat 
ir nepieciešami instrumenti un dati, kas
varētu palīdzēt veikt pareizu potenciālā 
kompromisa novērtējumu starp dažādiem 
resursu izmantojumu veidiem (augsne, 
ūdens un citi) un bioloģiski ekonomiskiem 
produktiem. Tiks veikti sociāli ekonomiski
un salīdzinoši 
lauksaimniecības/mežsaimniecības sistēmu 
un to ilgtspējīguma rādītāju novērtējumi.

Nodrošinot nepieciešamos analītiskos 
instrumentus, rādītājus, modeļus un 
tālredzīgas aktivitātes, īstenojot pētniecības 
projektus, tiks sniegts atbalsts politikas 
veidotājiem un citiem tirgus dalībniekiem 
attiecīgo stratēģiju, politiku un tiesību aktu 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, ne 
tikai attiecībā uz lauku teritorijām, bet uz 
visu bioloģisko ekonomiku kopumā. Tāpat 
ir nepieciešami instrumenti un dati, kas 
varētu palīdzēt veikt pareizu potenciālā 
kompromisa novērtējumu starp dažādiem 
resursu izmantojumu veidiem (augsne, 
ūdens un citi) un bioloģiski ekonomiskiem 
produktiem. Tiks veikti sociālekonomiski
un salīdzinoši 
lauksaimniecības/mežsaimniecības sistēmu 
un to ilgtspējīguma rādītāju novērtējumi.
Tiks ņemti vērā pārredzamu procedūru 
kritēriji jaunu tehnoloģiju vēlamības un 
pieņemamības novērtējumam, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības vēlmes.

Or. en

Grozījums Nr. 695
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
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ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Īstenojot šādu pieeju tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
drošums visiem eiropiešiem un izskausts 
bads pasaulē, (b) samazināts ar pārtiku un 
uzturu saistīto slimību slogs, jo tiks 
veicināta pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu 
uzturu, izglītojot patērētājus un ieviešot 
inovācijas pārtikas ražošanas nozarē, (c) 
samazināts ūdens un enerģijas patēriņš 
pārtikas ražošanā, transportēšanā un 
izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi.

ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Konkurētspēju var definēt 
dažādos līmeņos, un mērķis ir izveidot 
sistēmas, kuras arī lauksaimniekus 
padara konkurētspējīgus vietējā un 
reģionālā līmenī. Savienības pieejai 
vajadzētu būt vienotai, lai, mēģinot panākt 
konkurētspēju globālajā tirgū, nerastos 
pretruna ar Savienības centieniem un 
finansējumu, tādējādi radot dinamiskas 
vietējās ekonomikas un īsas pārtikas 
ražošanas un piegādes ķēdes. Būtu 
vispārēji jāņem vērā tādu ražošanas 
sistēmu negatīvā ietekme, kuras paredz 
ievērojamu izejvielu daudzumu un kuras 
iepriekš uzskatīja par 
"konkurētspējīgām" un "produktīvām", 
un attiecībā uz jebkuru "cenu ziņā 
pieejamu" pārtiku arī būtu jāņem vērā 
izmaksas, kādas nodokļu maksātājiem un 
valsts budžetam rada ietekme uz vidi un 
sabiedrības veselību. Īstenojot šādu pieeju,
tiks (a) garantēts pārtikas nodrošinājums un 
nekaitīgums visiem eiropiešiem un 
izskausts bads pasaulē, (b) samazināts ar 
pārtiku un uzturu saistīto slimību slogs, jo 
tiks veicināta pāreja uz veselīgu un 
ilgtspējīgu uzturu, izglītojot patērētājus un 
ieviešot inovācijas pārtikas ražošanas 
nozarē, (c) samazināts ūdens un enerģijas 
patēriņš pārtikas ražošanā, transportēšanā 
un izplatīšanā, (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi, kā arī 
(e) nodrošināta liela veselīgas, 
autentiskas, kvalitatīvas un nekaitīgas 
pārtikas daudzveidība. Būtu jāliek uzsvars 
uz patērētāju vēlmēm un 
konkurētspējīgām pārtikas apstrādes 
metodēm, kurās izmanto mazāk resursu 
un piedevu un kurās rodas mazāk 
blakusproduktu un siltumnīcefekta gāzu.

Or. en
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Grozījums Nr. 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Īstenojot šādu pieeju tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
drošums visiem eiropiešiem un izskausts 
bads pasaulē, (b) samazināts ar pārtiku un 
uzturu saistīto slimību slogs, jo tiks 
veicināta pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu 
uzturu, izglītojot patērētājus un ieviešot 
inovācijas pārtikas ražošanas nozarē, (c) 
samazināts ūdens un enerģijas patēriņš 
pārtikas ražošanā, transportēšanā un 
izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi.

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Īstenojot šādu pieeju, tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
nekaitīgums visiem eiropiešiem un 
izskausts bads pasaulē, (b) samazināts ar 
pārtiku un uzturu saistīto slimību slogs, jo 
tiks veicināta pāreja uz veselīgu un 
ilgtspējīgu uzturu, izglītojot patērētājus un 
ieviešot inovācijas pārtikas ražošanas 
nozarē, (c) samazināts ūdens un enerģijas 
patēriņš pārtikas ražošanā, transportēšanā 
un izplatīšanā, (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi, kā arī 
(e) pētnieciskajās darbībās būtu jāliek 
uzsvars uz to, lai tiktu panākta liela 
veselīgas, autentiskas, kvalitatīvas un 
nekaitīgas pārtikas daudzveidība.

Or. en

Grozījums Nr. 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Īstenojot šādu pieeju tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
drošums visiem eiropiešiem un izskausts 
bads pasaulē, (b) samazināts ar pārtiku un 
uzturu saistīto slimību slogs, jo tiks 
veicināta pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu 
uzturu, izglītojot patērētājus un ieviešot 
inovācijas pārtikas ražošanas nozarē, (c) 
samazināts ūdens un enerģijas patēriņš 
pārtikas ražošanā, transportēšanā un 
izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi.

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
attiecībā uz visiem lauksaimnieciskās 
darbības veidiem un produktiem, sākot ar 
primāro ražošanu līdz pat patēriņam. 
Īstenojot šādu pieeju, tiks (a) garantēts 
pārtikas nodrošinājums un nekaitīgums
visiem eiropiešiem un izskausts bads 
pasaulē, (b) samazināts ar pārtiku un uzturu 
saistīto slimību slogs, jo tiks veicināta 
pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu uzturu, 
izglītojot patērētājus un ieviešot inovācijas 
lauksaimniecībā un pārtikas ražošanas 
nozarē, (c) samazināts ūdens un enerģijas 
patēriņš pārtikas ražošanā, transportēšanā 
un izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam 
par 50 % samazināti pārtikas atkritumi.

Or. en

Grozījums Nr. 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāskata jautājums par patērētāju Ir jāskata jautājums par patērētāju 
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vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Īstenojot šādu pieeju tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
drošums visiem eiropiešiem un izskausts 
bads pasaulē, (b) samazināts ar pārtiku un 
uzturu saistīto slimību slogs, jo tiks 
veicināta pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu 
uzturu, izglītojot patērētājus un ieviešot 
inovācijas pārtikas ražošanas nozarē, (c) 
samazināts ūdens un enerģijas patēriņš 
pārtikas ražošanā, transportēšanā un 
izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi.

vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli un ilgtspējīgi 
intensīvi vai bioloģiski, sākot ar primāro 
ražošanu līdz pat patēriņam. Īstenojot šādu 
pieeju, tiks (a) garantēts pārtikas 
nodrošinājums un nekaitīgums visiem 
eiropiešiem un izskausts bads pasaulē, (b) 
samazināts ar pārtiku un uzturu saistīto 
slimību slogs, jo tiks veicināta pāreja uz 
veselīgu un ilgtspējīgu uzturu, izglītojot 
patērētājus un ieviešot inovācijas 
lauksaimniecības pārtikas ražošanas 
nozarē, (c) samazināts ūdens un enerģijas 
patēriņš pārtikas ražošanā, transportēšanā 
un izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam 
par 50 % samazināti pārtikas atkritumi.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
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nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Īstenojot šādu pieeju tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
drošums visiem eiropiešiem un izskausts 
bads pasaulē, (b) samazināts ar pārtiku un
uzturu saistīto slimību slogs, jo tiks
veicināta pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu 
uzturu, izglītojot patērētājus un ieviešot 
inovācijas pārtikas ražošanas nozarē, (c) 
samazināts ūdens un enerģijas patēriņš 
pārtikas ražošanā, transportēšanā un 
izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi.

nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 
patēriņam. Īstenojot šādu pieeju, tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
nekaitīgums visiem eiropiešiem un 
izskausts bads pasaulē, (b) samazināts ar 
pārtiku, uzturu un (bērnu un pieaugušo) 
aptaukošanos saistīto slimību slogs, jo tiks 
veicināta pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu 
uzturu, izglītojot patērētājus un ieviešot 
inovācijas pārtikas ražošanas nozarē, (c) 
samazināts ūdens un enerģijas patēriņš 
pārtikas ražošanā, transportēšanā un 
izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi.

Or. es

Grozījums Nr. 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus neatkarīgi no 
tā, vai tie ir tradicionāli vai bioloģiski, 
sākot ar primāro ražošanu līdz pat 

Ir jāskata jautājums par patērētāju 
vajadzībām pēc drošas un veselīgas 
pārtikas, ko viņi var atļauties iegādāties, 
vienlaikus ņemot vērā pārtikas patērēšanas 
modeļa, kā arī pārtikas un lopbarības 
ražošanas ietekmi uz cilvēku veselību un 
visu ekosistēmu. Tiks risināts jautājums 
par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un 
nodrošinājumu, Eiropas lauksaimniecības 
pārtikas ražošanas nozares konkurētspēju 
un pārtikas ražošanas un piegādes 
ilgtspējīgumu, skarot visu pārtikas ķēdi un 
ar to saistītos pakalpojumus attiecībā uz 
visiem lauksaimnieciskās darbības 
veidiem un produktiem, sākot ar primāro 
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patēriņam. Īstenojot šādu pieeju tiks (a) 
garantēts pārtikas nodrošinājums un 
drošums visiem eiropiešiem un izskausts 
bads pasaulē, (b) samazināts ar pārtiku un 
uzturu saistīto slimību slogs, jo tiks 
veicināta pāreja uz veselīgu un ilgtspējīgu 
uzturu, izglītojot patērētājus un ieviešot 
inovācijas pārtikas ražošanas nozarē, (c) 
samazināts ūdens un enerģijas patēriņš 
pārtikas ražošanā, transportēšanā un 
izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam par 
50 % samazināti pārtikas atkritumi.

ražošanu līdz pat patēriņam. Īstenojot šādu 
pieeju, tiks (a) garantēts pārtikas 
nodrošinājums un nekaitīgums visiem 
eiropiešiem un izskausts bads pasaulē, (b) 
samazināts ar pārtiku un uzturu saistīto 
slimību slogs, jo tiks veicināta pāreja uz 
veselīgu un ilgtspējīgu uzturu, izglītojot 
patērētājus un ieviešot inovācijas 
lauksaimniecības un pārtikas ražošanas 
nozarē, (c) samazināts ūdens un enerģijas 
patēriņš pārtikas ražošanā, transportēšanā 
un izplatīšanā, kā arī (d) līdz 2030. gadam 
par 50 % samazināts pārtikas 
izšķērdēšanas apjoms.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar pētnieciskajām darbībām arī jācenšas 
panākt lielu veselīgas, autentiskas, 
kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas 
daudzveidību, kas būtu pieejama visiem. 
Tajās būtu jāliek uzsvars arī uz patērētāju 
vēlmēm un konkurētspējīgām pārtikas 
apstrādes metodēm, kurās izmanto mazāk 
resursu un piedevu un kurās rodas mazāk 
blakusproduktu un siltumnīcefekta gāzu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatzīst, ka pārtikas ražošana ir viens no nozīmīgajiem veselības faktoriem.

