
AM\909647LV.doc PE492.826v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/0402(CNS)

17.7.2012

GROZĪJUMI Nr.
754 - 988

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))



PE492.826v02-00 2/168 AM\909647LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\909647LV.doc 3/168 PE492.826v02-00

LV

Grozījums Nr. 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Rentabla energoapgāde ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni

3.2. Noturīga energoapgāde ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni

Or. en

Grozījums Nr. 755
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Rentabla energoapgāde ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni

3.2. Rentabla energoapgāde ar zemu 
emisiju līmeni

Or. en

Grozījums Nr. 756
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Rentabla energoapgāde ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni

3.2. Rentabla energoapgāde ar zemu riska
līmeni, kas tiek nodrošināta no 
atjaunīgiem energoavotiem

Or. en
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Grozījums Nr. 757
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto:

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas un enerģijas tirgus 
struktūras ir novecojušas. Ir jārod 
risinājumi būtiskam izmaksu 
samazinājumam, kuram piemīt labāka 
efektivitāte un ilgtspējīgums, lai paātrinātu 
tādas noturīgas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Lai to panāktu, vismaz trīs 
ceturtdaļas budžeta, kas paredzēts 
„drošai, tīrai un efektīvai enerģijai” tiek 
piešķirta atjaunīgo energotehnoloģiju un 
energoefektivitātes pasākumiem. Īpaši 
attiecībā uz turpmāk minēto:

Or. en

Grozījums Nr. 758
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
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kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto:

kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Kopš 7. pamatprogrammas 
atjaunojamā enerģija ir būtiski 
samazinājusi izmaksas. Tomēr, lai 
turpinātu stimulēt izmaksu 
samazinājumu, vismaz divas trešdaļas no 
šim uzdevumam paredzētā budžeta būtu 
jāpiešķir atjaunīgajām 
energotehnoloģijām, īpaši attiecībā uz 
turpmāk minēto:

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai ES nodrošinātu atbilstošu finansējumu to mērķu īstenošanai, kas izklāstīti 
Atjaunojamās enerģijas direktīvā un Enerģijas ceļvedī 2050, kurā paredzēts 2050. gadā 
atjaunojamās enerģijas daļu bruto galīgajā energopatēriņa palielināt no 55 % līdz 75 % un 
līdz 97 % elektrības patēriņā par viszemākajām iespējamām izmaksām.

Grozījums Nr. 759
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis.

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir steidzami jārod ilgtspējīgi
risinājumi ar labāku sniegumu izmaksu
samazināšanai, padarot tās pieejamas un 
konkurētspējīgas, lai paātrinātu zemas 
oglekļa dioksīda emisijas elektroenerģijas
ieviešanu tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 760
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū,
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto.

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu energoefektīvu
ekonomiku, kas balstās uz atjaunīgo 
enerģijas avotu izmantošanu. Tādas
atjaunīgās elektrības izmantošana, tiek 
ieviesta pārāk lēni arī tādēļ, ka pašreizējās 
enerģētikas sistēmas ir izveidotas 
vēsturiski tirgū pārstāvētiem uzņēmumiem 
un tehnoloģijām, kuras ir pārņēmušas 
milzīgu pasaules daļu, kā arī 
piesaistījušas Eiropas pētniecību un 
subsīdijas līdz mūsdienām. Ir jārod 
risinājumi būtiskam tirgus piekļuves 
barjeru samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū,
kuru ražo, izmantojot atjaunīgos enerģijas 
avotus. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto.

Or. en

Grozījums Nr. 761
Kathleen Van Brempt

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
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līmenis. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto. līmenis. Iepriekšējos gados ievērojami 
samazinājušas atjaunojamo enerģijas 
avotu izmaksas. Lai veicinātu turpmāku 
izmaksu samazinājumu un stimulētu 
atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanu, vismaz divas trešdaļas no 
budžeta, kas paredzēts šiem uzdevumiem, 
būtu jāparedz atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto.

Or. en

Grozījums Nr. 762
Bendt Bendtsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto.

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Tālab no ierosinātā budžeta, kas 
paredzēts citiem enerģijas veidiem, nevis 
kodolenerģijai, vismaz divas trešdaļas 
būtu jāpiešķir atjaunojamo enerģijas 
veidu tehnoloģiju izstrādei un 
energoefektivitātes nodrošināšanai, īpaši
attiecībā uz turpmāk minēto.

Or. en

Grozījums Nr. 763
Lena Kolarska-Bobińska
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto.

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Vienlaicīgi ir nepieciešams 
uzlabot pārejošos elektrības kurināmā 
avotus, lai samazinātu to emisijas un to 
ietekmi uz vidi, kamēr tos varēs aizstāt ar 
alternatīvām, kas rada nelielu oglekļa 
emisiju. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto.

Or. en

Grozījums Nr. 764
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Īpaši attiecībā uz turpmāk minēto.

Elektrība būs ļoti nozīmīga, lai izveidotu 
vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni. Tādas elektrības 
izmantošana, kurai ir zems oglekļa emisiju 
līmenis, notiek pārāk lēni, jo tās izmaksas 
ir ļoti augstas. Ir jārod risinājumi būtiskam 
izmaksu samazinājumam, kuram piemīt 
labāka efektivitāte un ilgtspējīgums, lai 
paātrinātu tādas elektrības ieviešanu tirgū, 
kuras ražošanai ar zems oglekļa emisiju 
līmenis. Pasākumiem būtu jākoncentrējas 
uz pētniecību un inovācijām tādu 
atjaunojamo enerģiju tehnoloģiju, cita 
starpā saules fotoelementu enerģijas, 
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saules siltumenerģijas un vēja ģeneratoru, 
jomā, lai uzlabotu šo tehnoloģiju 
efektivitāti un samazinātu izmaksas, 
padarot tās konkurētspējīgākas tirgū. Tas 
ir nepieciešams īpaši attiecībā uz  turpmāk 
minēto:

Or. en

Grozījums Nr. 765
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.
Šajā sakarībā būtu jāveicina tāda 
sadarbība citu programmas „Apvārsnis 
2020” daļu pasākumu ietvaros, kuru 
mērķis ir pētījumi par tādu jaunu 
tehnoloģisku materiālu, tostarp retzemju 
metālu izstrādājumu, un citu kritisku 
resursu pieejamību, ražošanu un 
aizstāšanu, kuri nepieciešami vēja 
ģeneratoru darbināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 766
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.
Lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par to, 
vai ar vēja enerģijas izmantošanu var 
sasniegt minēto mērķi, saskaņā ar SET 
plānu tiks izveidota atsevišķa budžeta 
pozīcija Eiropas rūpniecības iniciatīvām 
attiecībā uz vēja enerģiju.

Or. it

Grozījums Nr. 767
Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 30 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 



AM\909647LV.doc 11/168 PE492.826v02-00

LV

pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.

pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.

Or. en

Grozījums Nr. 768
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu konstruēšanai, 
attīstībai, testēšanai un demonstrēšanai, kas 
ir liela apjoma, ar augstu konversijas 
efektivitāti un lielāku pieejamību gan zonā, 
gan ārzonā (tostarp attālās vietās un 
nelabvēlīgu laika apstākļu vidēs), kā arī 
uzmanība tiks pievērsta jauniem sērijveida 
ražošanas procesiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 769
Britta Thomsen
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan zonā, gan ārzonā (tostarp 
attālās vietās un nelabvēlīgu laika apstākļu 
vidēs), kā arī uzmanība tiks pievērsta 
jauniem sērijveida ražošanas procesiem.

Vēja enerģijas izmantošanas mērķis ir, 
izmantojot zonas un ārzonas vējus, 
samazināt elektrības ražošanas izmaksas 
par aptuveni 20 % līdz 2020. gadam 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, būtiski 
pārvietoties uz ārzonu un nodrošināt 
atbilstošu elektrības tīkla integrāciju. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu 
nākamās paaudzes vēja enerģijas 
konversijas sistēmu attīstībai, testēšanai un 
demonstrēšanai, kas ir liela apjoma, ar 
augstu konversijas efektivitāti un lielāku 
pieejamību gan iekšzonā, gan ārzonā 
(tostarp attālās vietās un nelabvēlīgu laika 
apstākļu vidēs), kā arī uzmanība tiks 
pievērsta jauniem sērijveida ražošanas 
procesiem. Izmantojot atbilstīgus 
atmosfēras un okeānu modelēšanas 
instrumentus, būtu jāizpēta laika apstākļi 
attālās un bīstamās vietās. Lai īstenotu šos 
mērķus, īpaša budžeta pozīcija tiek 
paredzēta Vēja enerģijas nozares 
iniciatīvai saskaņā ar SET plānu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija savā Enerģijas ceļvedī 2050 ir paredzējusi, ka vēja enerģija būs galvenā 
elektrības ražošanas tehnoloģija, nodrošinot no 31,6 % līdz 48,7 % no ražojamās 
elektroenerģijas 2050. gadā, kas ir vairāk nekā jebkura cita tehnoloģija. Tas nenotiks, ja 
netiks mērķtiecīgi finansēta pētniecība.  Budžeta pozīcija ne tikai dod finansiālo atbalstu, bet 
arī nodrošina politisko noteiktību, kas nepieciešama nozarei, lai izstrādātu ieguldījumu 
stratēģijas un palielinātu kopfinansējuma projektu sviras efektu.

Grozījums Nr. 770
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2 apakšpunkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Salīdzinājumā ar 2010. gadu līdz 
2020. gadam par pusi jāsamazina saules 
enerģijas radītās izmaksas, kas attiecas uz 
saules fotoelementiem (PV) un saules 
enerģijas koncentrēšanu (CSP), tad saules 
enerģijas būs nozīmīga elektrības tirgū.

Izmaksas, kas saistītas ar saules enerģijas 
izmantošanu, tostarp fotoelementu (FE) un 
saules enerģijas koncentrēšanas 
izmantošanu, līdz 2020. gadam būtu 
jāsamazina vismaz uz pusi salīdzinājumā 
ar 2010. gadu, lai palielinātu šīs enerģijas
daļu elektroenerģijas tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 771
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2 apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz PV tam būs nepieciešami 
ilgtermiņa pētījumi par jauniem 
konceptiem un sistēmām, kā arī 
demonstrējumi un masu produkcijas testi, 
ņemot vērā liela mēroga izmantojumu.

Attiecībā uz fotoelementiem būs 
nepieciešami ilgtermiņa pētījumi par
jaunām koncepcijām un sistēmām un 
masveida ražošanas priekšrocību 
demonstrēšana un pārbaude, lai tos varētu 
plaši izmantot par samērīgu un 
konkurētspējīgu cenu.

Or. it

Grozījums Nr. 772
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2 apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz PV tam būs nepieciešami
ilgtermiņa pētījumi par jauniem 
konceptiem un sistēmām, kā arī
demonstrējumi un masu produkcijas testi, 

Attiecībā uz fotoelementiem būs 
nepieciešami pētījumi par augstas 
efektivitātes ražošanas procesiem un 
produktiem, un masveida ražošanas 
priekšrocību demonstrēšana un pārbaude,
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ņemot vērā liela mēroga izmantojumu. lai tos varētu plaši izmantot, kā arī 
ilgtermiņa pētījumi par jaunām 
koncepcijām. Uzsvars tiks likts uz 
uzlabotu elektrotīklu pieslēgumu attīstību 
un demonstrējumiem (glabāšanas 
sistēmas tīklā un aktīvi invertori, kas 
sniedz pakalpojumus elektroenerģijas 
sistēmas darbības nodrošināšanai), kā arī 
uz būvju sadarbi (progresīvi un 
daudzfunkcionāli PV modeļi un sistēmas 
līdzsvarošanas elementi, kuriem ir īpašas 
funkcijas būvju integrācijas 
nodrošināšanai).

Or. en

Pamatojums

Programmai „Apvārsnis 2020” būtu jāveicina visu prioritāšu īstenošana, kas iekļautas 
2010.–2020. gada ceļvežos par fotoelementiem un saules enerģijas koncentrēšanas 
tehnoloģijām saskaņā ar Saules enerģijas nozares iniciatīvu.

Grozījums Nr. 773
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2 apakšpunkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz CSP galvenā uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai attīstītu veidus, kā 
palielināt efektivitāti, vienlaikus samazinot 
izmaksas un ietekmi uz vidi, bet 
nodrošinot demonstrēto tehnoloģiju 
rūpniecisko mērogošanu, būvējot pirmās 
tāda veida iekārtas. Tiks pārbaudīti arī
risinājumi tam, kā efektīvi apvienot saules 
elektrības ražošanu un ūdens atsāļošanu.

Attiecībā uz CSP galvenā uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai attīstītu veidus, kā 
palielināt efektivitāti un uzlabot 
elektroenerģijas pārvadi, veicot glabāšanu 
un hibridizāciju, vienlaikus samazinot 
izmaksas un ietekmi uz vidi. Papildus 
pētniecībai mērķis ir veicināt demonstrēto 
tehnoloģiju rūpniecisko laišanu tirgū, 
būvējot pirmās tāda veida iekārtas.
Risinājumi tam, kā efektīvi apvienot saules 
elektrības ražošanu un citu atjaunojamo 
enerģijas avotu, piemēram, biomasas, 
izmantošanu hibrīdās spēkstacijās, 
nodrošinātu stabilu elektroenerģijas 
ražošanu vai veiktu citas funkcijas, 
piemēram, ūdens atsāļošanu.
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Or. en

Pamatojums

Programmai „Apvārsnis 2020” būtu jāveicina visu prioritāšu īstenošana, kas iekļautas 
2010.–2020. gada ceļvežos par fotoelementiem un saules enerģijas koncentrēšanas 
tehnoloģijām saskaņā ar Saules enerģijas nozares iniciatīvu.