Grozījums Nr. 702
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks risināts jautājums par patērētāju 
izvēli, attieksmi, vajadzībām, uzvedību, 
dzīvesveidu un izglītību, kā arī veicināta 
saziņa starp patērētājiem un pārtikas ķēdes 
pētnieku kopienu un tās operatoriem, 
tādējādi uzlabojot apzinātu izvēli un 
ilgtspējīgu patēriņu, kā arī to ietekmi uz 
ražošanu, iekļaujošu izaugsmi un dzīves 
kvalitāti, īpaši neaizsargāto iedzīvotāju 
grupu dzīves kvalitāti. Sabiedriskās 
inovācijas palīdzēs risināt sabiedrības 
problēmas, un inovatīvie modeļi un 
metodoloģija attiecībā uz patērētāju izziņu 
sniegs salīdzinošus datus un liks pamatu 
tam, lai reaģētu uz Eiropas Savienības 
politikas vajadzībām.

Tiks risināts jautājums par patērētāju 
izvēli, attieksmi, vajadzībām, uzvedību, 
dzīvesveidu un izglītību, kā arī veicināta 
saziņa starp patērētājiem un pārtikas ķēdes 
pētnieku kopienu un tās operatoriem, 
tādējādi uzlabojot apzinātu un pārdomātu
izvēli un ilgtspējīgu patēriņu, kā arī to 
ietekmi uz ražošanu, iekļaujošu izaugsmi 
un dzīves kvalitāti, īpaši neaizsargāto 
iedzīvotāju grupu dzīves kvalitāti. 
Sabiedriskās inovācijas palīdzēs risināt 
sabiedrības problēmas, un inovatīvie 
modeļi un metodoloģija attiecībā uz 
patērētāju izziņu sniegs salīdzinošus datus 
un liks pamatu tam, lai reaģētu uz 
Eiropas Savienības politikas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc 
barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī 
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Tiks konstatēti uztura 
risinājumi un inovācijas, kā rezultātā tiks 
uzlabota veselība un labklājība. Tiks 
novērtēta, uzraudzīta, kontrolēta un 
izsekota ķīmiskā un toksiskā saindēšanās ar 
pārtiku vai lopbarību, tās riski un iedarbība 
visā pārtikas un dzeramā ūdens piegādes 

Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc 
barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī 
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Ir jāpalielina 
kvalitatīvs un veselīgs uzturs, pārbaudot 
un uzlabojot veselīgus savienojumus 
augos (piemēram, sekundāros 
metabolītus) un kultūraugu veselības 
statusu. Tiks konstatēti uztura risinājumi 
un inovācijas, kā rezultātā tiks uzlabota 
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ķēdē no ražošanas un uzglabāšanas līdz 
apstrādei, iepakošanai, izplatīšanai, 
dalīšanai un sagatavošanai mājas apstākļos.
Pārtikas nodrošinājuma inovācijas, labāki 
risku izziņošanas instrumenti un labāki 
pārtikas nodrošinājuma standarti palīdzēs 
vairot patērētāju uzticību un aizsardzību 
Eiropā. Turklāt augstāki pārtikas 
nodrošinājuma standarti pasaules mērogā 
palīdzēs stiprināt Eiropas pārtikas 
ražošanas nozares konkurētspēju.

veselība un labklājība. Tiks novērtēta, 
uzraudzīta, kontrolēta un izsekota ķīmiskā 
un toksiskā saindēšanās ar pārtiku vai 
lopbarību, tās riski un iedarbība visā 
pārtikas un dzeramā ūdens piegādes ķēdē 
no ražošanas un uzglabāšanas līdz 
apstrādei, iepakošanai, izplatīšanai, 
dalīšanai un sagatavošanai mājas apstākļos. 
Pārtikas nodrošinājuma inovācijas, labāki 
risku izziņošanas instrumenti un labāki 
pārtikas nodrošinājuma standarti palīdzēs 
vairot patērētāju uzticību un aizsardzību 
Eiropā. Turklāt augstāki pārtikas 
nodrošinājuma standarti pasaules mērogā 
palīdzēs stiprināt Eiropas pārtikas 
ražošanas nozares konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 
sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 

Tikai ilgtspējīga ražošanas sistēma 
ilgtermiņā var būt konkurētspējīga. Visos 
pārtikas un lopbarības ražošanas ķēdes 
posmos, tostarp attiecībā uz pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 
sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši, veselīgi un kvalitatīvi 
produkti par pieņemamām cenām, paturot 
prātā, ka pieņemamas cenas jēdzienam 
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nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociāli ekonomiskos aspektus, pārtikas 
ķēdes noturīgumu pret vides un klimata 
riskiem, pārtikas ķēdē veikto darbību, kā 
arī uztura un ražošanas sistēmu izmaiņu 
radītās negatīvās ietekmes uz vidi 
ierobežošana.

būtu jāietver sistēmas ārējā ietekme, 
tostarp nodokļu maksātājiem radītās 
izmaksas saistībā ar ietekmi uz 
sabiedrības veselību un vidi. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociālekonomiskos aspektus, pārtikas ķēdes 
noturīgumu pret vides un klimata riskiem, 
pārtikas ķēdē veikto darbību, kā arī uztura 
un ražošanas sistēmu izmaiņu radītās 
negatīvās ietekmes uz vidi izskaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc 
barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī 
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Tiks konstatēti uztura 
risinājumi un inovācijas, kā rezultātā tiks 
uzlabota veselība un labklājība. Tiks 
novērtēta, uzraudzīta, kontrolēta un 
izsekota ķīmiskā un toksiskā saindēšanās ar 
pārtiku vai lopbarību, tās riski un iedarbība 
visā pārtikas un dzeramā ūdens piegādes 
ķēdē no ražošanas un uzglabāšanas līdz 
apstrādei, iepakošanai, izplatīšanai, 
dalīšanai un sagatavošanai mājas apstākļos. 
Pārtikas nodrošinājuma inovācijas, labāki 
risku izziņošanas instrumenti un labāki 
pārtikas nodrošinājuma standarti palīdzēs 

Tiks risināts jautājums par vajadzību pēc 
barības vielām un par pārtikas ietekmi uz 
fizioloģiskajām funkcijām, kā arī 
fiziskajiem un garīgajiem rādītājiem, un 
par saikni starp uzturu, novecošanos, 
hroniskām slimībām un traucējumiem, kā 
arī uztura modeļiem. Ir jāpalielina 
kvalitatīvs un veselīgs uzturs, pārbaudot 
un uzlabojot veselīgus savienojumus 
augos (piemēram, sekundāros 
metabolītus) un kultūraugu veselības 
statusu. Tiks konstatēti uztura risinājumi 
un inovācijas, kā rezultātā tiks uzlabota 
veselība un labklājība. Tiks novērtēta, 
uzraudzīta, kontrolēta un izsekota ķīmiskā 
un toksiskā saindēšanās ar pārtiku vai 
lopbarību, tās riski un iedarbība visā 
pārtikas un dzeramā ūdens piegādes ķēdē 
no ražošanas un uzglabāšanas līdz 
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vairot patērētāju uzticību un aizsardzību 
Eiropā. Turklāt augstāki pārtikas 
nodrošinājuma standarti pasaules mērogā 
palīdzēs stiprināt Eiropas pārtikas 
ražošanas nozares konkurētspēju.

apstrādei, iepakošanai, izplatīšanai, 
dalīšanai un sagatavošanai mājas apstākļos. 
Pārtikas nodrošinājuma inovācijas, labāki 
risku izziņošanas instrumenti un labāki 
pārtikas nodrošinājuma standarti palīdzēs 
vairot patērētāju uzticību un aizsardzību 
Eiropā. Turklāt augstāki pārtikas 
nodrošinājuma standarti pasaules mērogā 
palīdzēs stiprināt Eiropas pārtikas
ražošanas nozares konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.3. Ilgtspējīga un konkurētspējīga 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
ražošanas nozare

2.2.3. Ilgtspējīga, izmaksu ziņā pieejama
un konkurētspējīga lauksaimniecības 
pārtikas produktu ražošanas nozare

Or. en

Grozījums Nr. 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz 
lauksaimniecisko ražošanu, pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
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sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociāli ekonomiskos aspektus, pārtikas 
ķēdes noturīgumu pret vides un klimata 
riskiem, pārtikas ķēdē veikto darbību, kā 
arī uztura un ražošanas sistēmu izmaiņu 
radītās negatīvās ietekmes uz vidi 
ierobežošana.

ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 
sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociālekonomiskos aspektus, pārtikas ķēdes 
noturīgumu pret vides un klimata riskiem, 
pārtikas ķēdē veikto darbību, kā arī uztura 
un ražošanas sistēmu izmaiņu radītās 
negatīvās ietekmes uz vidi ierobežošana.

Or. en

Grozījums Nr. 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 
sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz 
lauksaimniecisko ražošanu, pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 
sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
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potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociāli ekonomiskos aspektus, pārtikas 
ķēdes noturīgumu pret vides un klimata 
riskiem, pārtikas ķēdē veikto darbību, kā 
arī uztura un ražošanas sistēmu izmaiņu 
radītās negatīvās ietekmes uz vidi 
ierobežošana.

Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociālekonomiskos aspektus, pārtikas ķēdes 
noturīgumu pret vides un klimata riskiem, 
pārtikas ķēdē veikto darbību, kā arī uztura 
un ražošanas sistēmu izmaiņu radītās 
negatīvās ietekmes uz vidi ierobežošana.

Or. en

Grozījums Nr. 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 
sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
sociāli ekonomiskos aspektus, pārtikas 

Visos pārtikas un lopbarības ražošanas 
ķēdes posmos, tostarp attiecībā uz 
lauksaimniecisko ražošanu, pārtikas 
izstrādi, apstrādi, iepakošanu, procesa 
kontroli, atkritumu samazināšanu, 
blakusproduktu lietderīgu izmantošanu un 
dzīvnieku blakusproduktu drošu 
izmantošanu vai izmešanu, tiks risināts 
jautājums par pārtikas un lopbarības 
ražošanas nozares vajadzību pielāgoties 
sabiedrības, vides, klimata un ekonomikas 
pārmaiņām no vietēja mēroga uz pasaules 
mērogu. Tiks radīti inovatīvi un ilgtspējīgi 
resursefektīvi procesi un ražoti 
daudzveidīgi, droši un kvalitatīvi produkti 
par pieņemamām cenām. Tas veicinās 
Eiropas pārtikas piegādes ķēdes inovatīvo 
potenciālu, uzlabos tā konkurētspēju, radīs 
ekonomisko izaugsmi un veicinās 
nodarbinātību, kā arī palīdzēs Eiropas 
pārtikas ražošanas nozarei pielāgoties 
pārmaiņām. Citi risināmie jautājumi ietver 
izsekojamību, loģistiku un pakalpojumus, 
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ķēdes noturīgumu pret vides un klimata 
riskiem, pārtikas ķēdē veikto darbību, kā 
arī uztura un ražošanas sistēmu izmaiņu 
radītās negatīvās ietekmes uz vidi 
ierobežošana.

sociālekonomiskos aspektus, pārtikas ķēdes 
noturīgumu pret vides un klimata riskiem, 
pārtikas ķēdē veikto darbību, kā arī uztura 
un ražošanas sistēmu izmaiņu radītās 
negatīvās ietekmes uz vidi ierobežošana.

Or. en

Grozījums Nr. 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.3.a Biotehnoloģijas izmantošana 
lauksaimniecībā
Tādu pārtikas produktu iegūšana, kam ir 
augsta pievienotā vērtība, izmantojot 
klasiskus un jaunus biotehnoloģiskus 
rīkus (funkcionālos pārtikas produktus, 
efektīvākus kultūraugus) un tādu 
tehnoloģiju attīstīšana, kas būtu 
alternatīva ĢMO. Biotehnoloģijai, kas 
tiek izmantota pārtikas nozarē un 
lauksaimniecībā ("zaļā" tehnoloģija), arī 
ir būtiska loma — tā ir Savienībai ļoti 
svarīgas nozares virzītājspēks. Augu 
biotehnoloģiju, cita starpā, izmanto, lai 
uzlabotu ražību, padarītu kultūraugus 
izturīgākus pret biotiskiem un abiotiskiem 
stresa faktoriem, uzlabotu pārtikas 
produktu organoleptiskās īpašības un 
izstrādātu veselīgāku pārtiku.

Or. en

Grozījums Nr. 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3. Ūdens dzīvo resursu potenciāla 
atraisīšana

2.3. Zivsaimniecības, akvakultūras un 
jūras biotehnoloģiju potenciāla attīstīšana

Or. en

Grozījums Nr. 712
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena no būtiskākajām dzīvo ūdens resursu 
iezīmēm ir spēja atjaunoties, un, lai tos 
varētu izmantot ilgtspējīgi, ir jāvairo 
izpratne, kā arī jāuzlabo ūdens ekosistēmu 
kvalitāte un produktivitāte. Vispārējais 
mērķis ir ilgtspējīgi izmantot ūdens dzīvos 
resursus, lai tādējādi maksimāli palielinātu 
sociālos un ekonomikas 
ieguvumus/atguvumus no Eiropas 
okeāniem un jūrām. Tas ietver to, ka ir 
jāoptimizē ilgtspējīgais zivsaimniecības un 
ūdens kultūras ieguldījums pārtikas 
nodrošinājumā, ņemot vērā pasaules 
ekonomiku, un ir jāsamazina ievērojamā 
Eiropas Savienības atkarība no jūras velšu 
importa (aptuveni 60 % no visa Eiropas 
jūras velšu patēriņa ir atkarīga no importa, 
un Eiropas Savienība ir pasaulē lielākā 
zivsaimniecības produktu importētāja), kā 
arī ir jāveicina jūras biotehnoloģijas, 
tādējādi sekmējot "zilo" izaugsmi. 
Saskaņā ar pašreizējo politisko pamatu 
pētniecības aktivitātes liks pamatu 
ekosistēmu pieejai, kas īstenojama dabas 
resursu apsaimniekošanā un izmantošanā, 
kā arī attiecīgo nozaru pārvēršanā par videi 
nekaitīgām.

Viena no būtiskākajām dzīvo ūdens resursu 
iezīmēm ir spēja atjaunoties, un, lai tos 
varētu izmantot ilgtspējīgi, ir jāvairo 
izpratne, kā arī jāuzlabo ūdens ekosistēmu 
kvalitāte un ilgtermiņa produktivitāte. 
Vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi izmantot 
ūdens dzīvos resursus, lai tādējādi 
apmierinātu sociālās vajadzības, 
nodrošinātu ekonomikas 
ieguvumus/atguvumus no Eiropas 
okeāniem un jūrām, kā arī vienlaicīgi 
aizsargātu bioloģisko daudzveidību, 
ekosistēmu pakalpojumus un saglabātu 
resursu bāzi. Tas ietver to, ka ir jāoptimizē 
ilgtspējīgais zivsaimniecības un ūdens 
kultūras ieguldījums pārtikas 
nodrošinājumā, ņemot vērā pasaules 
ekonomiku, un ir jāsamazina ievērojamā 
Eiropas Savienības atkarība no jūras velšu 
importa (aptuveni 60 % no visa Eiropas 
jūras velšu patēriņa ir atkarīga no importa, 
un Eiropas Savienība ir pasaulē lielākā 
zivsaimniecības produktu importētāja). Tas 
nozīmē arī izbeigt pārzveju nolūkā 
atjaunot zivju krājumus, saglabājot 
krājumus lielākus nekā nepieciešams 
maksimālai ilgtspējīgai produktivitātei.
Saskaņā ar pašreizējo politisko pamatu 
pētniecības aktivitātes liks pamatu 
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ekosistēmu pieejai, kas īstenojama dabas 
resursu apsaimniekošanā un izmantošanā, 
kā arī attiecīgo nozaru pārvēršanā par videi 
nekaitīgām, aktīvi iesaistot zvejniekus, 
zinātniekus, pilsonisko sabiedrību un citas 
ieinteresētās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 713
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 2.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunajā Kopējā zivsaimniecības politikā, 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvā un 
Eiropas Savienības bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā pausts aicinājums 
padarīt Eiropas zivsaimniecību par 
ilgtspējīgāku, konkurētspējīgāku un videi 
nekaitīgāku nozari. Lai varētu īstenot 
ekosistēmas pieeju zivsaimniecības 
pārvaldībā, ir nepieciešama padziļināta 
izpratne par jūras ekosistēmām. Tiks 
izstrādāta jauna izpratne, instrumenti un 
modeļi nolūkā uzlabot sapratni par to, kas 
jūras ekosistēmas padara veselīgas un 
produktīvas, kā arī nolūkā novērtēt, izvērtēt 
un mazināt zivsaimniecības ietekmi uz 
jūras ekosistēmām (tostarp dziļūdeni). Tiks 
izstrādātas jaunas novākšanas stratēģijas, 
kas nodrošinās pakalpojumus sabiedrībai, 
vienlaikus uzturot veselīgas jūras 
ekosistēmas. Tiks izmērīta sociāli 
ekonomisko pārvaldības iespēju ietekme. 
Vienlaikus ar jaunajiem pārvaldības 
instrumentiem, kas paredzēti risku un 
nedrošības noteikšanai, tiks izvērtēta arī 
ietekme un pielāgošanās vides izmaiņām, 
tostarp klimata pārmaiņām. Īstenojot 
darbības, tiks sniegts atbalsts pētījumiem 
par zivju populācijas bioloģiju, ģenētiku un 

Jaunajā Kopējā zivsaimniecības politikā, 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvā un 
Eiropas Savienības bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā pausts aicinājums 
padarīt Eiropas zivsaimniecību par 
ilgtspējīgāku, konkurētspējīgāku un videi 
nekaitīgāku nozari. Patlaban 80 % zivju 
krājumu tiek izmantoti pārmērīgi vai ir 
noplicināti. Lai varētu īstenot ekosistēmas 
pieeju zivsaimniecības pārvaldībā, ir 
nepieciešama padziļināta izpratne par jūras 
ekosistēmām un zivju krājumu 
atjaunošana, saglabājot krājumus 
lielākus nekā nepieciešams maksimālai 
ilgtspējīgai produktivitātei. Tiks izstrādāta 
jauna izpratne, instrumenti un modeļi 
nolūkā uzlabot sapratni par to, kas jūras 
ekosistēmas padara veselīgas un 
produktīvas, kā arī nolūkā novērtēt, izvērtēt 
un mazināt zivsaimniecības ietekmi uz 
jūras ekosistēmām (tostarp dziļūdeni). Tiks 
izstrādātas jaunas ilgtspējīgas novākšanas 
stratēģijas, kas nodrošinās pakalpojumus 
sabiedrībai, vienlaikus uzturot veselīgas 
jūras ekosistēmas. Tiks izmērīta 
sociālekonomisko un ekoloģisko
pārvaldības iespēju ietekme. Vienlaikus ar 
jaunajiem pārvaldības instrumentiem, kas 
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dinamiku, par galveno sugu nozīmi 
ekosistēmā, par zvejniecības darbībām un 
to uzraudzību, par zivsaimniecības nozares 
kustībām un pielāgošanos jaunajam tirgum, 
piemēram, ekomarķēšanu, kā arī par 
zivsaimniecības nozares līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā. Tiks novērtēta arī jūras telpas, 
īpaši krasta zonas, izmantošana citām 
darbībām un to sociāli ekonomiskā
ietekme.

paredzēti risku un nedrošības noteikšanai, 
tiks izvērtēta arī ietekme un pielāgošanās 
vides izmaiņām, tostarp klimata 
pārmaiņām. Īstenojot darbības, tiks sniegts 
atbalsts pētījumiem par zivju populācijas 
bioloģiju, ģenētiku un dinamiku, par 
galveno sugu nozīmi ekosistēmā, par 
zvejniecības darbībām un to uzraudzību, 
par zivsaimniecības nozares kustībām un 
pielāgošanos jaunajam tirgum, piemēram, 
ekomarķēšanu, kā arī par zivsaimniecības 
nozares līdzdalību lēmumu pieņemšanā. 
Tiks novērtēta arī jūras telpas, īpaši krasta 
zonas, izmantošana citām darbībām un to 
sociālekonomiskā ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 714
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 2.3.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.2. Konkurētspējīgas Eiropas 
akvakultūras attīstība

2.3.2. Ilgtspējīgas un konkurētspējīgas 
Eiropas akvakultūras attīstība

Or. en

Grozījums Nr. 715
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 2.3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akvakultūrai piemīt milzīgs potenciāls gan 
attiecībā uz veselīgu, drošu un 
konkurētspējīgu produktu attīstību, kas 

Ilgtspējīgai akvakultūrai piemīt potenciāls 
gan attiecībā uz veselīgu, drošu un 
konkurētspējīgu produktu attīstību, kas 
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pielāgoti patērētāju vajadzībām un izvēlei, 
gan arī attiecībā uz vides pakalpojumiem 
(bioloģiskā attīrīšanās, zemes un ūdens 
pārvaldība, utt.) un enerģijas ražošanu, 
tomēr tas Eiropai vēl jāsaprot pilnībā. Tiks 
vairotas zināšanas un tehnoloģijas visos 
zināmo sugu apgūšanas aspektos un jaunu 
sugu atšķiršanā, vienlaikus ņemot vērā
akvakultūras un ūdens ekosistēmu 
mijiedarbību, klimata pārmaiņu radīto 
ietekmi un to, kādā veidā nozare spēj tām 
pielāgoties. Tiks veicinātas arī inovācijas 
ilgtspējīgā ražošanas sistēmā uz sauszemes, 
piekrastes zonās un ārzonās. Uzmanība tiks 
pievērsta arī izpratnei par sociālajiem un 
ekonomiskajiem nozares aspektiem, 
tādējādi liekot pamatu rentablai un 
energoefektīvai ražošanai, kas atbilst tirgus 
un patērētāju vajadzībām, vienlaikus 
nodrošinot konkurētspēju un pievilcīgas 
izredzes investoriem un ražotājiem.