Grozījums Nr. 774
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2 apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz PV tam būs nepieciešami 
ilgtermiņa pētījumi par jauniem 
konceptiem un sistēmām, kā arī 
demonstrējumi un masu produkcijas testi, 
ņemot vērā liela mēroga izmantojumu.

Attiecībā uz fotoelementiem būs 
nepieciešami ilgtermiņa pētījumi par
jaunām koncepcijām un sistēmām un 
masveida ražošanas priekšrocību 
demonstrēšana un pārbaude, lai varētu 
plaši izmantot gan centralizētas, gan 
neliela mēroga decentralizētas 
fotoelementu sistēmas un pastiprinātu 
uzmanību pievērstu Eiropas stiprajām 
pozīcijām, piemēram, rūpnieciskajam 
dizainparaugam un ēku integrēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 775
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2 apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par to, 
vai ar saules enerģijas izmantošanu var 
sasniegt noteiktos mērķus, saskaņā ar 
SET plānu tiks izveidota atsevišķa budžeta 
pozīcija Eiropas rūpniecības iniciatīvām 
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attiecībā uz saules enerģiju.

Or. it

Grozījums Nr. 776
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.3. Konkurētspējīgu un videi nekaitīgu 
oglekļa dioksīda uztveršanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas 
tehnoloģiju attīstīšana

svītrots

Oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CSS) ir būtisks risinājums, 
kas būtu jāizmanto komerciālā mērogā 
pasaules līmenī, lai varētu novērst 
problēmas, kas saistītas ar oglekļa 
dioksīda emisiju samazināšanu un 
nozares ar zemu oglekļa emisiju līmeni 
izveidošanu līdz 2050. gadam. Mērķis ir 
mazināt CSS papildu izmaksas ogļu 
spēkstacijām un gāzes spēkstacijām 
enerģētikas nozarē salīdzinājumā ar 
līdzvērtīgām iekārtām bez CSS un 
salīdzinājumā ar intensīvas enerģijas 
ražošanas instalācijām.
Atbalsts īpaši tiks sniegts visas CSS ķēdes 
demonstrēšanai reprezentatīvam portfelim 
ar dažādām uztveršanas, transportēšanas 
un uzglabāšanas tehnoloģiju iespējām. 
Papildus tam šīs tehnoloģijas tiks arī 
pētītas, lai tās varētu attīstīt tālāk un 
nodrošināt vēl konkurētspējīgākas 
uztveršanas tehnoloģijas, labākas 
komponentes, integrētas sistēmas un 
procesus, drošu ģeoloģisko uzglabāšanu 
un racionālus risinājumus liela mēroga 
uztvertā oglekļa dioksīda atkārtotai 
izmantošanai, lai tādējādi garantētu CSS 
tehnoloģiju komerciālo izmantojumu 
fosilā kurināmā spēkstacijās un citās 
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oglekļa intensīvās nozarēs, kas tiks 
ekspluatētas pēc 2020. gada.

Or. it

Grozījums Nr. 777
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.3. Konkurētspējīgu un videi nekaitīgu 
oglekļa dioksīda uztveršanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas 
tehnoloģiju attīstīšana

svītrots

Oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CSS) ir būtisks risinājums, 
kas būtu jāizmanto komerciālā mērogā 
pasaules līmenī, lai varētu novērst 
problēmas, kas saistītas ar oglekļa 
dioksīda emisiju samazināšanu un 
nozares ar zemu oglekļa emisiju līmeni 
izveidošanu līdz 2050. gadam. Mērķis ir 
mazināt CSS papildu izmaksas ogļu 
spēkstacijām un gāzes spēkstacijām 
enerģētikas nozarē salīdzinājumā ar 
līdzvērtīgām iekārtām bez CSS un 
salīdzinājumā ar intensīvas enerģijas 
ražošanas instalācijām.
Atbalsts īpaši tiks sniegts visas CSS ķēdes 
demonstrēšanai reprezentatīvam portfelim 
ar dažādām uztveršanas, transportēšanas 
un uzglabāšanas tehnoloģiju iespējām. 
Papildus tam šīs tehnoloģijas tiks arī 
pētītas, lai tās varētu attīstīt tālāk un 
nodrošināt vēl konkurētspējīgākas 
uztveršanas tehnoloģijas, labākas 
komponentes, integrētas sistēmas un 
procesus, drošu ģeoloģisko uzglabāšanu 
un racionālus risinājumus liela mēroga 
uztvertā oglekļa dioksīda atkārtotai 
izmantošanai, lai tādējādi garantētu CSS 
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tehnoloģiju komerciālo izmantojumu 
fosilā kurināmā spēkstacijās un citās 
oglekļa intensīvās nozarēs, kas tiks
ekspluatētas pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 778
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.3. Konkurētspējīgu un videi nekaitīgu 
oglekļa dioksīda uztveršanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas 
tehnoloģiju attīstīšana

3.2.3. Konkurētspējīgu un videi nekaitīgu 
oglekļa dioksīda uztveršanas, 
transportēšanas, izmantošanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju attīstīšana

Or. en

Grozījums Nr. 779
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CSS) ir būtisks risinājums, 
kas būtu jāizmanto komerciālā mērogā 
pasaules līmenī, lai varētu novērst 
problēmas, kas saistītas ar oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšanu un nozares ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni izveidošanu līdz 
2050. gadam. Mērķis ir mazināt CSS 
papildu izmaksas ogļu spēkstacijām un 
gāzes spēkstacijām enerģētikas nozarē 
salīdzinājumā ar līdzvērtīgām iekārtām bez 
CSS un salīdzinājumā ar intensīvas 
enerģijas ražošanas instalācijām.

Oglekļa dioksīda uztveršana un glabāšana 
(CCS), uztveršana un izmantošana (CUU)
ir būtiski risinājumi, kas būtu jāizmanto 
komerciālā mērogā pasaules līmenī, lai 
varētu novērst problēmas, kas saistītas ar 
oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu un 
nozares ar zemu oglekļa emisiju līmeni 
izveidošanu līdz 2050. gadam. Mērķis ir 
mazināt CSS papildu izmaksas ogļu 
spēkstacijām un gāzes spēkstacijām 
enerģētikas nozarē salīdzinājumā ar 
līdzvērtīgām iekārtām bez CSS un 
salīdzinājumā ar intensīvas enerģijas 
ražošanas instalācijām.
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Or. en

Grozījums Nr. 780
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CSS) ir būtisks risinājums, 
kas būtu jāizmanto komerciālā mērogā 
pasaules līmenī, lai varētu novērst 
problēmas, kas saistītas ar oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšanu un nozares ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni izveidošanu līdz 
2050. gadam. Mērķis ir mazināt CSS 
papildu izmaksas ogļu spēkstacijām un 
gāzes spēkstacijām enerģētikas nozarē 
salīdzinājumā ar līdzvērtīgām iekārtām bez 
CSS un salīdzinājumā ar intensīvas 
enerģijas ražošanas instalācijām.

Oglekļa dioksīda uztveršana un glabāšana 
(CCS) ir viens no risinājumiem, kas būtu 
jāizmanto komerciālā mērogā pasaules 
līmenī, lai varētu novērst problēmas, kas 
saistītas ar oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšanu un nozares ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni izveidošanu līdz 
2050. gadam. Mērķis ir mazināt CSS 
papildu izmaksas ogļu spēkstacijām un 
gāzes spēkstacijām enerģētikas nozarē 
salīdzinājumā ar līdzvērtīgām iekārtām bez 
CSS un salīdzinājumā ar intensīvas 
enerģijas ražošanas instalācijām.

Or. en

Pamatojums

CSS atzīšana par „būtisku risinājumu”, lai panāktu saimniekošanu ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni, ir pārmērīga, ņemot vērā energoefektivitātes lomu, atjaunojamos enerģijas avotus un 
tīklus arī kā izdevīgas iespējas dekarbonizācijas panākšanai. Turklāt oglekļa dispersijas 
faktors no glabātuvēm jau ir tēma, par kuru runā.

Grozījums Nr. 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CSS) ir būtisks risinājums, 
kas būtu jāizmanto komerciālā mērogā 
pasaules līmenī, lai varētu novērst 

Oglekļa dioksīda uztveršana un 
uzglabāšana (CSS) ir būtisks risinājums, 
kas būtu jāizmanto komerciālā mērogā 
pasaules līmenī, lai varētu novērst 
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problēmas, kas saistītas ar oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšanu un nozares ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni izveidošanu līdz 
2050. gadam. Mērķis ir mazināt CSS 
papildu izmaksas ogļu spēkstacijām un
gāzes spēkstacijām enerģētikas nozarē 
salīdzinājumā ar līdzvērtīgām iekārtām bez 
CSS un salīdzinājumā ar intensīvas 
enerģijas ražošanas instalācijām.

problēmas, kas saistītas ar oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšanu un nozares ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni izveidošanu līdz 
2050. gadam. Mērķis ir mazināt CCS 
papildu izmaksas enerģētikas nozarē, jo 
īpaši gāzes spēkstacijām, salīdzinājumā ar 
līdzvērtīgām iekārtām bez CCS un 
salīdzinājumā ar intensīvas enerģijas 
ražošanas instalācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 782
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oglekļa dioksīda uztveršana un 
izmantošana (CCU) nodrošina iespējas 
oglekļa dioksīdu, kas uztverts no 
spēkstacijām un rūpnieciskām iekārtām, 
izmantot risinājumos, kas rada pievienoto 
vērtību un varētu veicināt ekonomikas 
dekarbonizāciju. Būtu jāizpēta CCU 
sistēmas un tehnoloģijas, lai oglekļa 
dioksīdu varētu izmantot dažādu 
produktu, piemēram, ķīmisku vielu, 
mēslošanas līdzekļu, degvielas un 
biodegvielas, ražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 783
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oglekļa dioksīda uztveršanu sinerģiski 
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var veikt paralēli oglekļa dioksīda 
glabāšanai, izmantojot ķīmiskus 
produktus (oglekļa izmantošana ķīmisku 
vielu ieguvei). Turklāt pastāv iespēja veikt 
uz gāzes sintēzi balstītu degvielas 
ražošanu uzglabāšanai, kuru var 
izmantot, lai izlīdzinātu svārstīgu 
elektroenerģijas ražošanu, inkorporējot 
ūdeņradi, kas ir atjaunojams avots. 
Saražoto degvielu var izmantot lieljaudas 
elektrības ražošanai. Zemu izmaksu un 
dažādu degvielu gazifikācijas tehnoloģijas 
ir ļoti būtiskas šādu sistēmu izveidei.

Or. en

Grozījums Nr. 784
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt savlaicīgi jāizveido uzticama 
oglekļa dioksīda infrastruktūra, jo lielākā 
daļa fosilā kurināmā spēkstaciju un oglekļa 
dioksīda avotu neatradīsies glabātuvju 
tuvumā, kuras lielākajā daļā gadījumu ir 
zem jūras līmeņa, turpretim spēkstacijas 
parasti ir izvietotas tur, kur ir lielāks 
pieprasījums.

Or. en

Grozījums Nr. 785
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3 apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts īpaši tiks sniegts visas CSS ķēdes Atbalsts īpaši tiks sniegts publiskā un 
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demonstrēšanai reprezentatīvam portfelim 
ar dažādām uztveršanas, transportēšanas 
un uzglabāšanas tehnoloģiju iespējām. 
Papildus tam šīs tehnoloģijas tiks arī 
pētītas, lai tās varētu attīstīt tālāk un 
nodrošināt vēl konkurētspējīgākas 
uztveršanas tehnoloģijas, labākas 
komponentes, integrētas sistēmas un 
procesus, drošu ģeoloģisko uzglabāšanu un 
racionālus risinājumus liela mēroga 
uztvertā oglekļa dioksīda atkārtotai 
izmantošanai, lai tādējādi garantētu CSS 
tehnoloģiju komerciālo izmantojumu fosilā 
kurināmā spēkstacijās un citās oglekļa 
intensīvās nozarēs, kas tiks ekspluatētas 
pēc 2020. gada.

privātā sektora partnerību finansētiem 
pētījumiem visas CSS ķēdes 
demonstrēšanai reprezentatīvam portfelim 
ar dažādām uztveršanas, transportēšanas,
uzglabāšanas, kā arī oglekļa uztveršanas 
un izmantošanas (CUU) tehnoloģiju 
iespējām Papildus tam šīs tehnoloģijas tiks 
arī pētītas, izmantojot publiskā un privātā 
sektora partnerību finansējumu, lai tās 
varētu attīstīt tālāk un nodrošināt vēl 
konkurētspējīgākas uztveršanas un 
izmantošanas tehnoloģijas, labākas 
komponentes, integrētas sistēmas un 
procesus, drošu ģeoloģisko uzglabāšanu un 
racionālus risinājumus liela mēroga 
uztvertā oglekļa dioksīda atkārtotai 
izmantošanai, lai tādējādi garantētu CSS 
un CUU tehnoloģiju komerciālo 
izmantojumu fosilā kurināmā spēkstacijās 
un citās oglekļa intensīvās nozarēs, kas tiks 
ekspluatētas pēc 2020. gada.