pielāgoti patērētāju vajadzībām un izvēlei, 
gan arī attiecībā uz vides pakalpojumiem 
(bioloģiskā attīrīšanās, zemes un ūdens 
pārvaldība, utt.) un enerģijas ražošanu, 
tomēr tas Eiropai vēl jāsaprot pilnībā. Tiks 
vairotas zināšanas un tehnoloģijas visos 
zināmo sugu apgūšanas aspektos un jaunu 
sugu atšķiršanā, vienlaikus ierobežojot 
akvakultūras un ūdens ekosistēmu 
mijiedarbības ietekmi uz vidi, klimata 
pārmaiņu radīto ietekmi un to, kādā veidā 
nozare spēj tām pielāgoties. Tiks veicinātas 
arī inovācijas ilgtspējīgā ražošanas sistēmā 
uz sauszemes, piekrastes zonās un ārzonās. 
Uzmanība tiks pievērsta arī izpratnei par 
vides, sociālajiem un ekonomiskajiem 
nozares aspektiem, tādējādi liekot pamatu 
nelielai ietekmei uz vidi, rentablai un 
energoefektīvai ražošanai, kas atbilst tirgus 
un patērētāju vajadzībām, vienlaikus 
nodrošinot ilgtermiņa konkurētspēju un 
pievilcīgas izredzes investoriem un 
ražotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 716
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 2.3.3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.3. Jūras inovāciju veicināšana ar 
biotehnoloģijām

2.3.3. Jūras inovāciju veicināšana ar 
biotehnoloģijām un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība

Or. pt

Pamatojums

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir vēl viena nozīmīga prioritāte līdzās jau minētajai.
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Grozījums Nr. 717
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 2.3.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairāk nekā 90 % jūras bioloģiskās 
daudzveidības netiek izzināta, lai gan 
piedāvā milzīgu potenciālu jaunu sugu 
atklāšanai un pielietojumam jūras 
biotehnoloģiju jomā, kas pēc aplēsēm 
nozarei rada 10 % pieaugumu gadā.
Atbalsts tiks sniegts tālākai izpētei un tā 
lielā potenciāla izmantošanai, ko piedāvā 
jūras bioloģiskā daudzveidība un ūdens 
biomasa un ar ko tirgū var ieviest jaunus
inovatīvus procesus, produktus un 
pakalpojumus ar potenciālu pielietojumu 
nozarēs, tostarp ķīmiskajā un materiālu 
rūpniecībā, farmācijā, zivsaimniecībā un 
akvakultūrā, energoapgādē un kosmētikā.

Vairāk nekā 90 % jūras bioloģiskās 
daudzveidības netiek izzināta, lai gan 
piedāvā milzīgu potenciālu jaunu sugu 
atklāšanai un pielietojumam jūras 
biotehnoloģiju jomā, kas pēc aplēsēm
nozarei rada 10 % pieaugumu gadā.
Atbalsts tiks sniegts tā lielā potenciāla
tālākai izpētei, ko piedāvā jūras bioloģiskā 
daudzveidība un ūdens biomasa un ar ko 
tirgū var ieviest inovatīvus un ilgtspējīgus
procesus, produktus un pakalpojumus ar 
potenciālu pielietojumu nozarēs, tostarp 
ķīmiskajā un materiālu rūpniecībā, 
farmācijā, zivsaimniecībā un akvakultūrā, 
energoapgādē un kosmētikā. Rūpīgi jāņem 
vērā vides problēmas, kas saistītas ar 
biotehnoloģiju izmantošanu atklātās jūras 
ekosistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 718
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējais mērķis ir paātrināt pāreju no 
fosilām Eiropas nozarēm uz tādām, kurām 
ir zems oglekļa dioksīda emisiju līmenis, 
kuras ir resursefektīvas un ilgtspējīgas. 
Pētījumi un inovācijas šajā jomā 
nodrošinās līdzekļus, kas nepieciešami, lai 
samazinātu Eiropas Savienības atkarību no 

Vispārējais mērķis ir paātrināt pāreju no 
fosilām Eiropas nozarēm uz tādām, kurām 
ir zems oglekļa dioksīda emisiju līmenis, 
kuras ir resursefektīvas un ilgtspējīgas. 
Pētījumi un inovācijas šajā jomā 
nodrošinās līdzekļus, kas nepieciešami, lai 
samazinātu Eiropas Savienības atkarību no 
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fosilā kurināmā, un palīdzēs sasniegt 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus 
2020. gadam (10 % no transporta 
degvielām iegūt no atjaunojamajiem 
resursiem un par 20 % samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju). Aplēses 
liecina, ka pāreja uz bioloģiskiem 
izejmateriāliem un bioloģiskās apstrādes 
metodes līdz 2030. gadam varētu radīt līdz 
pat 2,5 miljardiem tonnu oglekļa dioksīda 
ekvivalenta ietaupījumu gadā, paplašinot 
tirgu bioloģiskajiem izejmateriāliem un 
jauniem dažādākiem patērētāju 
produktiem. Lai varētu izmantot šo 
potenciālu, ir jāuzlabo zināšanu bāze un 
jāattīsta attiecīgas (bio)tehnoloģijas, 
galveno uzmanību pievēršot trim būtiskiem 
elementiem: a) pašreizējo fosilo procesu 
aizstāšana ar resursefektīviem un 
energoefektīviem biotehnoloģijās 
balstītiem procesiem, b) uzticamas un 
atbilstošas biomasas un atkritumu plūsmas 
piegādes ķēdes, kā arī plaša bioloģiskās 
pārstrādes tīkla izveide visā Eiropā un c) 
atbalsts tirgus attīstībai bioproduktiem un 
bioloģiskiem procesiem. Tiks meklētas 
sinerģijas ar daļas "Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskajās 
tehnoloģijās" konkrētajiem mērķiem.

fosilā kurināmā, un palīdzēs sasniegt 
enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus 
2020. gadam (10 % no transporta 
degvielām iegūt no atjaunojamajiem 
resursiem un par 20 % samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisiju). Aplēses 
liecina, ka pāreja uz bioloģiskiem 
izejmateriāliem un bioloģiskās apstrādes 
metodes līdz 2030. gadam varētu radīt līdz 
pat 2,5 miljardiem tonnu oglekļa dioksīda 
ekvivalenta ietaupījumu gadā, paplašinot 
tirgu bioloģiskajiem izejmateriāliem un 
jauniem dažādākiem patērētāju 
produktiem. Lai varētu izmantot šo 
potenciālu, ir jāuzlabo zināšanu bāze un 
jāattīsta attiecīgas (bio)tehnoloģijas, 
galveno uzmanību pievēršot trim būtiskiem 
elementiem: a) pašreizējo fosilo procesu 
aizstāšana ar resursefektīviem un 
energoefektīviem biotehnoloģijās 
balstītiem procesiem, b) biomasas un 
atkritumu plūsmas uzticamas, ilgtspējīgas 
un īsākas piegādes ķēdes, kā arī plaša 
bioloģiskās pārstrādes tīkla izveide visā 
Eiropā un c) atbalsts tirgus attīstībai 
bioproduktiem un bioloģiskiem procesiem. 
Tiks meklētas sinerģijas ar daļas “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskajās 
tehnoloģijās” konkrētajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 719
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 2.4.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot atklājumus un izmantojot 
sauszemes un ūdens bioloģiskos resursus, 
tiks sniegts atbalsts būtiskai virzībai uz 
energoefektīvām un ilgtspējīgām 
rūpniecības nozarēm ar zemu oglekļa 

Veicot atklājumus un izmantojot 
sauszemes un ūdens bioloģiskos resursus, 
tiks sniegts atbalsts būtiskai virzībai uz 
energoefektīvām un ilgtspējīgām 
rūpniecības nozarēm ar zemu oglekļa 
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emisiju līmeni, vienlaikus samazinot
kaitīgo ietekmi uz vidi. Jāpārbauda
potenciālie kompromisi starp dažādiem 
biomasas izmantojumiem. Mērķis ir attīstīt 
rūpniecības nozarēm un patērētājiem 
bioproduktus un bioloģiski aktīvas 
sastāvdaļas ar jaunām kvalitātēm, 
funkcionalitāti un labāku ilgtspējīgumu. 
Atjaunojamo resursu, bioloģisko atkritumu 
un blakusproduktu ekonomiskā vērtība tiks 
maksimāli palielināta, īstenojot jaunus un 
resursefektīvus procesus.

emisiju līmeni, vienlaikus izskaužot kaitīgo 
ietekmi uz vidi. Rūpīgi jāizvērtē 
potenciālie kompromisi starp dažādiem 
biomasas izmantojumiem, it īpaši 
nodrošinot, ka jaunie biomasas 
izmantojumi neapdraud pārtikas ražošanu 
un nodrošinājumu ar pārtiku ne tikai 
Savienībā, bet arī jaunattīstības valstīs, 
neizraisa neilgtspējīgas zemes 
izmantojuma izmaiņas vai zemes 
sagrābšanas praksi. Mērķis ir attīstīt 
rūpniecības nozarēm un patērētājiem 
bioproduktus un bioloģiski aktīvas 
sastāvdaļas ar jaunām īpašībām, 
funkcionalitāti un labāku ilgtspējīgumu. 
Atjaunojamo resursu, bioloģisko atkritumu 
un blakusproduktu ekonomiskā vērtība tiks 
maksimāli palielināta, īstenojot jaunus un 
resursefektīvus procesus.

Or. en

Grozījums Nr. 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 2.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības tiks atbalstītas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu bioproduktu, starpnieku un 
bioenerģijas/biodegvielas izmantojumu, 
uzmanību galvenokārt vēršot uz kaskādes 
pieeju, par prioritāti izvirzot tādu produktu
ražošanu, kuriem ir augsta pievienotā 
vērtība. Tiks izstrādātas tehnoloģijas un 
stratēģijas, lai nodrošinātu izejmateriālu 
piegādi. Uzlabojot biomasas veidu spektru 
izmantošanai otrās un trešās paaudzes 
bioloģiskajā pārstrādē, tostarp 
mežsaimniecībā, bioloģiskajos atkritumos 
un rūpniecības blakusproduktos, tiks 
novērsti pārtikas/degvielas konflikti un 
atbalstīta Eiropas Savienības lauku un 

Darbības tiks atbalstītas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu bioproduktu, starpnieku un 
bioenerģijas/biodegvielas izmantojumu, 
uzmanību galvenokārt vēršot uz kaskādes 
pieeju, par prioritāti izvirzot tādu produktu 
ražošanu, kuriem ir augsta pievienotā 
vērtība. Tiks izstrādātas tehnoloģijas un 
stratēģijas, lai nodrošinātu izejmateriālu 
piegādi. Uzlabojot biomasas veidu 
pieejamību, spektru un īpašības 
izmantošanai otrās un trešās paaudzes 
bioloģiskajā pārstrādē, tostarp 
lauksaimniecībā, dārzkopībā, 
mežsaimniecībā, bioloģiskajos atkritumos 
un rūpniecības blakusproduktos, tiks 
novērsti pārtikas/degvielas konflikti un 
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piekrastes teritoriju ekonomikas attīstība. atbalstīta Eiropas Savienības lauku un 
piekrastes teritoriju ekonomikas attīstība.