Or. en

Pamatojums

Vienlaicīgi jāaplūko ne tikai uztveršana un glabāšana, bet arī videi nekaitīga un ilgtspējīga 
oglekļa dioksīda izmantošana. Tā kā šādi pētījumi ir pārak dārgi un tā kā ir paredzēta to 
komerciāla izvēršana, privātajam sektoram būtu jāpiedalās to finansēšanā.

Grozījums Nr. 786
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.4 apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģeotermiskā, ūdens un jūras enerģija, kā 
arī cita atjaunojamā enerģija var palīdzēt 
mazināt oglekļa dioksīda līmeni Eiropas 
energoapgādē, vienlaikus veicinot tās 
elastīgumu attiecībā uz dažādu ražošanu un 
enerģijas izmantojumu. Mērķis ir līdz 
komerciālam briedumam attīstīt rentablas 
un ilgtspējīgas tehnoloģijas, nodrošinot šo 

Ģeotermiskā, ūdens un jūras enerģija, kā 
arī cita atjaunojamā enerģija var palīdzēt 
mazināt oglekļa dioksīda līmeni Eiropas 
energoapgādē, vienlaikus veicinot tās 
elastīgumu attiecībā uz dažādu ražošanu un 
enerģijas izmantojumu. Mērķis ir līdz 
komerciālam briedumam attīstīt rentablas 
un ilgtspējīgas tehnoloģijas, nodrošinot šo 
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tehnoloģiju ievērojamu ieviešanu 
rūpnieciskā mērogā, tostarp tīkla 
integrācijā. Okeāna enerģija — plūdmaiņu, 
straumju vai viļņu enerģija — ir paredzama 
enerģija, kurai tik tiešām ir nulles emisijas. 
Pētniecības pasākumos ietilpst laboratorijas 
mēroga novatoriski pētījumi par zemu 
izmaksu uzticamiem komponentiem un 
materiāliem augsti korozīvā, bioloģiski 
piesārņojošā vidē, kā arī demonstrējumi 
atšķirīgos apstākļos, kas sastopami Eiropas 
ūdeņos.

tehnoloģiju ievērojamu ieviešanu 
rūpnieciskā mērogā, tostarp tīkla 
integrācijā. Okeāna enerģija — plūdmaiņu, 
straumju vai viļņu enerģija — ir paredzama 
enerģija, kurai tik tiešām ir nulles emisijas. 
Pētniecības pasākumos ietilpst laboratorijas 
mēroga novatoriski pētījumi par zemu 
izmaksu uzticamiem komponentiem un 
materiāliem augsti korozīvā, bioloģiski 
piesārņojošā vidē, kā arī demonstrējumi 
atšķirīgos apstākļos, kas sastopami Eiropas 
ūdeņos. Lai iegūtu skaidrāku priekšstatu 
par to, vai ar hidroenerģijas, ģeotermiskās 
un jūras enerģijas, kā arī citu 
atjaunojamās enerģijas veidu 
izmantošanu var sasniegt noteiktos 
mērķus, saskaņā ar SET plānu tiks 
izveidota atsevišķa budžeta pozīcija 
Eiropas rūpniecības iniciatīvām attiecībā 
uz šāda veida enerģiju.

Or. it

Grozījums Nr. 787
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.4 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģeotermiskā, ūdens un jūras enerģija, kā 
arī cita atjaunojamā enerģija var palīdzēt 
mazināt oglekļa dioksīda līmeni Eiropas 
energoapgādē, vienlaikus veicinot tās 
elastīgumu attiecībā uz dažādu ražošanu un 
enerģijas izmantojumu. Mērķis ir līdz 
komerciālam briedumam attīstīt rentablas 
un ilgtspējīgas tehnoloģijas, nodrošinot šo 
tehnoloģiju ievērojamu ieviešanu 
rūpnieciskā mērogā, tostarp tīkla 
integrācijā. Okeāna enerģija — plūdmaiņu, 
straumju vai viļņu enerģija — ir paredzama 
enerģija, kurai tik tiešām ir nulles emisijas. 
Pētniecības pasākumos ietilpst laboratorijas 

Ģeotermiskā, ūdens un jūras enerģija, kā 
arī cita atjaunojamā enerģija var palīdzēt 
mazināt oglekļa dioksīda līmeni Eiropas 
energoapgādē, vienlaikus veicinot tās 
elastīgumu attiecībā uz dažādu ražošanu un 
enerģijas izmantojumu. Mērķis ir līdz 
komerciālam briedumam attīstīt rentablas 
un ilgtspējīgas tehnoloģijas, nodrošinot šo 
tehnoloģiju ievērojamu ieviešanu 
rūpnieciskā mērogā, tostarp tīkla 
integrācijā. Okeāna enerģija — plūdmaiņu, 
straumju vai viļņu enerģija — ir paredzama 
enerģija, kurai tik tiešām ir nulles emisijas. 
Pētniecības pasākumos ietilpst laboratorijas 
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mēroga novatoriski pētījumi par zemu 
izmaksu uzticamiem komponentiem un 
materiāliem augsti korozīvā, bioloģiski 
piesārņojošā vidē, kā arī demonstrējumi
atšķirīgos apstākļos, kas sastopami Eiropas 
ūdeņos.

mēroga novatoriski pētījumi par zemu 
izmaksu uzticamiem komponentiem un 
materiāliem augsti korozīvā, bioloģiski 
piesārņojošā vidē, bet pastiprināta 
uzmanība būtu jāpievērš
demonstrējumiem atšķirīgos apstākļos, kas 
sastopami Eiropas ūdeņos, koncentrējoties 
uz ilgumu, enerģijas ieguves uzsākšanu 
un prognozēm, sākot ar maza mēroga 
demonstrējumu modeļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 788
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.4a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.4 a. Parasto enerģijas veidu ietekmes 
uz vidi samazināšana
Ceļvedis ekonomikai ar zemu oglekļa 
dioksīda līmeni arī liecina, ka īstermiņā 
līdz vidējā termiņā gāzes izmantošana var 
palīdzēt sekmēt enerģētikas sistēmas 
pārveidošanu. Šā pārejas perioda laikā, 
lai varētu īstenot nepieciešamo emisijas 
samazinājumu, ir vajadzīgi ievērojami 
ieguldījumi efektīvu, drošu un uzticamu 
zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
energotehnoloģiju pētniecībā, izstrādē, 
demonstrēšanā un ieviešanā tirgū 
attiecībā uz parastajiem enerģijas veidiem. 
Tehnoloģiju pētnieciskajiem un 
demonstrējumu projektiem būtu jāizlabo 
ekoloģiskie raksturlielumi, riska 
pārvaldība un vietējā konvencionālā un 
nekonvencionālā ogļūdeņraža drošums, 
kas ir galvenais degvielas avots elektrības 
ražošanai un kombinētai apkurei un 
dzesēšanai. Uzdevums ir samazināt to 
emisijas un ietekmi uz vidi, kamēr tos 
varēs aizstāt ar alternatīvām, kas rada 
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nelielu oglekļa emisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 789
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu sasniegt Eiropas mērķus 
enerģētikas un oglekļa dioksīda 
samazināšanas jomā, ir jāattīsta arī jauni 
kurināma veidi un mobili enerģijas avoti. 
Tas īpaši svarīgi ir tāpēc, lai varētu īstenot 
mērķus attiecībā uz gudru, videi nekaitīgu 
un integrētu transportu. Šo tehnoloģiju un 
alternatīvo kurināmo vērtību ķēdes nav 
pietiekami attīstītas, un tas ir jāpaātrina 
demonstrējamā mērogā.

Lai varētu sasniegt Eiropas mērķus 
enerģētikas un oglekļa dioksīda 
samazināšanas jomā, ir jāattīsta arī 
pārbīdes starp avotu veidiem, jauni 
kurināma veidi un mobili enerģijas avoti. 
Tas īpaši svarīgi ir tāpēc, lai varētu īstenot 
mērķus attiecībā uz gudru, videi nekaitīgu 
un integrētu transportu. Šo tehnoloģiju un 
alternatīvo kurināmo vērtību ķēdes nav 
pietiekami attīstītas, un tas ir jāpaātrina 
demonstrējamā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioenerģijas mērķis ir līdz komerciālam 
briedumam novest visdaudzsološākās 
tehnoloģijas, pieļaut dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu liela 
mēroga, ilgtspējīgu ražošanu no biomasas, 
tostarp CSS, transportiem un efektīvām 
kombinētam spēkstacijām. Mērķis ir attīstīt 
un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 

Bioenerģijas mērķis ir līdz komerciālam 
briedumam novest visdaudzsološākās 
tehnoloģijas, pieļaut dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu liela 
mēroga, ilgtspējīgu ražošanu no biomasas, 
tostarp CSS, transportiem un efektīvām 
kombinētam spēkstacijām. Mērķis ir attīstīt 
un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 
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ņemot vērā atšķirīgus ģeogrāfiskos un 
klimata nosacījumus, kā arī loģistikas 
ierobežojumus. Ilgāku pētījumu veikšana 
atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas nozares 
attīstību pēc 2020. gada. Šīs darbības 
papildinās iepriekšējas (izejvielas, 
bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

ņemot vērā biomasas ražošanu lielos 
apjomos, kas piedāvā konkurētspējīgas 
ražošanas izmaksas saistībā ar atšķirīgiem 
ģeogrāfiskiem un klimata nosacījumiem, 
kā arī loģistikas ierobežojumiem. Ilgāku 
pētījumu veikšana atbalstīs ilgtspējīgas 
bioenerģijas nozares attīstību pēc 
2020. gada. Šīs darbības papildinās 
iepriekšējas (izejvielas, bioresursi) un 
pakārtotas (integrēšana transportlīdzekļu 
parkos) pētījumu darbības, ko īstenos 
attiecībā uz citām attiecīgām sabiedrības 
problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 791
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioenerģijas mērķis ir līdz komerciālam 
briedumam novest visdaudzsološākās 
tehnoloģijas, pieļaut dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu 
liela mēroga, ilgtspējīgu ražošanu no 
biomasas, tostarp CSS, transportiem un 
efektīvām kombinētam spēkstacijām. 
Mērķis ir attīstīt un demonstrēt tehnoloģiju 
dažādiem bioenerģijas virzieniem dažādos 
mērogos, ņemot vērā atšķirīgus 
ģeogrāfiskos un klimata nosacījumus, kā 
arī loģistikas ierobežojumus. Ilgāku 
pētījumu veikšana atbalstīs ilgtspējīgas 
bioenerģijas nozares attīstību pēc 
2020. gada. Šīs darbības papildinās 
iepriekšējas (izejvielas, bioresursi) un 
pakārtotas (integrēšana transportlīdzekļu 
parkos) pētījumu darbības, ko īstenos 
attiecībā uz citām attiecīgām sabiedrības 
problēmām.

Attiecībā uz bioenerģiju mērķis ir panākt 
daudzsološāko tehnoloģiju komerciālo 
gatavību, lai ļautu no vides viedokļa
ilgtspējīgi un nekaitējot klimatam ražot 
dažādu vērtību ķēžu progresīvo 
modernizētas  paaudzes biodegvielu 
transportam un augstas energoefektivitātes
kombinēto siltumenerģiju un 
elektroenerģiju no biomasas. Mērķis ir 
attīstīt un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 
ņemot vērā dažādu biomasas izejvielu 
oglekļa dioksīda emisijas apjoma 
pārsniegšanu, tostarp tiešas un netiešas 
izmaiņas zemes izmantošanā, kā arī
atšķirīgus ģeogrāfiskos un klimata 
nosacījumus, kā arī loģistikas 
ierobežojumus. Ilgāku pētījumu veikšana 
atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas nozares 
attīstību pēc 2020. gada. Šīs darbības 
papildinās iepriekšējas (izejvielas, 
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bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 792
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioenerģijas mērķis ir līdz komerciālam 
briedumam novest visdaudzsološākās 
tehnoloģijas, pieļaut dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu liela 
mēroga, ilgtspējīgu ražošanu no biomasas, 
tostarp CSS, transportiem un efektīvām 
kombinētam spēkstacijām. Mērķis ir attīstīt 
un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 
ņemot vērā atšķirīgus ģeogrāfiskos un 
klimata nosacījumus, kā arī loģistikas 
ierobežojumus. Ilgāku pētījumu veikšana 
atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas nozares 
attīstību pēc 2020. gada. Šīs darbības 
papildinās iepriekšējas (izejvielas, 
bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

Attiecībā uz bioenerģiju mērķis ir panākt 
daudzsološāko tehnoloģiju komerciālo 
gatavību, lai ļautu plašā mērogā un 
ilgtspējīgi ražot dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu
transportam un augstas efektivitātes 
kombinēto siltumenerģiju un 
elektroenerģiju no biomasas. Mērķis ir 
attīstīt un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 
ņemot vērā atšķirīgus ģeogrāfiskos un 
klimata nosacījumus, kā arī loģistikas 
ierobežojumus. Ilgāku pētījumu veikšana 
atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas nozares 
attīstību pēc 2020. gada. Šīs darbības 
papildinās iepriekšējas (izejvielas, 
bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

Or. it

Grozījums Nr. 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.1 apakšpunkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioenerģijas mērķis ir līdz komerciālam 
briedumam novest visdaudzsološākās 
tehnoloģijas, pieļaut dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu liela 
mēroga, ilgtspējīgu ražošanu no biomasas, 
tostarp CSS, transportiem un efektīvām 
kombinētam spēkstacijām. Mērķis ir attīstīt 
un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 
ņemot vērā atšķirīgus ģeogrāfiskos un 
klimata nosacījumus, kā arī loģistikas 
ierobežojumus. Ilgāku pētījumu veikšana 
atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas nozares 
attīstību pēc 2020. gada. Šīs darbības 
papildinās iepriekšējas (izejvielas, 
bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