Or. en

Grozījums Nr. 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 2.4.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības tiks atbalstītas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu bioproduktu, starpnieku un 
bioenerģijas/biodegvielas izmantojumu, 
uzmanību galvenokārt vēršot uz kaskādes 
pieeju, par prioritāti izvirzot tādu produktu 
ražošanu, kuriem ir augsta pievienotā 
vērtība. Tiks izstrādātas tehnoloģijas un 
stratēģijas, lai nodrošinātu izejmateriālu 
piegādi. Uzlabojot biomasas veidu spektru 
izmantošanai otrās un trešās paaudzes 
bioloģiskajā pārstrādē, tostarp 
mežsaimniecībā, bioloģiskajos atkritumos 
un rūpniecības blakusproduktos, tiks 
novērsti pārtikas/degvielas konflikti un 
atbalstīta Eiropas Savienības lauku un 
piekrastes teritoriju ekonomikas attīstība.

Darbības tiks atbalstītas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu bioproduktu, starpnieku un 
bioenerģijas/biodegvielas izmantojumu, 
uzmanību galvenokārt vēršot uz kaskādes 
pieeju, par prioritāti izvirzot tādu produktu 
ražošanu, kuriem ir augsta pievienotā 
vērtība. Tiks izstrādātas tehnoloģijas un 
stratēģijas, lai nodrošinātu izejmateriālu 
piegādi. Uzlabojot biomasas veidu 
pieejamību, spektru un īpašības 
izmantošanai otrās un trešās paaudzes 
bioloģiskajā pārstrādē, tostarp 
lauksaimniecībā, dārzkopībā
mežsaimniecībā, bioloģiskajos atkritumos 
un rūpniecības blakusproduktos, tiks 
novērsti pārtikas/degvielas konflikti un 
atbalstīta Eiropas Savienības lauku un 
piekrastes teritoriju ekonomikas attīstība.

Or. en

Grozījums Nr. 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 2.4.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma puses pasākumi atvērs jaunus 
tirgus biotehnoloģiju inovācijām. Ir 

Pieprasījuma puses pasākumi atvērs jaunus 
tirgus biotehnoloģiju inovācijām. Ir 
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nepieciešama standartizācija 
Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī, 
lai, cita starpā, noteiktu bioloģisko saturu, 
produktu funkcionalitāti un spēju 
degradēties. Ir jāturpina attīstīt 
metodoloģijas un pieejas dzīves cikla 
analīzei un ir jāturpina pielāgot zinātniskās 
un rūpnieciskās priekšrocības. Ir jāveic 
pētniecības darbības, kas veicina produktu 
un procesu standartizāciju un regulējošās 
darbības biotehnoloģiju jomā, lai varētu 
atbalstīt jaunu tirgu izveidi un realizēt 
tirdzniecības iespējas.

nepieciešama standartizācija 
Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī, 
lai, cita starpā, noteiktu bioloģisko saturu, 
resursu izmantojuma efektivitāti (zeme, 
ūdens, barības vielas), produktu 
funkcionalitāti un spēju degradēties. Ir 
jāturpina attīstīt metodoloģijas un pieejas 
dzīves cikla analīzei un ir jāturpina 
pielāgot zinātniskās un rūpnieciskās 
priekšrocības. Ir jāveic pētniecības 
darbības, kas veicina produktu un procesu 
standartizāciju, publisko iepirkumu un 
regulējošās darbības biotehnoloģiju jomā, 
lai varētu atbalstīt jaunu tirgu izveidi un 
realizēt tirdzniecības iespējas produktiem, 
kuru ražošana ir ilgtspējīgāka.

Or. en

Grozījums Nr. 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – 2.4.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma puses pasākumi atvērs jaunus 
tirgus biotehnoloģiju inovācijām. Ir 
nepieciešama standartizācija 
Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī, 
lai, cita starpā, noteiktu bioloģisko saturu, 
produktu funkcionalitāti un spēju 
degradēties. Ir jāturpina attīstīt 
metodoloģijas un pieejas dzīves cikla 
analīzei un ir jāturpina pielāgot zinātniskās 
un rūpnieciskās priekšrocības. Ir jāveic 
pētniecības darbības, kas veicina produktu 
un procesu standartizāciju un regulējošās 
darbības biotehnoloģiju jomā, lai varētu 
atbalstīt jaunu tirgu izveidi un realizēt 
tirdzniecības iespējas.

Pieprasījuma puses pasākumi atvērs jaunus 
tirgus biotehnoloģiju inovācijām. Ir 
nepieciešama standartizācija 
Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī, 
lai, cita starpā, noteiktu bioloģisko saturu, 
resursu izmantojuma efektivitāti (zeme, 
ūdens, barības vielas), produktu 
funkcionalitāti un spēju degradēties. Ir 
jāturpina attīstīt metodoloģijas un pieejas 
dzīves cikla analīzei un ir jāturpina 
pielāgot zinātniskās un rūpnieciskās 
priekšrocības. Ir jāveic pētniecības 
darbības, kas veicina produktu un procesu 
standartizāciju, publisko iepirkumu un 
regulējošās darbības biotehnoloģiju jomā, 
lai varētu atbalstīt jaunu tirgu izveidi un 
realizēt tirdzniecības iespējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a Transversāla jūras pētniecība
2.4.a.1. Klimata pārmaiņu ietekme uz 
jūras ekosistēmām un jūras ekonomiku
Tiks atbalstītas darbības, lai uzlabotu 
pašreizējo izpratni par jūras ekosistēmu 
darbību, okeānu un atmosfēras 
mijiedarbību. Tas uzlabos spēju izvērtēt 
okeānu lomu saistībā ar klimatu un 
klimata pārmaiņu un okeānu 
paskābināšanās ietekmi uz jūras 
ekosistēmām un piekrastes zonām.
2.4.a.2. Jūras resursu potenciāla 
attīstīšana, izmantojot integrētu pieeju
Ilgtermiņa ilgtspējīgas jūrniecības 
attīstības veicināšanai un sinerģiju 
radīšanai visās jūrniecības nozarēs 
nepieciešama integrēta pieeja. 
Pētnieciskās darbības koncentrēsies uz 
jūras vides saglabāšanu, kā arī uz 
jūrniecības darbību un produktu ietekmi 
uz nozarēm, kas nav saistītas ar 
jūrniecību.
Tas veicinās ekoinovācijas progresu, 
piemēram, radot jaunus produktus, 
procesus un izmantojot pārvaldības 
koncepcijas, rīkus un līdzekļus cilvēku 
darbības ietekmes uz jūras vidi 
novērtēšanai un mazināšanai, lai virzītos 
tuvāk jūrniecības darbību ilgtspējīgai 
pārvaldībai.
2.4.a.3. Transversālas koncepcijas un 
tehnoloģijas, kas veicina jūrniecības 
attīstību
Progress transversālās pamattehnoloģijās 
(piemēram, informācijas un 
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komunikāciju tehnoloģijās, elektronikā, 
nanomateriālos, kausējumos, 
biotehnoloģijās utt.), kā arī jaunās norises 
un koncepcijas tehniskajos pētījumos 
turpinās veicināt izaugsmi. Darbības šajā 
jomā palīdzēs veikt nozīmīgus 
sasniegumus jūras pētījumos un okeāna 
novērošanā (piemēram, saistībā ar 
dziļūdens pētījumiem, novērošanas 
sistēmām, sensoriem, automatizētām 
sistēmām darbību novērošanai un 
uzraudzībai, jūras bioloģiskās 
daudzveidības izpēti, jūras ģeoloģiskajiem 
riskiem, tālvadāmiem zemūdens 
transportlīdzekļiem utt. ). Mērķis ir 
samazināt ietekmi uz jūras vidi 
(piemēram, zemūdens troksni, invazīvu 
sugu un piesārņotāju ieviešanu no jūras 
un zemes utt.) un samazināt cilvēku 
darbības izraisīto oglekļa dioksīda 
emisijas ietekmi. Transversālas 
pamattehnoloģijas sniegs atbalstu 
Savienības jūrlietu politisko nostādņu 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 725
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un 
tehnoloģijas starptautiskajā novērtējumā 
attīstības jomā (IAASTD), kura iniciatore 
bija Pasaules Banka, atklātā partnerībā 
ar ieinteresēto personu grupu, kurā ir 
tādas organizācijas kā FAO, GEF, 
UNDP, UNEP, UNESCO, Pasaules 
Banka un PVO, un pēc plašām globālām 
zinātniskām konsultācijām sniegta 
visaptveroša politiska atbilde un plāns, 
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kam būtu jākļūst par vadošo principu, lai 
rastu Savienības risinājumu uzdevumiem 
rast/izveidot tādas pārtikas ražošanas un 
piegādes sistēmas, kas neizposta resursu 
bāzi. Šai politikai un plānam vajadzētu 
būt pamatā, izstrādājot īpašas darba 
programmas saistībā ar šo uzdevumu.

Or. en

Grozījums Nr. 726
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus vispārējiem ārējo atzinumu 
avotiem tiks rīkotas arī īpašas apspriedes ar 
Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības 
pastāvīgo komiteju (LZPPK) plašā 
jautājumu spektrā, ieskaitot stratēģiskus 
aspektus, izmantojot tās prognozēšanas 
darbības un attiecībā uz pētījumu 
koordinēšanu lauksaimniecības jomā starp 
valstu un Eiropas Savienības līmeņiem. 
Tiks nodibināti piemēroti sakari ar Eiropas 
Inovāciju partnerības darbībām
“Lauksaimniecības produktivitāte un 
ilgtspējīgums”.

Papildus vispārējiem ārējo atzinumu 
avotiem tiks rīkotas arī īpašas apspriedes ar 
Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības 
pastāvīgo komiteju (LZPPK) plašā 
jautājumu spektrā, ieskaitot stratēģiskus 
aspektus, izmantojot tās prognozēšanas 
darbības un attiecībā uz pētījumu 
koordinēšanu lauksaimniecības jomā starp 
valstu un Eiropas Savienības līmeņiem. 
Tiks nodibināti piemēroti sakari ar Eiropas 
Inovāciju partnerības “Lauksaimniecības 
produktivitāte un ilgtspējīgums” darbībām, 
kuru mērķiem vajadzētu būt vērstiem uz 
ekosistēmu pieeju, it īpaši agroekoloģiju, 
un šīs partnerības pārvaldībā būtu 
jānodrošina plaša ieinteresēto personu 
līdzdalība.

Or. en

Grozījums Nr. 727
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jau pastāv liels daudzums atzītu 
zinātnisku pierādījumu saiknei starp 
dabas resursu bāzes, tostarp biologiskās 
daudzveidības, degradēšanos un dabas un 
daļēji dabiskas izcelsmes ekosistēmu 
darbību, lai varētu sniegt būtiskus 
pakalpojumus sabiedrībai, tāpēc ir laiks 
reaģēt uz risinājumiem, kas piedāvāti, 
pamatojoties uz zinātni.

Or. en

Grozījums Nr. 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības rezultātu ietekmi un izplatīšanu 
aktīvi atbalstīs ar īpašām darbībām saziņas 
un zināšanu apmaiņas laukā, visā projektu 
darbības laikā iesaistoties dažādiem 
dalībniekiem. Īstenošanā tiks kombinēti 
visdažādākie pasākumi, ieskaitot būtiskus 
demonstrējumu un izmēģinājumu 
pasākumus. Tiks veicināta viegla un 
atvērta piekļuve pētniecības rezultātiem un 
labākajai praksei, piemērotos gadījumos —
caur datubāzēm.

Pētniecības rezultātu ietekmi un izplatīšanu 
aktīvi atbalstīs ar īpašām darbībām saziņas 
un zināšanu apmaiņas laukā, visā projektu 
darbības laikā iesaistoties dažādiem 
dalībniekiem. Īstenošanā tiks kombinēti 
visdažādākie pasākumi, ieskaitot būtiskus 
demonstrējumu un izmēģinājumu 
pasākumus. Tiks veicināta viegla un 
ilgtspējīga atvērta piekļuve pētniecības 
rezultātiem un labākajai praksei, 
piemērotos gadījumos — caur datubāzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības rezultātu ietekmi un izplatīšanu 
aktīvi atbalstīs ar īpašām darbībām saziņas 
un zināšanu apmaiņas laukā, visā projektu 
darbības laikā iesaistoties dažādiem 
dalībniekiem. Īstenošanā tiks kombinēti 
visdažādākie pasākumi, ieskaitot būtiskus 
demonstrējumu un izmēģinājumu 
pasākumus. Tiks veicināta viegla un 
atvērta piekļuve pētniecības rezultātiem un 
labākajai praksei, piemērotos gadījumos —
caur datubāzēm.

Pētniecības rezultātu ietekmi un izplatīšanu 
aktīvi atbalstīs ar īpašām darbībām saziņas,
kā arī zināšanu un tehnoloģiju apmaiņas 
laukā, visā projektu darbības laikā
iesaistoties dažādiem dalībniekiem. 
Īstenošanā tiks kombinēti visdažādākie 
pasākumi, ieskaitot būtiskus 
demonstrējumu un izmēģinājumu 
pasākumus. Tiks veicināta viegla un 
atvērta piekļuve pētniecības rezultātiem un 
labākajai praksei, piemērotos gadījumos —
caur datubāzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašais atbalsts MVU palīdzēs veicināt 
fermu, zvejniecības un citu 
mikrouzņēmumu līdzdalību pētniecības un 
demonstrējumu darbībās. Vērā tiks ņemtas 
primārās ražošanas nozares konkrētās 
vajadzības pēc inovācijas atbalsta 
pakalpojumiem un ietekmes struktūrām. 
Īstenošana apvienos plašu darbību spektru, 
tostarp zināšanu apmaiņas darbības, kad 
aktīvi tiks nodrošināta lauksaimnieku un 
starpnieku iesaistīšanās, apkopojot gala 
lietotāju vajadzības pēc pētniecības 
darbībām. Tiks veicināta vienkārša un 
atvērta piekļuve pētniecības rezultātiem un 
labai praksei.

Īpašais atbalsts MVU palīdzēs veicināt 
fermu, zvejniecības un citu 
mikrouzņēmumu līdzdalību pētniecības un 
demonstrējumu darbībās. Vērā tiks ņemtas 
primārās ražošanas nozares konkrētās 
vajadzības pēc inovācijas atbalsta 
pakalpojumiem un ietekmes struktūrām. 
Īstenošana apvienos plašu darbību spektru, 
tostarp zināšanu apmaiņas darbības, kad 
aktīvi tiks nodrošināta lauksaimnieku un 
starpnieku iesaistīšanās, apkopojot gala 
lietotāju vajadzības pēc pētniecības 
darbībām. Tiks veicināta vienkārša un 
ilgtspējīga atvērta piekļuve pētniecības 
rezultātiem un labai praksei.

Or. en
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Grozījums Nr. 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošinot atbalstu standartu noteikšanas 
procesam, tiks paātrināta jaunu bioloģisko 
produktu un pakalpojumu ieviešana tirgū.

Nodrošinot atbalstu standartu noteikšanas 
procesam, tiks paātrināta jaunu bioloģisko 
produktu un pakalpojumu ieviešana 
tirgū — sākot no lauksaimniecības un 
akvakultūras ražošanas sistēmām līdz 
galapatērētājam.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka standartus noteiks visos vērtību ķēdes posmos — sākot ar primāro ražošanu 
(lauksaimniecība vai akvakultūra) līdz pat galapatērētājam. Tas ir vienīgais veids, kā visā 
vērtību ķēdē nodrošināt kopēju mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 732
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošinot atbalstu standartu noteikšanas 
procesam, tiks paātrināta jaunu bioloģisko 
produktu un pakalpojumu ieviešana tirgū.

Atbalsts standartu noteikšanas procesam 
tiks nodrošināts pēc vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts – 7. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visās bioekonomikas nozarēs tiks īstenotas 
tālredzīgas darbības, tostarp tiks attīstītas 
datubāzes, rādītāji un modeļi, kas skar 
globālu, Eiropas, valstu un reģionāla 
mēroga dimensiju. Tiks izveidots Eiropas 
bioekonomikas novērošanas centrs, lai 
plānotu un uzraudzītu pētniecības un 
inovācijas darbības Eiropas Savienībā un 
pasaulē, izstrādātu galvenos rezultātu 
rādītājus, kā arī uzraudzītu inovācijas 
politiku bioekonomikā.

Visās bioekonomikas nozarēs tiks īstenotas 
tālredzīgas darbības, tostarp tiks attīstītas
datubāzes, rādītāji un modeļi, kas skar 
globālu, Eiropas, valstu un reģionāla 
mēroga dimensiju. Tiks izveidots Eiropas 
bioekonomikas novērošanas centrs, kas 
apvienos visas ieinteresētās personas, 
kuras pārstāv zinātni, rūpniecību un 
pilsonisko sabiedrību, lai plānotu un 
uzraudzītu pētniecības un inovācijas 
darbības Eiropas Savienībā un pasaulē, 
izstrādātu galvenos rezultātu rādītājus, kā 
arī uzraudzītu inovācijas politiku 
bioekonomikā.

Or. en

Grozījums Nr. 734
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 3. Energoefektivitāte un droša, tīra un 
efektīva enerģija

Or. ro

Grozījums Nr. 735
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda 
pēdas samazināšana, veicinot viedu un 

3.1. Energoefektivitātes palielināšana un 
enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda 
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ilgtspējīgu izmantojumu pēdas samazināšana, veicinot viedu un 
ilgtspējīgu izmantojumu

Or. ro

Grozījums Nr. 736
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda 
pēdas samazināšana, veicinot viedu un 
ilgtspējīgu izmantojumu

3.1. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda 
pēdas samazināšana, veicinot viedu un 
ilgtspējīgu elektroenerģijas izstrādi un 
izmantojumu

Or. en

Grozījums Nr. 737
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
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pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju. Pamatprogramma 
"Apvārsnis 2020" varētu palīdzēt 
Savienībai pārsniegt 20 % mērķus, vairāk 
veicinot atjaunojamās enerģijas attīstību 
un izmantošanu, kā arī inovāciju 
energoefektivitātes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 738
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt jaunas 
un pārbūvēt esošās gandrīz nulles emisiju 
ēkas, attīstīt atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju, izveidot efektīvas rūpniecības 
nozares, kā arī veicināt uzņēmumu, 
indivīdu, kopienu un pilsētu masveidīgu 
energoefektīvu pieeju izmantojumu, būs 
nepieciešama ne tikai tehnoloģiju attīstība, 
bet arī ar tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte līdzās atjaunojamai 
enerģijai var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, samazinot
enerģētikas izraisīto oglekļa dioksīda 
emisiju, uzlabojot enerģijas piegādes 
drošību, samazinot ietekmi uz vidi un 
klimatu, kā arī veicinot un apliecinot 
Eiropas konkurētspēju un vadošo vietu 
pasaulē. Tāpēc, ņemot vērā šo sociālo 
problēmu,  nav pamata nodrošināt 
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finansējumu elektroenerģijas ražošanas 
no fosilā kurināmā pētniecībai un 
attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte līdzās infrastruktūrai Eiropas Komisijas 
Enerģijas ceļvedī 2050 ir nosauktas par jebkurā gadījumā izdevīgām iespējām. Nepieciešams 
stimulēt gan energoefektivitātes, gan atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas pētniecību un 
izstrādi, lai šie mērķi tiktu sasniegti un lai Eiropa nezaudētu savu vadošo lomu šajā jomā. 
Tāpēc laikā, kad publiskais finansējums ir ierobežots, katrs eiro, kas ņemts no pamatgrammas 
"Apvārsnis 2020" budžeta un ir iztērēts fosilā kurināmā tehnoloģijai, būtu jāuzskata par 
neatbilstošu sadaļā "Droša, tīra un efektīva enerģija" ietvertajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi bieži ir neefektīvi un 
diezgan neilgtspējīgi, kā rezultātā rodas 
būtiskas vides un klimata pārmaiņu sekas. 
Lai varētu būvēt jaunas un pārbūvēt 
esošās gandrīz nulles emisiju un pozitīvas 
enerģijas ēkas, izveidot efektīvas un 
ilgtspējīgas rūpniecības nozares, kā arī 
veicināt uzņēmumu, indivīdu, kopienu un 
pilsētu masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte un energotaupība 
nodrošinās visrentablāko veidu enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
Eiropas konkurētspēju un pasaulē vadošo 
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lomu. Tāpēc, ņemot vērā šo sabiedrības 
problēmu, nav pamata nodrošināt 
finansējumu elektroenerģijas ražošanas 
no fosilā kurināmā pētniecībai un 
attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 740
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta 
(tostarp jūras transporta), ēku, pilsētu un 
metropoļu enerģijas avoti un patēriņa 
modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, kā rezultātā 
rodas būtiskas vides un klimata pārmaiņu 
sekas. Lai varētu būvēt gandrīz nulles 
emisiju ēkas un kuģus, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 741
Ioannis A. Tsoukalas
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, attīstīt atjaunojamās 
enerģijas tehnoloģijas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju un Savienības vadošo lomu 
šajā nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 742
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles emisiju ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 

Eiropas rūpniecības nozaru, transporta, 
ēku, pilsētu un metropoļu enerģijas avoti 
un patēriņa modeļi ir diezgan neilgtspējīgi, 
kā rezultātā rodas būtiskas vides un klimata 
pārmaiņu sekas. Lai varētu būvēt gandrīz 
nulles enerģijas ēkas, izveidot efektīvas 
rūpniecības nozares, kā arī veicināt 
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uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

uzņēmumu, indivīdu, kopienu un pilsētu 
masveidīgu energoefektīvu pieeju 
izmantojumu, būs nepieciešama ne tikai 
tehnoloģiju attīstība, bet arī ar 
tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, 
piemēram, jauni konsultatīvie, finanšu un 
prasību pārvaldības pakalpojumi. Tādējādi 
energoefektivitāte var nodrošināt vienu no 
rentablākajiem veidiem enerģijas 
pieprasījuma samazināšanai, uzlabojot 
enerģijas piegādes drošību, samazinot 
ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī veicinot 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2050. gadam jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas par 
8095 %. Visi stratēģijā “Enerģētikas 
ceļvedis 2050” ietvertie scenāriji pierāda, 
ka atjaunojamās energotehnoloģijas līdz 
šī gadsimta vidum veidos vislielāko 
energoapgādes tehnoloģiju daļu un ka 
energofektivitātei būs būtiska loma šo 
mērķu sasniegšanā. Tādēļ ir pareizi 
novirzīt 85 % no šim problēmu virzienam 
paredzētā budžeta pētniecībai un 
inovācijai atjaunojamās enerģijas jomā 
un enerģijas galapatēriņa efektivitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 744
Oreste Rossi
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.1. Lai varētu samazināt enerģijas 
patēriņu un izskaust enerģijas atkritumus, 
vienlaikus nodrošinot sabiedrībai un 
ekonomikai nepieciešamos pakalpojumus, 
ir vajadzīga ne tikai vairāk, efektīvāku, 
izmaksu ziņā konkurētspējīgāku, videi 
nekaitīgāku un viedāku produktu un 
pakalpojumu ieviešana masu tirgū, bet arī 
tāda komponenšu un ierīču integrācija, kas 
nodrošina to sadarbību, tādējādi 
optimizējot vispārējo ēku, pakalpojumu un 
nozares enerģijas izmantojumu.