Attiecībā uz bioenerģiju mērķis ir panākt 
daudzsološāko tehnoloģiju komerciālo 
gatavību, lai ļautu plašā mērogā un pilnībā 
ilgtspējīgi ražot dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās un trešās paaudzes 
biodegvielu transportam un augstas 
efektivitātes kombinēto siltumenerģiju un 
elektroenerģiju no biomasas, tostarp CCS. 
Mērķis ir attīstīt un demonstrēt tehnoloģiju 
dažādiem bioenerģijas virzieniem dažādos 
mērogos, ņemot vērā atšķirīgus 
ģeogrāfiskos un klimata nosacījumus, kā 
arī loģistikas ierobežojumus. Ilgāku 
pētījumu veikšana atbalstīs ilgtspējīgas 
bioenerģijas nozares attīstību pēc 
2020. gada. Šīs darbības papildinās 
iepriekšējas (izejvielas, bioresursi) un 
pakārtotas (integrēšana transportlīdzekļu 
parkos) pētījumu darbības, ko īstenos 
attiecībā uz citām attiecīgām sabiedrības 
problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 794
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioenerģijas mērķis ir līdz komerciālam 
briedumam novest visdaudzsološākās 
tehnoloģijas, pieļaut dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu liela 
mēroga, ilgtspējīgu ražošanu no biomasas, 
tostarp CSS, transportiem un efektīvām 
kombinētam spēkstacijām. Mērķis ir attīstīt 
un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 
ņemot vērā atšķirīgus ģeogrāfiskos un 
klimata nosacījumus, kā arī loģistikas 

Attiecībā uz bioenerģiju mērķis ir panākt 
daudzsološāko tehnoloģiju komerciālo 
gatavību, lai ļautu plašā mērogā un 
ilgtspējīgi ražot dažādu vērtību ķēžu 
progresīvo otrās paaudzes biodegvielu
transportam un augstas efektivitātes 
kombinēto siltumenerģiju un 
elektroenerģiju no biomasas. Mērķis ir 
attīstīt un demonstrēt tehnoloģiju dažādiem 
bioenerģijas virzieniem dažādos mērogos, 
ņemot vērā atšķirīgus ģeogrāfiskos un 
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ierobežojumus. Ilgāku pētījumu veikšana 
atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas nozares 
attīstību pēc 2020. gada. Šīs darbības 
papildinās iepriekšējas (izejvielas, 
bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

klimata nosacījumus, kā arī loģistikas 
ierobežojumus. Ilgāku pētījumu veikšana 
atbalstīs ilgtspējīgas bioenerģijas nozares 
attīstību pēc 2020. gada. Šīs darbības 
papildinās iepriekšējas (izejvielas,
bioresursi) un pakārtotas (integrēšana 
transportlīdzekļu parkos) pētījumu 
darbības, ko īstenos attiecībā uz citām 
attiecīgām sabiedrības problēmām.

Or. en

Pamatojums

CCS nav tehnoloģija enerģijas iegūšanai no biomasas.

Grozījums Nr. 795
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kurināmā elementiem un ūdeņradim 
piemīt lielisks potenciāls palīdzēt risināt 
Eiropas enerģētikas problēmas. Lai šīs 
tehnoloģijas ieviestu tirgū, būs ievērojami 
jāsamazina izmaksas. Piemēram, kurināmā
elementu sistēmas izmaksas 
transportēšanai nākamo desmit gadu laikā 
būs jāsamazina par koeficientu 10. Lai to 
izdarītu, tiks sniegts atbalsts liela mēroga 
demonstrējumiem un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbībām attiecībā uz pārnēsājamiem, 
stacionāriem, transporta pielietojumiem un 
saistītiem pakalpojumiem, kā arī ilgtermiņa 
pētījumiem un tehnoloģiju attīstību nolūkā 
izveidot konkurētspējīgu kurināmo 
elementu ķēdi un ilgtspējīgu ūdeņraža 
ražošanu infrastruktūru visā 
Eiropas Savienībā. Lai radītu pietiekama 
apmēra sasniegumus, tostarp izstrādātu 
atbilstošus standartus, ir nepieciešama 
cieša valsts un starptautiskā sadarbība.

Kurināmā elementiem un ūdeņradim 
piemīt lielisks potenciāls palīdzēt risināt 
Eiropas enerģētikas problēmas. Lai šīs 
tehnoloģijas ieviestu tirgū, būs ievērojami 
jāsamazina izmaksas. Piemēram, kurināmā 
elementu sistēmu izmaksas attiecībā uz 
transportu turpmāko desmit gadu laikā būs 
jāsamazina vismaz 10 reizes. Lai to 
izdarītu, tiks sniegts atbalsts liela mēroga 
demonstrējumiem un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbībām attiecībā uz pārnēsājamiem, 
stacionāriem, transporta pielietojumiem un 
saistītiem pakalpojumiem, kā arī ilgtermiņa 
pētījumiem un tehnoloģiju attīstību nolūkā 
izveidot konkurētspējīgu kurināmo 
elementu ķēdi un ilgtspējīgu ūdeņraža 
ražošanu infrastruktūru visā 
Eiropas Savienībā. Lai radītu pietiekama 
apmēra sasniegumus, tostarp izstrādātu 
atbilstošus standartus, ir nepieciešama 
cieša valsts un starptautiskā sadarbība.
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Or. it

Grozījums Nr. 796
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kurināmā elementiem un ūdeņradim 
piemīt lielisks potenciāls palīdzēt risināt 
Eiropas enerģētikas problēmas. Lai šīs 
tehnoloģijas ieviestu tirgū, būs ievērojami 
jāsamazina izmaksas. Piemēram, kurināmā 
elementu sistēmas izmaksas 
transportēšanai nākamo desmit gadu laikā 
būs jāsamazina par koeficientu 10. Lai to 
izdarītu, tiks sniegts atbalsts liela mēroga
demonstrējumiem un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbībām attiecībā uz pārnēsājamiem, 
stacionāriem, transporta pielietojumiem un 
saistītiem pakalpojumiem, kā arī ilgtermiņa 
pētījumiem un tehnoloģiju attīstību nolūkā 
izveidot konkurētspējīgu kurināmo 
elementu ķēdi un ilgtspējīgu ūdeņraža 
ražošanu infrastruktūru visā 
Eiropas Savienībā. Lai radītu pietiekama 
apmēra sasniegumus, tostarp izstrādātu 
atbilstošus standartus, ir nepieciešama 
cieša valsts un starptautiskā sadarbība.

Kurināmā elementiem un ūdeņradim 
piemīt lielisks potenciāls palīdzēt risināt 
Eiropas enerģētikas problēmas. Lai šīs 
tehnoloģijas ieviestu tirgū, būs ievērojami 
jāsamazina izmaksas. Piemēram, kurināmā 
elementu sistēmu izmaksas attiecībā uz 
transportu turpmāko desmit gadu laikā būs 
jāsamazina 10 reizes. Lai to izdarītu, tiks 
sniegts atbalsts  demonstrējumiem un 
pirmskomercializācijas izmantojuma 
darbībām attiecībā uz pārnēsājamiem, 
stacionāriem, transporta pielietojumiem un 
saistītiem pakalpojumiem, kā arī ilgtermiņa 
pētījumiem un tehnoloģiju attīstību nolūkā 
izveidot ilgtspējīgu kurināmo elementu 
ķēdi un ilgtspējīgu ūdeņraža ražošanu 
infrastruktūru visā Eiropas Savienībā. Lai 
radītu pietiekama apmēra sasniegumus, 
tostarp izstrādātu atbilstošus standartus, ir 
nepieciešama cieša valsts un starptautiskā 
sadarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 797
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.3 apakšpunkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pastāv virkne jaunu iespēju, kurām ir 
ilgtermiņa ietekme, piemēram, pulverizēts 
metāla kurināmais, kurināmais, kas iegūts 
no fotosintētiskiem mikroorganismiem 
(ūdens un sauszemes vidē), kā arī no 
mākslīgiem fotosintētiskiem imitētājiem. 
Šie jaunie veidi var nodrošināt potenciālu 
efektīvākai enerģijas konversācijai, 
rentablākām un ilgtspējīgākām 
tehnoloģijām, kā arī siltumnīcefekta gāzu 
gandrīz neitrāliem emisiju procesiem, kas 
nekonkurē attiecībā uz lauksaimniecības 
zemēm. Atbalsts tiks sniegts īpaši, lai šīs 
jaunās tehnoloģijas un citas potenciālās
tehnoloģijas izlaistu no laboratorijas un 
varētu demonstrēt, līdz 2020. gadam veicot 
pirmskomercializācijas demonstrējumus.

Pastāv virkne jaunu iespēju, kurām ir 
ilgtermiņa ietekme kurināmais, kas iegūts 
no fotosintētiskiem mikroorganismiem 
(ūdens un sauszemes vidē), kā arī no 
mākslīgiem fotosintētiskiem imitētājiem. 
Šie jaunie veidi var nodrošināt potenciālu 
efektīvākai enerģijas konversācijai, 
rentablākām un ilgtspējīgākām 
tehnoloģijām, kā arī siltumnīcefekta gāzu 
gandrīz neitrāliem emisiju procesiem, kas 
nekonkurē attiecībā uz lauksaimniecības 
zemēm. Atbalsts tiks sniegts īpaši, lai 
ilgtspējīgas un drošas tehnoloģijas izlaistu 
no laboratorijas un varētu demonstrēt 
pirms komercializācijas, īpaši 
koncentrējoties uz ietekmi, ko enerģijas 
dzīves cikls izraisa attiecībā uz izmaksām 
un vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 798
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.3a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.3 a. Pielāgojamas un efektīvas fosilā 
kurināmā spēkstacijas, kurās var izmantot 
mainīgu atjaunojamo enerģiju
Lai nodrošinātu elektrotīkla stabilitāti un 
elektroapgādes drošību, joprojām liela 
nozīme ir pielāgojamām un efektīvām 
fosilā kurināmā spēkstacijām. Pārejas 
periodā, kad notiek pāreja uz zemas 
oglekļa emisijas ekonomiku, ir jārisina 
problēma, kas saistīta ar līdzsvara 
nodrošināšanu starp tādas 
elektroenerģijas izmantošanu, kas iegūta 
no dažādiem atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un kas ražota pielāgojamās 
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tradicionālajās spēkstacijās. Esošās 
tradicionālās spēkstacijas ir projektētas tā, 
lai tās darbotos ar bāzes noslodzi, taču, 
ražojot atjaunojamo enerģiju, bieži vien 
tās darbosies ar daļēju noslodzi. Šādā 
režīmā šo spēkstaciju darbība ir mazāk 
efektīva attiecībā uz emisiju daudzumu.
Ir jāveic pētījumi, lai optimizētu 
tradicionālo spēkstaciju pielāgojamību un 
efektivitāti daļējas noslodzes režīmā, 
tādējādi nodrošinot pielāgojamu un 
efektīvu risinājumu pieejamību, lai 
sekmētu un atbalstītu atjaunojamās 
enerģijas plašāku izmantošanu un 
pakāpeniski nodrošinātu elektroenerģijas, 
kas iegūta no dažādiem atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, lielāku integrāciju 
elektrotīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4. Vienots, gudrs Eiropas enerģētikas
tīkls

3.4. Vienots, gudrs, pielāgojams Eiropas 
enerģijas tīkls

Or. en

Grozījums Nr. 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu nodrošināt patērētājiem 
draudzīgu elektrības sistēmu ar ievērojami 

Lai varētu nodrošināt patērētājiem 
draudzīgu enerģijas sistēmu ar ievērojami 
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zemāku oglekļa dioksīda līmeni, elektrības 
tīkliem ir jāreaģē uz trim savstarpēji 
saistītām problēmām: jārada visas Eiropas 
tirgus; jāintegrē būtisks atjaunojamo 
enerģijas avotu palielinājums; un 
jāpārvalda miljoniem piegādātāju un 
klientu (mājsaimniecības ietilpst abās 
grupās), tostarp elektrisko transportlīdzekļu 
īpašniekiem mijiedarbība. Nākotnes 
elektrības tīkliem būs liela nozīme pārejā 
uz elektrības sistēmu, kurā nav oglekļa 
dioksīda, un vienlaikus tiem būs 
jānodrošina papildu elastīgums un 
rentablums patērētājiem. Vispārējais 
mērķis līdz 2020. gadam ir pārsūtīt un 
izdalīt apmēram 35 % elektrības no 
izklīdinātiem un koncentrētiem 
atjaunojamās enerģijas avotiem.