3.1.1. Lai varētu nodrošināt 
energoefektivitāti un izskaust enerģijas 
atkritumus, vienlaikus nodrošinot 
sabiedrībai un ekonomikai nepieciešamos 
pakalpojumus, ir vajadzīga ne tikai vairāk, 
efektīvāku, izmaksu ziņā 
konkurētspējīgāku, videi nekaitīgāku un 
viedāku produktu un pakalpojumu 
ieviešana masu tirgū, bet arī tāda 
komponenšu un ierīču integrācija, kas 
nodrošina to sadarbību, tādējādi 
optimizējot vispārējo ēku, pakalpojumu un 
nozares enerģijas izmantojumu.

Or. it

Grozījums Nr. 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai patērētājiem varētu nodrošināt pilnīgu 
pieņemšanu un visas priekšrocības (tostarp 
iespēju uzraudzīt savu patēriņu), šo 
tehnoloģiju un pakalpojumu 
energoefektivitāte ir jāpielāgo un 
jāoptimizē to pielietojumam vidē. Tāpēc ir 
ne tikai jāmeklē, jāattīsta un jātestē 
inovatīvas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT), kā arī jāuzrauga un 
jākontrolē tehnikas, bet arī jāīsteno liela 
mēroga demonstrējumu projekti un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbības, lai nodrošinātu savstarpēju 
izmantojamību un mērāmību. Šādi projekti 
jāīsteno, lai attīstītu vispārējas procedūras 
enerģijas patēriņa un emisiju datu 
apkopošanai, salīdzināšanai un 

Lai patērētājiem varētu nodrošināt pilnīgu 
pieņemšanu un visas priekšrocības (tostarp 
iespēju uzraudzīt savu patēriņu), šo 
tehnoloģiju un pakalpojumu 
energoefektivitāte ir jāpielāgo un 
jāoptimizē to pielietojumam vidē. Tāpēc ir 
ne tikai jāmeklē, jāattīsta un jātestē 
inovatīvas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT), kā arī jāuzrauga un 
jākontrolē tehnikas, bet arī jāīsteno liela 
mēroga demonstrējumu projekti un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbības, lai nodrošinātu savstarpēju 
izmantojamību un mērāmību. Šādi projekti 
jāīsteno, lai attīstītu vispārējas procedūras 
enerģijas patēriņa un emisiju datu 
apkopošanai, salīdzināšanai un 



PE492.814v01-00 118/125 AM\907980LV.doc

LV

analizēšanai nolūkā uzlabot enerģijas 
patēriņa un tā ietekmes uz vidi 
izmērāmību, pārredzamību, sociālo 
pielāgošanos, plānošanu un redzēšanu.

analizēšanai nolūkā uzlabot enerģijas 
patēriņa un tā ietekmes uz vidi 
izmērāmību, pārredzamību, precizitāti, 
sociālo pielāgošanos, plānošanu un 
redzēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 746
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai patērētājiem varētu nodrošināt pilnīgu 
pieņemšanu un visas priekšrocības (tostarp 
iespēju uzraudzīt savu patēriņu), šo 
tehnoloģiju un pakalpojumu 
energoefektivitāte ir jāpielāgo un 
jāoptimizē to pielietojumam vidē. Tāpēc ir 
ne tikai jāmeklē, jāattīsta un jātestē 
inovatīvas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT), kā arī jāuzrauga un 
jākontrolē tehnikas, bet arī jāīsteno liela 
mēroga demonstrējumu projekti un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbības, lai nodrošinātu savstarpēju 
izmantojamību un mērāmību. Šādi projekti 
jāīsteno, lai attīstītu vispārējas procedūras 
enerģijas patēriņa un emisiju datu 
apkopošanai, salīdzināšanai un 
analizēšanai nolūkā uzlabot enerģijas 
patēriņa un tā ietekmes uz vidi 
izmērāmību, pārredzamību, sociālo 
pielāgošanos, plānošanu un redzēšanu.

Lai patērētājiem varētu nodrošināt pilnīgu 
pieņemšanu un visas priekšrocības (tostarp 
iespēju uzraudzīt savu patēriņu), šo 
tehnoloģiju un pakalpojumu 
energoefektivitāte ir jāuzlabo, jāpielāgo un 
jāoptimizē to pielietojumam vidē. Tāpēc ir 
ne tikai jāmeklē, jāattīsta un jātestē 
inovatīvas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (IKT), kā arī jāuzrauga un 
jākontrolē tehnikas, bet arī jāīsteno liela 
mēroga demonstrējumu projekti un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbības, lai nodrošinātu savstarpēju 
izmantojamību un mērāmību. Šādi projekti 
jāīsteno, lai attīstītu vispārējas procedūras 
enerģijas patēriņa un emisiju datu 
apkopošanai, salīdzināšanai un 
analizēšanai nolūkā uzlabot enerģijas 
patēriņa un tā ietekmes uz vidi 
izmērāmību, pārredzamību, sociālo 
pielāgošanos, plānošanu un redzēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 747
Paul Rübig
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.2. punkts –  ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.2. Efektīvu un atjaunojamu dzesēšanas-
karsēšanas sistēmu potenciāla atraisīšana

3.1.2. Izmaksu ziņā konkurētspējīgu, 
efektīvu un atjaunojamu dzesēšanas-
karsēšanas sistēmu potenciāla atraisīšana

Or. en

Grozījums Nr. 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visā Eiropas Savienībā ievērojami daudz 
enerģijas tiek patērēts karsēšanas vai 
dzesēšanas sistēmu darbībai, un tāpēc 
enerģijas pieprasījumu varētu būtiski 
samazināt, ja tiktu attīstītas rentablas un 
efektīvas tehnoloģijas, sistēmu integrācijas 
tehnikas, piemēram, tīklu saistība ar 
standartizētu valodu un pakalpojumiem 
šajā jomā. Lai to izdarītu, ir nepieciešama 
jauno sistēmu un komponenšu izpēte un 
demonstrējumi gan rūpnieciskajiem, gan 
mājsaimniecību pielietojumiem, piemēram, 
decentralizētai un pa rajoniem sadalītai 
karstā ūdens piegādei, telpu apsildīšanai un 
dzesēšanai. Tam vajadzētu ietvert dažādas 
tehnoloģijas, proti, saules siltumenerģiju, 
ģeotermisko enerģiju, biomasu, karstuma 
sūkņus, apvienoto siltuma un enerģijas 
risinājumu, utt., kā arī tam vajadzētu atbilst 
gandrīz nulles enerģijas ēku un rajonu 
vajadzībām. Ir jāgūst arī tālāki sasniegumi 
un ir jāveicina efektīvu hibrīda karsēšanas
un dzesēšanas sistēmu kombināciju 
izmantošana centralizētam un 
decentralizētam pielietojumam.

Visā Eiropas Savienībā ievērojami daudz 
enerģijas tiek patērēts karsēšanas vai 
dzesēšanas sistēmu darbībai, un tāpēc 
enerģijas pieprasījumu varētu būtiski 
samazināt, ja tiktu attīstītas rentablas, 
ilgtspējīgas un efektīvas tehnoloģijas, 
sistēmu integrācijas tehnikas, piemēram, 
tīklu saistība ar standartizētu valodu un 
pakalpojumiem šajā jomā. Lai to izdarītu,
ir nepieciešama jauno sistēmu un 
komponenšu izpēte un demonstrējumi gan 
rūpnieciskajiem, gan mājsaimniecību 
pielietojumiem, piemēram, decentralizētai 
un pa rajoniem sadalītai karstā ūdens 
piegādei, telpu apsildīšanai un dzesēšanai. 
Tam vajadzētu ietvert dažādas 
tehnoloģijas, proti, saules siltumenerģiju, 
ģeotermisko enerģiju, biomasu, karstuma 
sūkņus, apvienoto siltuma un enerģijas 
risinājumu, utt., kā arī tam vajadzētu atbilst 
gandrīz nulles enerģijas ēku un rajonu 
vajadzībām. Ir jāgūst arī tālāki sasniegumi, 
jo īpaši no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas siltumenerģijas 
uzglabāšanas jomā, un ir jāveicina efektīvu 
hibrīda apkures un dzesēšanas sistēmu 
kombināciju izmantošana centralizētam un 
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decentralizētam pielietojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 749
Paul Rübig

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visā Eiropas Savienībā ievērojami daudz 
enerģijas tiek patērēts karsēšanas vai 
dzesēšanas sistēmu darbībai, un tāpēc 
enerģijas pieprasījumu varētu būtiski 
samazināt, ja tiktu attīstītas rentablas un 
efektīvas tehnoloģijas, sistēmu integrācijas 
tehnikas, piemēram, tīklu saistība ar 
standartizētu valodu un pakalpojumiem 
šajā jomā. Lai to izdarītu, ir nepieciešama 
jauno sistēmu un komponenšu izpēte un 
demonstrējumi gan rūpnieciskajiem, gan
mājsaimniecību pielietojumiem, piemēram, 
decentralizētai un pa rajoniem sadalītai 
karstā ūdens piegādei, telpu apsildīšanai un 
dzesēšanai. Tam vajadzētu ietvert dažādas 
tehnoloģijas, proti, saules siltumenerģiju, 
ģeotermisko enerģiju, biomasu, karstuma 
sūkņus, apvienoto siltuma un enerģijas 
risinājumu, utt., kā arī tam vajadzētu atbilst 
gandrīz nulles enerģijas ēku un rajonu 
vajadzībām. Ir jāgūst arī tālāki sasniegumi 
un ir jāveicina efektīvu hibrīda karsēšanas
un dzesēšanas sistēmu kombināciju 
izmantošana centralizētam un 
decentralizētam pielietojumam.