zemāku oglekļa dioksīda līmeni, elektrības 
tīkliem ir jāreaģē uz trim savstarpēji 
saistītām problēmām: jārada visas Eiropas 
tirgus; jāintegrē būtisks atjaunojamo 
enerģijas avotu palielinājums; un 
jāpārvalda miljoniem piegādātāju un 
klientu (mājsaimniecības ietilpst abās 
grupās), tostarp elektrisko transportlīdzekļu 
īpašniekiem mijiedarbība. Nākotnes 
elektrības tīkliem būs liela nozīme pārejā 
uz elektrības sistēmu, kurā nav oglekļa 
dioksīda, un vienlaikus tiem būs 
jānodrošina papildu elastīgums un 
rentablums patērētājiem. Vispārējais 
mērķis līdz 2020. gadam ir pārsūtīt un 
izdalīt apmēram 35 % elektrības no 
izklīdinātiem un koncentrētiem 
atjaunojamās enerģijas avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 801
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu nodrošināt patērētājiem 
draudzīgu elektrības sistēmu ar ievērojami 
zemāku oglekļa dioksīda līmeni, elektrības 
tīkliem ir jāreaģē uz trim savstarpēji 
saistītām problēmām: jārada visas Eiropas 
tirgus; jāintegrē būtisks atjaunojamo 
enerģijas avotu palielinājums; un 
jāpārvalda miljoniem piegādātāju un 
klientu (mājsaimniecības ietilpst abās 
grupās), tostarp elektrisko transportlīdzekļu 
īpašniekiem mijiedarbība. Nākotnes 
elektrības tīkliem būs liela nozīme pārejā 
uz elektrības sistēmu, kurā nav oglekļa 
dioksīda, un vienlaikus tiem būs 
jānodrošina papildu elastīgums un 
rentablums patērētājiem. Vispārējais 

Lai varētu nodrošināt patērētājiem 
draudzīgu elektrības sistēmu, kas balstīta 
uz atjaunojamajiem enerģijas avotiem, ar
elektrības tīkliem ir jāatrisina trīs
savstarpēji saistītas problēmas: jārada 
visas Eiropas tirgus; jāintegrē būtisks 
atjaunojamo enerģijas avotu palielinājums; 
un jāpārvalda miljoniem piegādātāju un 
klientu (mājsaimniecības ietilpst abās 
grupās), tostarp elektrisko transportlīdzekļu 
īpašniekiem mijiedarbība. Nākotnes 
elektrības tīkliem būs liela nozīme pārejā 
uz elektrības sistēmu, kas pilnībā balstīta 
uz atjaunojamajiem enerģijas avotiem, un 
vienlaikus tiem būs jānodrošina papildu 
pielāgojamība un rentablums patērētājiem. 
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mērķis līdz 2020. gadam ir pārsūtīt un 
izdalīt apmēram 35 % elektrības no 
izklīdinātiem un koncentrētiem 
atjaunojamās enerģijas avotiem.

Vispārējais mērķis līdz 2020. gadam ir 
pārsūtīt un izdalīt apmēram 35 % elektrības
no izklīdinātiem un koncentrētiem 
atjaunojamās enerģijas avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.4. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai samazinātu emisijas un izmaksas, 
jāņem vērā visas iespējas veiksmīgai 
enerģijas piegādes un pieprasījuma 
līdzsvarošanai. Ir jāizpēta un elektrības 
tīklā jāintegrē jaunas spēkstaciju sistēmu 
tehnoloģijas un divvirzienu digitālās 
komunikācijas infrastruktūra. Tas palīdzēs 
labāk plānot, uzraudzīt, kontrolēt un droši 
darbināt tīklus normālos un arī ārkārtas 
apstākļos, kā arī pārvaldīt piegādātāju un 
patērētāju mijiedarbību, un transportēt, 
pārvaldīt un tirgoties ar enerģijas plūsmu. 
Attiecībā uz nākotnes infrastruktūras 
ieviešanu, rādītājos un rentabluma analīzē 
jāiestrādā enerģijas sistēmu mēroga 
apsvērumi. Turklāt tiks maksimizētas 
sinerģijas starp viediem un 
telekomunikāciju tīkliem, lai izvairītos no 
ieguldījumu dublicēšanas un paātrinātu 
gudru enerģijas pakalpojumu izmantojumu.

Lai samazinātu emisijas un izmaksas, 
jāņem vērā visas iespējas veiksmīgai 
enerģijas piegādes un pieprasījuma 
līdzsvarošanai. Ir jāizpēta un elektrības 
tīklā jāintegrē jaunas spēkstaciju sistēmu 
tehnoloģijas, pieprasījuma pārvaldība un 
divvirzienu digitālās komunikācijas 
infrastruktūra. Tas palīdzēs labāk plānot, 
uzraudzīt, kontrolēt un droši darbināt tīklus 
normālos un arī ārkārtas apstākļos, kā arī 
pārvaldīt piegādātāju un patērētāju 
mijiedarbību, un transportēt, pārvaldīt un 
tirgoties ar enerģijas plūsmu. Attiecībā uz 
nākotnes infrastruktūras ieviešanu, 
rādītājos un rentabluma analīzē jāiestrādā
enerģijas sistēmu mēroga apsvērumi. 
Turklāt tiks maksimizētas sinerģijas starp 
viediem un telekomunikāciju tīkliem, lai 
izvairītos no ieguldījumu dublicēšanas un 
paātrinātu gudru enerģijas pakalpojumu 
izmantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.4. punkts – ceturtā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jauni enerģijas uzglabāšanas līdzekļi (gan 
liela mēroga, gan baterijas) un 
transportlīdzekļu sistēmas nodrošinās 
nepieciešamo elastīgumu starp ražošanu un 
pieprasījumu. Uzlabotas IKT tehnoloģijas 
turpinās veicināt elektrības pieprasījuma 
elastīgumu, nodrošinot patērētājiem 
(rūpniecībā, komercijā un 
mājsaimniecībās) nepieciešamos 
automatizācijas rīkus.

Jauni enerģijas uzglabāšanas līdzekļi (gan 
liela mēroga, gan baterijas) un 
transportlīdzekļu sistēmas nodrošinās 
nepieciešamo elastīgumu starp ražošanu un 
pieprasījumu. Uzlabotas IKT tehnoloģijas 
turpinās veicināt elektrības pieprasījuma 
elastīgumu, nodrošinot patērētājiem 
(rūpniecībā, komercijā un 
mājsaimniecībās) nepieciešamos 
automatizācijas un kontroles rīkus.

Or. en

Grozījums Nr. 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.4a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.a Kurināmā, kuram nav fosilas 
izcelsmes, rezerves un balansēšanas 
tehnoloģijas
Saskaņā ar Komisijas veikto analīzi 
Enerģijas ceļvedī 2050 Savienības 
enerģijas nozarē līdz 2030. gadam būs 
jāsamazina oglekļa dioksīda emisijas par 
93–99 %. Tālab, lai īstenotu Savienības 
ilgtermiņa mērķus klimata un enerģētikas 
jomā, Savienībā pēc 2030. gada nebūs 
iespējama elektroenerģijas ražošana no 
fosilā kurināmā vai jebkādu citu 
tehnoloģiju izmantošana, kuras izraisa 
oglekļa emisiju (vai arī tā būs jāierobežo 
līdz absolūtam minimumam). Ņemot to 
vērā, steidzami ir nepieciešami pētījumi, 
lai paātrinātu kurināmā, kuram nav 
fosilas izcelsmes, tādu rezerves un 
balansēšanas tehnoloģiju izstrādi un 
ieviešanu, kuras ir pielāgojamas un 
maksimāli ilgtspējīgas, tādējādi veiksmīgi 
integrējot atjaunojamo enerģijas avotu 
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ātri pieaugošo piedāvājumu. 
Fosilā kurināma tehnoloģija netiek 
sekmēta no programmas „Apvārsnis 
2020”finansējuma, jo tā ir novecojusi un 
saistībā ar to jau tiek saņemts pietiekams 
atbalsts no novecojušās fosilā kurināmā 
nozares. Šādas oglekļa emisiju izraisošas 
tehnoloģijas finansēšana no 
ierobežotajiem Savienības publiskajiem 
līdzekļiem nav savienojama ar Savienības 
programmu līdz 2050. gadam veikt 
dekarbonizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 805
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.5. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtermiņā būs nepieciešamas jaunas, 
efektīvākas un rentablākas tehnoloģijas. 
Progress jāveicina, veicot 
daudzdisciplinārus pētījumus nolūkā gūt 
zinātniskus sasniegumus attiecībā uz ar 
enerģētiku saistītiem konceptiem un 
pamattehnoloģijām (piem., nanozinātnē, 
materiālu zinātnē, cietvielu fizikā, IKT, 
biozinātnē, skaitļošanā, kosmosā); tāpat 
nepieciešama inovāciju attīstība nākotnes 
un jaunajās tehnoloģijās.

Ilgtermiņā būs nepieciešamas jaunas, 
efektīvākas un rentablākas tehnoloģijas. 
Progress jāveicina, veicot 
daudzdisciplinārus pētījumus nolūkā gūt 
zinātniskus sasniegumus attiecībā uz ar 
enerģētiku saistītiem konceptiem un 
pamattehnoloģijām (piem., nanozinātnē, 
materiālu zinātnē, cietvielu fizikā, IKT, 
biozinātnē, skaitļošanā, kosmosā, reto 
metālu iegūšanā no atkritumiem, 
atlikumiem un ražošanas 
blakusproduktiem); tāpat nepieciešama 
inovāciju attīstība nākotnes un jaunajās 
tehnoloģijās.

Or. en

Pamatojums

Drošu, tīru un efektīvu enerģiju nevar iegūt bez plašas atjaunošanas, kuras pamatā ir retie 
metāli. Ir jāapsver visi tehnoloģiskie veidi iegūt šos metālus, tostarp tādas iespējas iegūt tos 
no atkritumiem, kuras ir saistītas ar pētniecības apvienošanu vairākās disciplīnās.
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Grozījums Nr. 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.5. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būs nepieciešami arī progresīvie pētījumi, 
lai rastu risinājumus un pielāgotu enerģijas 
sistēmas mainīgajiem klimata apstākļiem. 
Prioritātes var pielāgot jaunajām 
zinātniskajām un tehnoloģiskajām 
vajadzībām un iespējām vai 
jaunkonstatētiem fenomeniem, kas varētu 
liecināt par daudzsološu attīstību vai 
apdraudējumu sabiedrībai un kas var 
rasties pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā.

Būs nepieciešami arī progresīvie pētījumi, 
lai rastu risinājumus un pielāgotu enerģijas 
sistēmas mainīgajiem klimata apstākļiem. 
Ir jārisina problēmas, kuras izraisa saules 
un vēja enerģijas mainīgā daba. 
Prioritātes var pielāgot jaunajām 
zinātniskajām un tehnoloģiskajām 
vajadzībām un iespējām vai 
jaunkonstatētiem fenomeniem, kas varētu 
liecināt par daudzsološu attīstību vai 
apdraudējumu sabiedrībai un kas var 
rasties pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 807
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.5. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būs nepieciešami arī progresīvie pētījumi, 
lai rastu risinājumus un pielāgotu enerģijas 
sistēmas mainīgajiem klimata apstākļiem. 
Prioritātes var pielāgot jaunajām 
zinātniskajām un tehnoloģiskajām 
vajadzībām un iespējām vai 
jaunkonstatētiem fenomeniem, kas varētu 
liecināt par daudzsološu attīstību vai 
apdraudējumu sabiedrībai un kas var 
rasties pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā.

Tas var aptvert pētījumu un 
demonstrējumu projektus, lai uzlabotu 
jauno enerģijas avotu, piemēram, 
nekonvencionālā ogļūdeņraža, 
ekoloģiskos raksturlielumus, riska 
pārvaldību un drošību. Būs nepieciešami 
arī progresīvie pētījumi, lai rastu 
risinājumus un pielāgotu enerģijas sistēmas 
mainīgajiem klimata apstākļiem. Prioritātes 
var pielāgot jaunajām zinātniskajām un 
tehnoloģiskajām vajadzībām un iespējām 
vai jaunkonstatētiem fenomeniem, kas 
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varētu liecināt par daudzsološu attīstību vai 
apdraudējumu sabiedrībai un kas var 
rasties pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 808
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.7. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu inovāciju galvenajam aspektam 
vajadzētu būt tirgum labvēlīgu apstākļu 
radīšana regulējošā, administratīvā un 
finanšu līmenī attiecībā uz tehnoloģijām un 
risinājumiem ar zemu oglekļa dioksīda 
līmeni, kas ir atjaunojami un 
energoefektīvi. Atbalsts tiks sniegts 
pasākumiem, ar ko veicina enerģijas 
politikas īstenošanu, sagatavo pamatu 
ieguldījumu ieviešanai, atbalsta kapacitātes 
veidošanu un ietekmē sabiedrības spēju 
pieņemt risinājumus.

Šādu inovāciju galvenajam aspektam 
vajadzētu būt tirgum labvēlīgu apstākļu 
radīšana regulējošā, administratīvā un 
finanšu līmenī attiecībā uz tehnoloģijām un 
risinājumiem ,kas ir atjaunojami un 
efektīvi tiešajiem lietotājiem. Atbalsts tiks 
sniegts pasākumiem, ar ko veicina 
enerģijas politikas īstenošanu, sagatavo 
pamatu ieguldījumu ieviešanai, atbalsta 
kapacitātes veidošanu un ietekmē 
sabiedrības spēju pieņemt risinājumus un 
iesaistīties to īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 809
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.7. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar 3.6. punktu un šo punktu 
jāturpina Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas ietvaros veiksmīgi 
īstenotā programma „Saprātīga enerģija 
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Eiropai”, piešķirot tai apjomīgus budžeta 
līdzekļus pašreizējā pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 810
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritātes darbību īstenošanai šajā jomā 
tiks noteiktas, balstoties uz nepieciešamību 
stiprināt Eiropas enerģētikas izpētes un 
inovāciju dimensiju. Galvenais mērķis būs 
atbalstīt Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna jeb SET plāna pētniecības 
un inovācijas programmu, lai tādējādi 
īstenotu Eiropas Savienības enerģētikas un 
klimata pārmaiņu politikā izvirzītos 
mērķus. Tāpēc SET plāna ceļvežus un 
īstenošanas plānus varēs izmantot kā 
vērtīgu ieguldījumu darba programmu 
formulēšanā. SET plāna pārvaldības 
struktūra tiks izmantota kā galvenā bāze 
stratēģisko prioritāšu noteikšanai un 
Enerģētikas pētījumu un inovāciju 
koordinācijai Eiropas Savienībā.

Prioritātes darbību īstenošanai šajā jomā 
tiks noteiktas, balstoties uz nepieciešamību 
stiprināt Eiropas enerģētikas izpētes un 
inovāciju dimensiju. Galvenais mērķis būs 
atbalstīt Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna jeb SET plāna pētniecības 
un inovācijas programmu, lai tādējādi 
īstenotu Eiropas Savienības enerģētikas un 
klimata pārmaiņu politikā izvirzītos 
mērķus. Tāpēc SET plāna ceļvežus un 
īstenošanas plānus varēs izmantot kā 
vērtīgu ieguldījumu darba programmu 
formulēšanā. SET plāna pārvaldības 
struktūra tiks izmantota kā galvenā bāze 
stratēģisko prioritāšu noteikšanai un 
Enerģētikas pētījumu un inovāciju 
koordinācijai Eiropas Savienībā. Attiecībā 
uz instrumentu finansēšanas prioritātēm, 
kas noteiktas Eiropas rūpniecības 
iniciatīvu (EII) īstenošanas plānā, formāli 
un pārredzami tiks ņemts vērā nozares 
pārstāvju devums Eiropas Rūpniecības 
iniciatīvu pārvaldībā. Iniciatīvas finansēs 
no tām paredzētajām budžeta pozīcijām 
katrai tehnoloģijai atsevišķi, kuras 
izveidotas saskaņā ar SET plānam 
paredzēto budžeta pozīciju.

Or. en
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Pamatojums

Konkrētas individuālām rūpniecības iniciatīvām paredzētas budžeta pozīcijas nodrošinās 
labāku pārredzamību un palīdzēs izvairīties no līdzekļu nepārredzamas pārvedes tādu 
tehnoloģiju starpā, kuras papildina cita citu, piemēram, atjaunojamo enerģiju tehnoloģijas, 
energoefektivitāte un viedtīkli.

Grozījums Nr. 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritātes darbību īstenošanai šajā jomā 
tiks noteiktas, balstoties uz nepieciešamību 
stiprināt Eiropas enerģētikas izpētes un 
inovāciju dimensiju. Galvenais mērķis būs 
atbalstīt Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna jeb SET plāna pētniecības 
un inovācijas programmu, lai tādējādi 
īstenotu Eiropas Savienības enerģētikas un 
klimata pārmaiņu politikā izvirzītos 
mērķus. Tāpēc SET plāna ceļvežus un 
īstenošanas plānus varēs izmantot kā 
vērtīgu ieguldījumu darba programmu 
formulēšanā. SET plāna pārvaldības 
struktūra tiks izmantota kā galvenā bāze 
stratēģisko prioritāšu noteikšanai un 
Enerģētikas pētījumu un inovāciju 
koordinācijai Eiropas Savienībā.

Prioritātes darbību īstenošanai šajā jomā 
tiks noteiktas, balstoties uz nepieciešamību 
stiprināt Eiropas enerģētikas izpētes un 
inovāciju dimensiju. Galvenais mērķis būs 
atbalstīt Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna jeb SET plāna pētniecības 
un inovācijas programmu, lai tādējādi 
īstenotu Eiropas Savienības enerģētikas un 
klimata pārmaiņu politikā izvirzītos 
mērķus. Tāpēc SET plāna ceļvežus un 
īstenošanas plānus varēs izmantot kā 
vērtīgu ieguldījumu darba programmu 
formulēšanā. SET plāna pārvaldības 
struktūra tiks izmantota kā galvenā bāze 
stratēģisko prioritāšu noteikšanai un 
Enerģētikas pētījumu un inovāciju 
koordinācijai Eiropas Savienībā. Attiecībā 
uz instrumentu finansēšanas prioritātēm, 
kas noteiktas Eiropas rūpniecības 
iniciatīvu (EII) īstenošanas plānā, tiks 
ņemts vērā nozares  devums Eiropas 
Rūpniecības iniciatīvu pārvaldībā. 
Iniciatīvas finansēs no tām paredzētajām 
budžeta pozīcijām katrai tehnoloģijai 
atsevišķi, kuras izveidotas saskaņā ar SET 
plānam paredzēto budžeta pozīciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 812
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritātes darbību īstenošanai šajā jomā 
tiks noteiktas, balstoties uz nepieciešamību 
stiprināt Eiropas enerģētikas izpētes un 
inovāciju dimensiju. Galvenais mērķis būs 
atbalstīt Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna jeb SET plāna pētniecības 
un inovācijas programmu, lai tādējādi 
īstenotu Eiropas Savienības enerģētikas un 
klimata pārmaiņu politikā izvirzītos 
mērķus. Tāpēc SET plāna ceļvežus un 
īstenošanas plānus varēs izmantot kā 
vērtīgu ieguldījumu darba programmu 
formulēšanā. SET plāna pārvaldības 
struktūra tiks izmantota kā galvenā bāze 
stratēģisko prioritāšu noteikšanai un 
Enerģētikas pētījumu un inovāciju 
koordinācijai Eiropas Savienībā.

Prioritātes darbību īstenošanai šajā jomā 
tiks noteiktas, balstoties uz nepieciešamību 
stiprināt Eiropas enerģētikas izpētes un 
inovāciju dimensiju. Galvenais mērķis būs
atbalstīt Eiropas Energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna jeb SET plāna pētniecības 
un inovācijas programmu, jo īpaši attiecībā 
uz tehnoloģijām, kuras nešaubīgi būtu 
noderīgas, lai tādējādi īstenotu 
Eiropas Savienības enerģētikas un klimata 
pārmaiņu politikā izvirzītos mērķus, 
koncentrējoties uz tehnoloģijām, ar kuru 
starpniecību var radīt visvairāk darba 
vietu. Tāpēc SET plāna ceļvežus un 
īstenošanas plānus varēs izmantot kā 
vērtīgu ieguldījumu darba programmu 
formulēšanā. SET plāna pārvaldības 
struktūra tiks izmantota kā galvenā bāze 
stratēģisko prioritāšu noteikšanai un 
Enerģētikas pētījumu un inovāciju 
koordinācijai Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 813
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar tehnoloģijām nesaistīto programmu 
vadīs Eiropas Savienības enerģētikas 
politika un tiesību akti. Tiks sniegts 
atbalsts videi, kas nodrošina demonstrēto 

Ar tehnoloģijām nesaistīto programmu 
vadīs Eiropas Savienības enerģētikas 
politika un tiesību akti. Tiks sniegts 
atbalsts videi, kas nodrošina demonstrēto 
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tehnoloģiju un pakalpojumu risinājumu, 
procesu un politikas iniciatīvu masveida 
ieviešanu tehnoloģijām ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un 
energoefektivitāti visā Eiropas Savienībā. 
Tas var ietvert arī tehnisko atbalstu 
ieguldījumu attīstībai un izmantošanai 
attiecībā uz energoefektivitāti un 
atjaunojamiem enerģijas avotiem.

tehnoloģiju un pakalpojumu risinājumu, 
procesu un politikas iniciatīvu masveida 
ieviešanu atjaunojamo enerģijas avotu 
tehnoloģijām un energoefektivitāti visā 
Eiropas Savienībā. Tas var ietvert arī 
tehnisko atbalstu ieguldījumu attīstībai un 
izmantošanai attiecībā uz energoefektivitāti 
un atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 814
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu dalīties ar resursiem un kopīgi 
īstenot, būs nepieciešamas partnerības ar 
ieinteresētajām personām Eiropā. 
Raugoties uz katru gadījumu atsevišķi, var 
paredzēt, ka pašreizējās SET plāna Eiropas 
rūpniecības iniciatīvas tiek pārvērstas 
formalizētās publiskā un privātā sektora 
partnerībās, ja to uzskata par atbilstošu, 
tādējādi uzlabojot valsts finansējuma 
līmeni un saskaņotību, kā arī kopīgi 
veicinot pētniecības un inovācijas darbības 
dalībvalstu starpā. Uzmanība tiks pievērsta 
arī tam, lai sniegtu atbalstu, tostarp ar 
dalībvalstīm, valstu pētnieku aliansēm, 
īpaši Eiropas Enerģētikas pētniecības 
aliansei, kas izveidota saskaņā ar SET 
plānu nolūkā apvienot valsts pētnieku 
resursus un infrastruktūras, lai pievērstos 
būtiskām, Eiropai interesējošām 
pētniecības jomām. Īstenojot darbības 
starptautiskās koordinācijas jomā, tiks 
sniegts atbalsts SET plānā izvirzīto 
prioritāšu īstenošanu saskaņā ar mainīgo 
ģeometrisko principu, ņemot vērā valstu 

Lai varētu dalīties ar resursiem un kopīgi 
īstenot, būs nepieciešamas partnerības ar 
ieinteresētajām personām Eiropā. Būtu 
jāattīsta inovatīvas pētniecības 
paātrināšanas rīki, piemēram, patentu 
kopfondi rūpnieciskā īpašuma tiesību 
dalīšanai, ar kuru starpniecību 
izmantotāju grupas maksā tiesību 
subjektiem atbilstošu maksu par piekļuvi 
tiesībām, vai arī šajā jomā būtu jāpiešķir 
inovāciju balvas, lai veicinātu pētniecības 
sadrumstalotības novēršanu un sekmētu 
pētniecību gan publiskajā, gan privātajā 
sektorā. Raugoties uz katru gadījumu 
atsevišķi, var paredzēt, ka pašreizējās SET 
plāna Eiropas rūpniecības iniciatīvas tiek 
pārvērstas formalizētās publiskā un privātā 
sektora partnerībās, ja to uzskata par 
atbilstošu, tādējādi uzlabojot valsts 
finansējuma līmeni un saskaņotību, kā arī 
kopīgi veicinot pētniecības un inovācijas 
darbības dalībvalstu starpā. Uzmanība tiks 
pievērsta arī tam, lai sniegtu atbalstu, 
tostarp ar dalībvalstīm, valstu pētnieku 
aliansēm, īpaši Eiropas Enerģētikas 
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spējas un specifikācijas. pētniecības aliansei, kas izveidota saskaņā 
ar SET plānu nolūkā apvienot valsts 
pētnieku resursus un infrastruktūras, lai 
pievērstos būtiskām, Eiropai interesējošām 
pētniecības jomām. Īstenojot darbības 
starptautiskās koordinācijas jomā, tiks 
sniegts atbalsts SET plānā izvirzīto 
prioritāšu īstenošanu saskaņā ar mainīgo 
ģeometrisko principu, ņemot vērā valstu 
spējas un specifikācijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 815
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu dalīties ar resursiem un kopīgi 
īstenot, būs nepieciešamas partnerības ar 
ieinteresētajām personām Eiropā.
Raugoties uz katru gadījumu atsevišķi, 
var paredzēt, ka pašreizējās SET plāna 
Eiropas rūpniecības iniciatīvas tiek 
pārvērstas formalizētās publiskā un 
privātā sektora partnerībās, ja to uzskata 
par atbilstošu, tādējādi uzlabojot valsts 
finansējuma līmeni un saskaņotību, kā 
arī kopīgi veicinot pētniecības un 
inovācijas darbības dalībvalstu starpā.
Uzmanība tiks pievērsta arī tam, lai sniegtu 
atbalstu, tostarp ar dalībvalstīm, valstu 
pētnieku aliansēm, īpaši Eiropas 
Enerģētikas pētniecības aliansei, kas 
izveidota saskaņā ar SET plānu nolūkā 
apvienot valsts pētnieku resursus un 
infrastruktūras, lai pievērstos būtiskām, 
Eiropai interesējošām pētniecības jomām. 
Īstenojot darbības starptautiskās 
koordinācijas jomā, tiks sniegts atbalsts 
SET plānā izvirzīto prioritāšu īstenošanu 
saskaņā ar mainīgo ģeometrisko principu, 

Lai varētu dalīties ar resursiem un kopīgi 
īstenot, būs nepieciešamas partnerības ar 
ieinteresētajām personām Eiropā. 
Uzmanība tiks pievērsta arī tam, lai sniegtu 
atbalstu, tostarp ar dalībvalstīm, valstu 
pētnieku aliansēm, īpaši Eiropas 
Enerģētikas pētniecības aliansei, kas 
izveidota saskaņā ar SET plānu nolūkā 
apvienot valsts pētnieku resursus un 
infrastruktūras, lai pievērstos būtiskām, 
Eiropai interesējošām pētniecības jomām. 
Īstenojot darbības starptautiskās 
koordinācijas jomā, tiks sniegts atbalsts 
SET plānā izvirzīto prioritāšu īstenošanu 
saskaņā ar mainīgo ģeometrisko principu, 
ņemot vērā valstu spējas un specifikācijas.
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ņemot vērā valstu spējas un specifikācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 816
Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu dalīties ar resursiem un kopīgi 
īstenot, būs nepieciešamas partnerības ar 
ieinteresētajām personām Eiropā. 
Raugoties uz katru gadījumu atsevišķi, var 
paredzēt, ka pašreizējās SET plāna Eiropas 
rūpniecības iniciatīvas tiek pārvērstas 
formalizētās publiskā un privātā sektora 
partnerībās, ja to uzskata par atbilstošu, 
tādējādi uzlabojot valsts finansējuma 
līmeni un saskaņotību, kā arī kopīgi 
veicinot pētniecības un inovācijas darbības 
dalībvalstu starpā. Uzmanība tiks pievērsta 
arī tam, lai sniegtu atbalstu, tostarp ar 
dalībvalstīm, valstu pētnieku aliansēm, 
īpaši Eiropas Enerģētikas pētniecības 
aliansei, kas izveidota saskaņā ar SET 
plānu nolūkā apvienot valsts pētnieku 
resursus un infrastruktūras, lai pievērstos 
būtiskām, Eiropai interesējošām 
pētniecības jomām. Īstenojot darbības 
starptautiskās koordinācijas jomā, tiks 
sniegts atbalsts SET plānā izvirzīto 
prioritāšu īstenošanu saskaņā ar mainīgo 
ģeometrisko principu, ņemot vērā valstu 
spējas un specifikācijas.