Visā Eiropas Savienībā ievērojami daudz 
enerģijas tiek patērēts karsēšanas vai 
dzesēšanas sistēmu darbībai, un tāpēc 
enerģijas pieprasījumu varētu būtiski 
samazināt, ja tiktu attīstītas izmaksu ziņā 
konkurētspējīgas un efektīvas 
tehnoloģijas, sistēmu integrācijas tehnikas, 
piemēram, tīklu saistība ar standartizētu 
valodu un pakalpojumiem šajā jomā. Lai to 
izdarītu, ir nepieciešama jauno sistēmu un 
komponenšu izpēte un demonstrējumi 
rūpnieciskajiem, komerciālajiem un
mājsaimniecību pielietojumiem, piemēram, 
decentralizētai un pa rajoniem sadalītai 
karstā ūdens piegādei, telpu apsildīšanai un 
dzesēšanai. Tam vajadzētu ietvert dažādas 
tehnoloģijas, proti, saules siltumenerģiju, 
ģeotermisko enerģiju, biomasu, karstuma 
sūkņus, apvienoto siltuma un enerģijas 
risinājumu, utt., kā arī tam vajadzētu atbilst 
gandrīz nulles enerģijas ēku un rajonu 
vajadzībām. Ir jāgūst arī tālāki sasniegumi, 
jo īpaši no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas siltumenerģijas 
uzglabāšanas jomā, un ir jāveicina 
enerģijas avotu un tehnoloģiju efektīvu 
kombināciju izstrāde un izmantošana
hibrīda apkures un dzesēšanas sistēmās
centralizētam un decentralizētam 
pielietojumam.

Or. en
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Pamatojums

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Grozījums Nr. 750
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiksmīgāk samazinātu pieprasījumu 
pēc apkures un dzesēšanas, bez efektīviem 
pasākumiem vienlaicīgi ir jāpiedāvā 
zemas oglekļa dioksīda emisijas un 
oglekļa dioksīdu neradoši apkures un 
dzesēšanas avoti. Lai attīstītu uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem balstītu 
apkures un dzesēšanas tehnoloģiju (RHC) 
potenciālu, nepieciešams būtiski 
pastiprināt pētniecības un izstrādes 
darbības. Lai dotu pareizo impulsu RHC 
tehnoloģiju izmantošanai, ir jāpalielina to 
efektivitāte un jāsamazina to izmaksas. Ir 
jāizstrādā jauni risinājumi, it īpaši 
gandrīz nulles enerģijas ēkām un 
rajoniem. Īpaši svarīgi ir attīstīt 
ilgtspējīgas un efektīvas biomasas 
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piegādes ķēdi un izmantošanu, attīstīt 
izmaksu ziņā konkurētspējīgas saules 
siltumenerģijas sistēmas un ēku apsildi ar 
saules siltumenerģiju, efektīvas un 
rentablas ģeotermiskās apkures sistēmas, 
izmaksu ziņā optimizētus karstuma 
sūkņus, efektīvas fundamentālās 
tehnoloģijas (siltumenerģijas 
uzglabāšanas un hibrīda sistēmas), kā arī 
viedus siltumenerģijas tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 
gāzes, vienlaikus radot ievērojami lielu 
gaisa piesārņojumu. Tajā pašā laikā 
pilsētās aizvien pasliktinās gaisa kvalitāte 
un vairojas klimata pārmaiņas, tāpēc 
pilsētām ir jāattīsta savas ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas. 
Lai notiktu pāreja uz sabiedrību ar zemāku 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir jārod 
inovatīvi enerģijas risinājumi 
(energoefektivitāte, elektrība, kā arī 
karsēšanas un dzesēšanas piegādes 
sistēmas), kas ir integrēti ar transportu, 
atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā 
arī IKT risinājumiem pilsētu videi. Ir 
jāparedz mērķtiecīgas iniciatīvas, kas 
atbalstīs enerģētikas, transporta un IKT 
nozares industriālās vērtības ķēžu 
konverģenci viediem pilsētvides 
lietojumiem. Tajā pašā laikā ir jāizstrādā 
un pilnā apjomā jātestē jauni tehnoloģiju, 
organizatoriskie, plānošanas un 

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 
gāzes, vienlaikus radot ievērojami lielu 
gaisa piesārņojumu. Šajā saistībā ir 
jāveicina kompleksas sistēmiskas pilsētu 
attīstības stratēģijas, kurās ņemta vērā 
energoefektivitāte, enerģijas pieejamība, 
zaļās zonas, dzīvotņu pielāgošana un 
sociālā integrācija. Tajā pašā laikā pilsētās 
aizvien pasliktinās gaisa kvalitāte un 
vairojas klimata pārmaiņas, tāpēc pilsētām 
ir jāattīsta savas ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanās stratēģijas. Lai notiktu pāreja 
uz sabiedrību ar zemāku oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, ir jārod inovatīvi enerģijas 
risinājumi (energoefektivitāte, elektrība, kā 
arī karsēšanas un dzesēšanas piegādes 
sistēmas), kas ir integrēti ar transportu, 
atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā 
arī IKT risinājumiem pilsētu videi. Ir 
jāparedz mērķtiecīgas iniciatīvas, kas 
atbalstīs enerģētikas, transporta un IKT 
nozares industriālās vērtības ķēžu 
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uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši pilsētu 
un kopienu vajadzībām un līdzekļiem. 
Tāpat ir nepieciešami pētījumi, kas 
palīdzētu izprast ar šo pārveidojumu 
saistītos sabiedrības, ekonomiskos un 
kultūras jautājumus.

konverģenci viediem pilsētvides 
lietojumiem. Tajā pašā laikā ir jāizstrādā 
un pilnā apjomā jātestē jauni tehnoloģiju, 
organizatoriskie, plānošanas un 
uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši pilsētu 
un kopienu vajadzībām un līdzekļiem. 
Tāpat ir nepieciešami pētījumi, kas 
palīdzētu izprast ar šo pārveidojumu 
saistītos sabiedrības, ekonomiskos un 
kultūras jautājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 752
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 
gāzes, vienlaikus radot ievērojami lielu 
gaisa piesārņojumu. Tajā pašā laikā 
pilsētās aizvien pasliktinās gaisa kvalitāte 
un vairojas klimata pārmaiņas, tāpēc 
pilsētām ir jāattīsta savas ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas. 
Lai notiktu pāreja uz sabiedrību ar zemāku 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir jārod 
inovatīvi enerģijas risinājumi 
(energoefektivitāte, elektrība, kā arī 
karsēšanas un dzesēšanas piegādes 
sistēmas), kas ir integrēti ar transportu, 
atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā 
arī IKT risinājumiem pilsētu videi. Ir 
jāparedz mērķtiecīgas iniciatīvas, kas 
atbalstīs enerģētikas, transporta un IKT 
nozares industriālās vērtības ķēžu 
konverģenci viediem pilsētvides 
lietojumiem. Tajā pašā laikā ir jāizstrādā 
un pilnā apjomā jātestē jauni tehnoloģiju, 
organizatoriskie, plānošanas un 

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 
gāzes, vienlaikus radot ievērojami lielu 
piesārņojumu. Tajā pašā laikā pilsētās 
aizvien pasliktinās gaisa kvalitāte un 
vairojas klimata pārmaiņas, tāpēc pilsētām 
ir jāattīsta savas ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanās stratēģijas. Lai notiktu pāreja 
uz sabiedrību, kura izmanto atjaunojamos 
enerģijas avotus un nodrošina 
energoefektivitāti, ir jārod inovatīvi 
enerģijas risinājumi nolūkā samazināt 
kopējo enerģijas patēriņu un vairot 
sistēmiskos inovatīvos enerģijas 
risinājumus (atjaunojamie enerģijas 
avoti, energoefektivitāte, elektrība, kā arī 
karsēšanas un dzesēšanas piegādes 
sistēmas), kas ir integrēti ar transportu, 
atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā 
arī IKT risinājumiem pilsētu videi. Ir 
jāparedz mērķtiecīgas iniciatīvas, kas 
atbalstīs enerģētikas, transporta un IKT 
nozares industriālās vērtības ķēžu 
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uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši pilsētu 
un kopienu vajadzībām un līdzekļiem. 
Tāpat ir nepieciešami pētījumi, kas 
palīdzētu izprast ar šo pārveidojumu 
saistītos sabiedrības, ekonomiskos un 
kultūras jautājumus.

konverģenci viediem pilsētvides 
lietojumiem. Tajā pašā laikā ir jāizstrādā 
un pilnā apjomā jātestē jauni tehnoloģiju, 
organizatoriskie, plānošanas un 
uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši pilsētu 
un kopienu vajadzībām un līdzekļiem. 
Tāpat ir nepieciešami pētījumi, kas 
palīdzētu izprast ar šo pārveidojumu 
saistītos sabiedrības, ekonomiskos, vides
un kultūras jautājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 753
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 
gāzes, vienlaikus radot ievērojami lielu 
gaisa piesārņojumu. Tajā pašā laikā 
pilsētās aizvien pasliktinās gaisa kvalitāte 
un vairojas klimata pārmaiņas, tāpēc 
pilsētām ir jāattīsta savas ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas. 
Lai notiktu pāreja uz sabiedrību ar zemāku 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir jārod 
inovatīvi enerģijas risinājumi 
(energoefektivitāte, elektrība, kā arī 
karsēšanas un dzesēšanas piegādes 
sistēmas), kas ir integrēti ar transportu, 
atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā 
arī IKT risinājumiem pilsētu videi. Ir 
jāparedz mērķtiecīgas iniciatīvas, kas 
atbalstīs enerģētikas, transporta un IKT 
nozares industriālās vērtības ķēžu 
konverģenci viediem pilsētvides 
lietojumiem. Tajā pašā laikā ir jāizstrādā 
un pilnā apjomā jātestē jauni tehnoloģiju, 
organizatoriskie, plānošanas un 
uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši pilsētu 

Pilsētu teritorijas ir vienas no lielākajiem 
enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā 
un izdala attiecīgi daudz siltumnīcefekta 
gāzes, vienlaikus radot ievērojami lielu 
gaisa piesārņojumu. Tajā pašā laikā 
pilsētās aizvien pasliktinās gaisa kvalitāte 
un vairojas klimata pārmaiņas, tāpēc 
pilsētām ir jāattīsta savas ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas. 
Lai notiktu pāreja uz sabiedrību ar zemāku 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir jārod 
inovatīvi enerģijas risinājumi 
(energoefektivitāte, elektrība, kā arī 
karsēšanas un dzesēšanas piegādes 
sistēmas), kas ir integrēti ar tīru transportu 
(tostarp jūras transportu) un 
transportlīdzekļiem, atkritumu un ūdens
apsaimniekošanu, kā arī IKT risinājumiem 
pilsētu videi. Ir jāparedz mērķtiecīgas 
iniciatīvas, kas atbalstīs enerģētikas, 
transporta un IKT nozares industriālās 
vērtības ķēžu konverģenci viediem 
pilsētvides lietojumiem. Tajā pašā laikā ir 
jāizstrādā un pilnā apjomā jātestē jauni 
tehnoloģiju, organizatoriskie, plānošanas 
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un kopienu vajadzībām un līdzekļiem. 
Tāpat ir nepieciešami pētījumi, kas 
palīdzētu izprast ar šo pārveidojumu 
saistītos sabiedrības, ekonomiskos un 
kultūras jautājumus.

un uzņēmējdarbības modeļi atbilstoši 
pilsētu un kopienu vajadzībām un 
līdzekļiem. Galvenā uzmanība jāpievērš 
plašāka spektra pētniecisko darbību 
savienošanai, lai iegūtu jaunus tirgus 
risinājumus un tehnoloģijas, kas 
nodrošina ilgtermiņa redzējumu. Tāpat ir 
nepieciešami pētījumi, kas palīdzētu izprast 
ar šo pārveidojumu saistītos sabiedrības, 
ekonomiskos un kultūras jautājumus.

Or. en