Lai varētu dalīties ar resursiem un kopīgi 
īstenot, būs nepieciešamas partnerības ar 
ieinteresētajām personām Eiropā. 
Raugoties uz katru gadījumu atsevišķi, var 
paredzēt, ka pašreizējās SET plāna Eiropas 
rūpniecības iniciatīvas tiek pārvērstas 
formalizētās publiskā un privātā sektora 
partnerībās, ja to uzskata par atbilstošu, 
tādējādi uzlabojot valsts finansējuma 
līmeni un saskaņotību, kā arī kopīgi 
veicinot pētniecības un inovācijas darbības 
dalībvalstu starpā. Uzmanība tiks pievērsta 
arī tam, lai sniegtu atbalstu, tostarp ar 
dalībvalstīm, valstu pētnieku aliansēm, 
īpaši Eiropas Enerģētikas pētniecības 
aliansei, kas izveidota saskaņā ar SET 
plānu nolūkā apvienot valsts pētnieku 
resursus un infrastruktūras, lai pievērstos 
būtiskām, Eiropai interesējošām 
pētniecības jomām. Īstenojot darbības 
starptautiskās koordinācijas jomā, tiks 
sniegts atbalsts SET plānā izvirzīto 
prioritāšu īstenošanu saskaņā ar mainīgo 
ģeometrisko principu, ņemot vērā valstu 
spējas un specifikācijas. Programmas 
„Apvārsnis 2020” finansējums netiks 
nodrošināts ar tādu mehānismu 
starpniecību, kuriem nepieciešama valsts 
līdzfinansējuma kopīga lietošana, ja vien 
spēkā nav pasākumi, kas pieļauj arī tādu 
projekta partneru līdzdalību, kuru valstis 
nespēj nodrošināt līdzfinansējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 817
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SET plāna Eiropas Komisijas informācijas 
sistēma tiks mobilizēta, lai kopā ar 
ieinteresētajām personām izstrādātu 
galvenos rezultātu rādītājus (GRI) nolūkā 
uzraudzīt īstenošanas progresu; šie rādītāji 
tiks regulāri pārskatīti, ņemot vērā jaunāko 
attīstību. Plašāk runājot, šās problēmas 
ietvaros īstenošanas mērķis ir uzlabot 
attiecīgo Eiropas Savienības programmu, 
iniciatīvu un politiku koordināciju, 
piemēram, Kohēzijas politikas 
koordināciju, īpaši īstenojot valstu un 
reģionālās stratēģijas viedai specializācijai, 
kā arī Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas 
mehānismu koordināciju, piemēram, 
attiecībā uz demonstrējumu projektiem.

SET plāna Eiropas Komisijas informācijas 
sistēma tiks mobilizēta, lai kopā ar 
ieinteresētajām personām izstrādātu 
galvenos rezultātu rādītājus (GRI) nolūkā 
uzraudzīt īstenošanas progresu; šie rādītāji 
tiks regulāri pārskatīti, ņemot vērā jaunāko 
attīstību. Plašāk runājot, šās problēmas 
ietvaros īstenošanas mērķis ir uzlabot 
attiecīgo Eiropas Savienības programmu, 
iniciatīvu un politiku koordināciju, 
piemēram, Kohēzijas politikas 
koordināciju, īpaši īstenojot valstu un 
reģionālās stratēģijas viedai specializācijai, 
kā arī Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas 
mehānismu koordināciju, piemēram, 
attiecībā uz demonstrējumu projektiem 
atjaunojamās enerģijas un 
energoefektivitātes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 818
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot prioritātes attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanu un tirgus apguvi, būtu jāņem 
vērā panākumi, kas gūti, īstenojot 
programmu „Inteliģenta enerģija 
Eiropai” (IEE), ar kuras starpniecību 
kopš izveides 2003. gadā ir piešķirts 
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finansējums vairāk nekā 500 Eiropas 
projektiem, kuros iesaistītas 3500 Eiropas 
organizācijas. Iniciatīva „Inteliģenta 
enerģija Eiropai” būtu jāturpina, nosakot 
līdzīgus mērķus, un jāpārvalda tāpat, kā 
līdz šim.

Or. en

Grozījums Nr. 819
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts 
transports

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts 
transports un mobilitāte

Or. en

Grozījums Nr. 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Resursefektīvs transports, kas ņem 
vērā vides aspektu

4.1. Resursefektīvs transports par 
pieejamu cenu, ņemot vērā vides aspektu

Or. en

Grozījums Nr. 821
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropa ir izvirzījusi politisku mērķi līdz 
2050. gadam panākt 60 % oglekļa 
dioksīda samazinājumu. Tās mērķis ir uz 
pusi samazināt ar tradicionālo degvielu 
darbināmos transportlīdzekļus pilsētās un 
līdz 2030. gadam patiesībā izveidot pilsētu, 
kuras loģistika lielākajos pilsētu centros ir 
bez oglekļa dioksīda. Aviācijā degvielai ar 
zemu oglekļa emisiju līmeni līdz 
2050. gadam jābūt 40 % līmenī, savukārt 
jūras bunkuros oglekļa emisiju līmenis 
jāsamazina par 40 % līdz 2050. gadam.

svītrots

Or. it

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 822
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropa ir izvirzījusi politisku mērķi līdz 
2050. gadam panākt 60 % oglekļa dioksīda 
samazinājumu. Tās mērķis ir uz pusi 
samazināt ar tradicionālo degvielu 
darbināmos transportlīdzekļus pilsētās un 
līdz 2030. gadam patiesībā izveidot pilsētu, 
kuras loģistika lielākajos pilsētu centros ir 
bez oglekļa dioksīda. Aviācijā degvielai ar 
zemu oglekļa emisiju līmeni līdz 
2050. gadam jābūt 40 % līmenī, savukārt 
jūras bunkuros oglekļa emisiju līmenis 
jāsamazina par 40 % līdz 2050. gadam.

Eiropa ir izvirzījusi politisku mērķi līdz 
2050. gadam panākt 60 % oglekļa dioksīda 
samazinājumu salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Tās mērķis ir uz pusi 
samazināt ar tradicionālo degvielu 
darbināmos transportlīdzekļus pilsētās un 
līdz 2030. gadam patiesībā izveidot pilsētu, 
kuras loģistika lielākajos pilsētu centros ir 
bez oglekļa dioksīda. Aviācijā degvielai ar 
zemu oglekļa emisiju līmeni līdz 
2050. gadam jābūt 40 % līmenī, savukārt 
jūras bunkuros oglekļa emisiju līmenis 
jāsamazina par 40 % līdz 2050. gadam 
salīdzinājuma ar 2005. gada līmeni.
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Or. en

Pamatojums

Skaidrības nolūkos. Baltā grāmata, Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu, Brisele, 2011. gada 28. martā, 
COM(2011) 144 galīgā redakcija.

Grozījums Nr. 823
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības būtiski 
veicinās nepieciešamo risinājumu attīstību 
un izmantošanu attiecībā uz visiem 
transportlīdzekļu veidiem, tādējādi būtiski 
samazinot transporta radītās emisijas, kas 
kaitē videi (piemēram, CO2, NOx un SOx), 
samazinot transporta atkarību no fosilā 
kurināmā un tādējādi samazinot transporta 
ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un 
saglabājot dabas resursus.

Pētniecības un inovācijas darbības būtiski 
veicinās nepieciešamo risinājumu attīstību 
un izmantošanu attiecībā uz visiem 
transportlīdzekļu veidiem, tādējādi ar 
konkurētspējīgām tirgus cenām būtiski 
samazinot transporta radītās emisijas, kas 
izraisa siltumnīcefektu un kaitē videi 
(piemēram, NOx un SOx), samazinot 
transporta atkarību no fosilā kurināmā un 
tādējādi samazinot transporta ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību un saglabājot 
dabas resursus.

Or. it

Pamatojums

Ir gan absurdi, gan maldinoši oglekļa dioksīdu, ko izmanto fotosintēzē, klasificēt kā videi 
kaitīgu. 

Grozījums Nr. 824
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 3. apakšpunkts – 4.1.1. punkts – pirmā 
daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sfērā darbības tiks vērstas uz gala 
produktiem, tomēr risinās arī neproduktīvo 
un ekoloģisko izstrādes un ražošanas 
procesu, izstrādes fāzē integrējot arī 
pārstrādājamību.

Šajā sfērā darbības tiks vērstas uz gala 
produktiem, tomēr risinās arī neproduktīvo 
un ekoloģisko izstrādes un ražošanas 
procesu, aptverot visu vides aprites cikla 
procesu un izstrādes fāzē integrējot arī 
pārstrādājamību.

Or. en

Grozījums Nr. 825
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 3. apakšpunkts – 4.1.1. punkts –
a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Lai samazinātu vai izskaustu CO2 un 
transporta radīto piesārņojumu, ir jāattīsta 
un jāpaātrina tīrāku dzinējspēku 
tehnoloģiju izmantojums. Ir nepieciešami 
jauni un inovatīvi risinājumi, kuru pamatā 
ir elektriskie dzinēji un baterijas, kurināmā 
elementi vai hibrīddzinējspēks. 
Tehnoloģiskie sasniegumi palīdzēs uzlabot 
arī tradicionālo dzinējspēka sistēmu vides 
efektivitāti.

(a) Lai samazinātu vai izskaustu CO2 un
transporta radīto piesārņojumu, ir jāattīsta 
un jāpaātrina tīrāku dzinējspēku 
tehnoloģiju izmantojums. Ir nepieciešami 
tādi jauni un inovatīvi risinājumi par 
konkurētspējīgām tirgus cenām, kuru 
pamatā ir elektriskie dzinēji un 
akumulatori, kurināmā elementi vai 
hibrīddzinēji. Tehnoloģiskie sasniegumi 
palīdzēs uzlabot arī tradicionālo 
dzinējspēka sistēmu vides efektivitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 826
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 3. apakšpunkts – 4.1.1. punkts –
a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Lai samazinātu vai izskaustu CO2 un 
transporta radīto piesārņojumu, ir jāattīsta 
un jāpaātrina tīrāku dzinējspēku 
tehnoloģiju izmantojums. Ir nepieciešami 
jauni un inovatīvi risinājumi, kuru pamatā 
ir elektriskie dzinēji un baterijas, kurināmā 
elementi vai hibrīddzinējspēks. 
Tehnoloģiskie sasniegumi palīdzēs uzlabot 
arī tradicionālo dzinējspēka sistēmu vides 
efektivitāti.

(a) Lai samazinātu vai izskaustu CO2 un 
transporta radīto piesārņojumu, ir jāattīsta 
un jāpaātrina tīrāku dzinējspēku
tehnoloģiju izmantojums. Ir nepieciešami 
jauni un inovatīvi risinājumi, kuru pamatā 
ir elektriskie dzinēji un baterijas, kurināmā 
elementi vai hibrīddzinējspēks ne tikai 
izmantošanai vieglajās automašīnās, bet 
arī vilcienos, tramvajos, autobusos un 
elektriskajos velosipēdos. Tehnoloģiskie 
sasniegumi palīdzēs uzlabot arī 
tradicionālo dzinējspēka sistēmu vides 
efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 827
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 3. apakšpunkts – 4.1.1. punkts –
a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Lai samazinātu vai izskaustu CO2 un 
transporta radīto piesārņojumu, ir jāattīsta 
un jāpaātrina tīrāku dzinējspēku 
tehnoloģiju izmantojums. Ir nepieciešami 
jauni un inovatīvi risinājumi, kuru pamatā 
ir elektriskie dzinēji un baterijas, kurināmā 
elementi vai hibrīddzinējspēks. 
Tehnoloģiskie sasniegumi palīdzēs uzlabot 
arī tradicionālo dzinējspēka sistēmu vides 
efektivitāti.

(a) Lai mazinātu vai novērstu CO2 un 
transporta radīto piesārņojumu, ir jāattīsta 
un jāpaātrina videi nekaitīgāku dzinēju 
tehnoloģiju izmantošana un jāturpina 
attīstība loģistikas un jauna veida 
degvielu jomā. Ir nepieciešami jauni un 
inovatīvi risinājumi, kuru pamatā ir 
elektriskie dzinēji un baterijas, kurināmā 
elementi vai hibrīddzinējspēks. 
Tehnoloģiskie sasniegumi palīdzēs uzlabot 
arī tradicionālo dzinējspēka sistēmu vides 
efektivitāti. Tādēļ lielāka uzmanība 
jāpievērš eksperimentālām jaunās 
paaudzes pētniecības infrastruktūrām un 
jaunām tehnoloģijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 828
Antonio Cancian

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 3. apakšpunkts – 4.1.2. punkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar to tiks optimizētas transporta darbības 
un samazināts resursu patēriņš. Galvenā 
uzmanība tiks pievērsta lidostu, ostu, 
loģistikas platformu un virsmas transporta 
infrastruktūru efektīvam izmantojumam un 
pārvaldībai, kā arī autonomām un 
efektīvām uzturēšanas un pārbaudes 
sistēmām. Īpaša vērība tiks veltīta 
infrastruktūras noturībai pret klimatu, 
rentabliem risinājumiem, kuru pamatā ir 
dzīves cikla pieeja, kā arī plašākam jauno 
materiālu izmantojumam, kā rezultātā ir 
iespējama efektīvāka un rentablāka 
uzturēšana. Tāpat uzmanība tiks pievērsta 
pieejamībai un sociālai iekļaušanai.

Ar to tiks optimizētas transporta darbības 
un samazināts resursu patēriņš. Galvenā 
uzmanība tiks pievērsta lidostu, 
helikopteru lidostu, ostu, loģistikas 
platformu un virsmas transporta 
infrastruktūru efektīvam izmantojumam un 
pārvaldībai, kā arī autonomām un 
efektīvām uzturēšanas un pārbaudes 
sistēmām. Īpaša vērība tiks veltīta 
infrastruktūras noturībai pret klimatu, 
rentabliem risinājumiem, kuru pamatā ir 
dzīves cikla pieeja, kā arī plašākam jauno 
materiālu izmantojumam, kā rezultātā ir 
iespējama efektīvāka un rentablāka 
uzturēšana. Tāpat uzmanība tiks pievērsta 
pieejamībai un sociālai iekļaušanai.

Or. en

Grozījums Nr. 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 3. apakšpunkts – 4.1.2. punkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar to tiks optimizētas transporta darbības 
un samazināts resursu patēriņš. Galvenā 
uzmanība tiks pievērsta lidostu, ostu, 
loģistikas platformu un virsmas transporta 
infrastruktūru efektīvam izmantojumam un 
pārvaldībai, kā arī autonomām un 
efektīvām uzturēšanas un pārbaudes 

Ar to tiks optimizētas transporta darbības 
un samazināts resursu patēriņš. Galvenā 
uzmanība tiks pievērsta lidostu, ostu, 
loģistikas platformu un virsmas transporta 
infrastruktūru efektīvam izmantojumam un 
pārvaldībai, kā arī autonomām un 
efektīvām uzturēšanas un pārbaudes 
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sistēmām. Īpaša vērība tiks veltīta 
infrastruktūras noturībai pret klimatu, 
rentabliem risinājumiem, kuru pamatā ir 
dzīves cikla pieeja, kā arī plašākam jauno 
materiālu izmantojumam, kā rezultātā ir 
iespējama efektīvāka un rentablāka 
uzturēšana. Tāpat uzmanība tiks pievērsta 
pieejamībai un sociālai iekļaušanai.

sistēmām. Īpaša vērība tiks veltīta 
infrastruktūras noturībai pret klimatu, 
rentabliem risinājumiem, kuru pamatā ir 
dzīves cikla pieeja, kā arī plašākam jauno 
materiālu izmantojumam, kā rezultātā ir 
iespējama efektīvāka un rentablāka 
uzturēšana. Tāpat uzmanība tiks pievērsta 
pieejamībai un sociālai iekļaušanai jo īpaši 
izolētās un salu teritorijās.

Or. es

Grozījums Nr. 830
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 3. apakšpunkts – 4.1.2. punkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar to tiks optimizētas transporta darbības 
un samazināts resursu patēriņš. Galvenā 
uzmanība tiks pievērsta lidostu, ostu, 
loģistikas platformu un virsmas transporta 
infrastruktūru efektīvam izmantojumam un 
pārvaldībai, kā arī autonomām un 
efektīvām uzturēšanas un pārbaudes 
sistēmām. Īpaša vērība tiks veltīta 
infrastruktūras noturībai pret klimatu, 
rentabliem risinājumiem, kuru pamatā ir 
dzīves cikla pieeja, kā arī plašākam jauno 
materiālu izmantojumam, kā rezultātā ir 
iespējama efektīvāka un rentablāka 
uzturēšana. Tāpat uzmanība tiks pievērsta 
pieejamībai un sociālai iekļaušanai.

Ar to tiks optimizētas transporta darbības 
un samazināts resursu patēriņš. Galvenā 
uzmanība tiks pievērsta lidostu, ostu, 
loģistikas platformu un virsmas transporta 
infrastruktūru efektīvam izmantojumam un 
pārvaldībai, kā arī autonomām un 
efektīvām uzturēšanas un pārbaudes 
sistēmām. Īpaša vērība tiks veltīta 
infrastruktūras noturībai pret klimatu, 
rentabliem risinājumiem, kuru pamatā ir 
dzīves cikla pieeja, kā arī plašākam jauno 
materiālu izmantojumam, kā rezultātā ir 
iespējama efektīvāka un rentablāka 
uzturēšana. Tāpat uzmanība tiks pievērsta 
pieejamībai un sociālai iekļaušanai. Lai 
īstenotu jaunus un inovatīvus 
risinājumus, kuru pamatā ir kurināmā 
elementi, visā Eiropā ir vajadzīga pareiza 
infrastruktūra ūdeņraža glabāšanai, 
tostarp ģeoloģiskai glabāšanai.

Or. en
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Pamatojums

Transports, kurā par degvielu izmanto ūdeņradi, var ievērojami samazināt CO2 emisijas.

Grozījums Nr. 831
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 3. apakšpunkts – 4.1.3. punkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas labvēlīgi ietekmēs lielu, turklāt aizvien 
pieaugošu iedzīvotāju daļu, kas dzīvo un 
strādā pilsētās vai saņem tajās 
pakalpojumus, vai nodarbojas ar brīvā 
laika aktivitātēm. Ir nepieciešami jauni
mobilitātes koncepti, transporta 
organizācija, loģistikas un plānošanas 
risinājumi, turklāt tie ir jātestē, tādējādi 
samazinot gaisa piesārņojumu un trokšņa 
līmeni un uzlabojot efektivitāti. 
Sabiedriskais un bezmotora transports un 
citi resursefektīvi transporta risinājumi ir 
jāizstrādā kā īstas alternatīvas privāto 
motorizēto transportlīdzekļu 
izmantojumam, un tas jāatbalsta ar plašāku 
intelektisko transporta sistēmu 
izmantojumu, kā arī inovatīvu 
pieprasījumu pārvaldību.

Tas labvēlīgi ietekmēs lielu, turklāt aizvien 
pieaugošu iedzīvotāju daļu, kas dzīvo un 
strādā pilsētās vai saņem tajās 
pakalpojumus, vai nodarbojas ar brīvā 
laika aktivitātēm. Ir nepieciešamas jaunas
mobilitātes koncepcijas, transporta 
organizācija, loģistikas, mobilitātes 
pārvaldības un plānošanas risinājumi, 
turklāt tie ir jātestē, tādējādi samazinot 
negadījumus, gaisa piesārņojumu un 
trokšņa līmeni un uzlabojot veselību, 
kosmosa izmantošanu un efektivitāti. 
Sabiedriskais un bezmotora transports un 
citi resursefektīvi transporta risinājumi ir 
jāizstrādā kā īstas dažādu transporta veidu 
alternatīvas privāto motorizēto 
transportlīdzekļu izmantojumam, un tas 
jāatbalsta ar plašāku intelektisko transporta 
sistēmu izmantojumu, kā arī inovatīvu 
pieprasījumu pārvaldību, piemēram,
automašīnu kopēju un kopīgu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 832
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To var panākt, ieviešot pilnīgi intermodālu 
no durvīm uz durvīm transporta sistēmu un 
izvairoties no nevajadzīgas transporta 
izmantošana. Tas nozīmē, ka ir jāuzlabo 
transportlīdzekļu veidu savstarpējā 
integrācija, jāoptimizē transporta ķēdes un 
jāuzlabo transporta pakalpojumu 
integrācija. Šādi inovatīvi risinājumi 
veicinās arī pieejamību, tostarp cilvēkiem, 
kas noveco, un tiem, kas ir neaizsargāti.

To var panākt, ieviešot pilnīgi intermodālu 
no durvīm uz durvīm transporta un 
mobilitātes sistēmu un izvairoties no 
nevajadzīgas transporta izmantošana. Tas 
nozīmē, ka ir jāuzlabo transportlīdzekļu un 
elektroniskās informācijas sistēmu
savstarpējā integrācija, jāoptimizē 
transporta un mobilitātes ķēdes un 
jāuzlabo transporta loģistikas pakalpojumu 
integrācija. Šādi inovatīvi risinājumi 
veicinās arī pieejamību, tostarp cilvēkiem, 
kas noveco, kurām ir kustību traucējumi 
un tiem, kam ir invaliditāte vai kas ir 
neaizsargāti.

Or. en

Grozījums Nr. 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To var panākt, attīstot un izplatot 
inteliģentu transporta pielietojumu un 
pārvaldības sistēmu izmantojumu. Tas 
ietver: plānošanu, pieprasījuma pārvaldību, 
Eiropā savstarpēji izmantojamas 
informācijas un apmaksas sistēmas, kā arī 
pilnīgu informācijas plūsmu, pārvaldības 
sistēmu, infrastruktūras tīklu un mobilitātes 
pakalpojumu integrāciju jaunā kopējā 
multimodālā ietvarā, kura pamatā ir 
atvērtas platformas. Tas nodrošinās 
elastīgumu un strauju reaģēšanas 
iespējamību krīzes situācijās un ārkārtas 
laika apstākļos, jo varēs konfigurēt 
pārvietošanos dažādos veidos. Šā mērķa 
sasniegšanu būtiski veicinās arī jaunās 

To var panākt, attīstot un izplatot 
inteliģentu transporta pielietojumu un 
pārvaldības sistēmu izmantojumu. Tas 
ietver: plānošanu, pieprasījuma pārvaldību, 
Eiropā savstarpēji izmantojamas 
informācijas un apmaksas sistēmas, kā arī 
pilnīgu informācijas plūsmu, pārvaldības 
sistēmu, infrastruktūras tīklu un mobilitātes 
pakalpojumu integrāciju jaunā kopējā 
multimodālā ietvarā, kura pamatā ir 
atvērtas platformas. Tas nodrošinās 
elastīgumu un strauju reaģēšanas 
iespējamību krīzes situācijās un ārkārtas 
laika apstākļos, jo varēs konfigurēt 
pārvietošanos dažādos veidos. Šā mērķa 
sasniegšanu būtiski veicinās arī jaunās 
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pozicionēšanas, navigācijas un laika 
noteikšanas aplikācijas, kas būs pieejamas 
Galileo un EGNOS satelīta navigācijas 
sistēmās.

pozicionēšanas, navigācijas un laika 
noteikšanas lietojumprogrammas, kas būs 
pieejamas Galileo un EGNOS satelīta 
navigācijas sistēmās, kā arī plašāka 
uzvedības zinātņu pielietošana, lai 
izprastu, kā mēs izvēlamies ceļot, paturot 
prātā, ka katrā transporta veidā ir savas 
problēmas un katram transporta veidam ir 
raksturīgi atšķirīgi tehnoloģijas 
integrācijas cikli.

Or. en

Grozījums Nr. 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To var panākt, attīstot un izplatot 
inteliģentu transporta pielietojumu un 
pārvaldības sistēmu izmantojumu. Tas 
ietver: plānošanu, pieprasījuma pārvaldību, 
Eiropā savstarpēji izmantojamas 
informācijas un apmaksas sistēmas, kā arī 
pilnīgu informācijas plūsmu, pārvaldības 
sistēmu, infrastruktūras tīklu un mobilitātes 
pakalpojumu integrāciju jaunā kopējā 
multimodālā ietvarā, kura pamatā ir 
atvērtas platformas. Tas nodrošinās 
elastīgumu un strauju reaģēšanas 
iespējamību krīzes situācijās un ārkārtas 
laika apstākļos, jo varēs konfigurēt 
pārvietošanos dažādos veidos. Šā mērķa 
sasniegšanu būtiski veicinās arī jaunās 
pozicionēšanas, navigācijas un laika 
noteikšanas aplikācijas, kas būs pieejamas 
Galileo un EGNOS satelīta navigācijas 
sistēmās.

To var panākt, attīstot un izplatot 
inteliģentu transporta pielietojumu un 
pārvaldības sistēmu izmantojumu. Tas 
ietver: plānošanu, pieprasījuma pārvaldību, 
Eiropā savstarpēji izmantojamas 
informācijas, biļešu pārdošanas un
apmaksas sistēmas, kā arī pilnīgu 
informācijas plūsmu, pārvaldības sistēmu, 
infrastruktūras tīklu un mobilitātes 
pakalpojumu integrāciju jaunā kopējā 
multimodālā ietvarā, kura pamatā ir 
atvērtas platformas. Tas nodrošinās 
elastīgumu un strauju reaģēšanas 
iespējamību krīzes situācijās un ārkārtas 
laika apstākļos, jo varēs konfigurēt 
pārvietošanos dažādos veidos. Šā mērķa 
sasniegšanu būtiski veicinās arī jaunās 
pozicionēšanas, navigācijas un laika 
noteikšanas aplikācijas, kas būs pieejamas 
Galileo un EGNOS satelīta navigācijas 
sistēmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 835
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar to var samazināt uz transporta sistēmu 
izdarīto spiedienu, kā arī uzlabot drošību 
un kravas ietilpību. Piemēram, var apvienot 
automašīnas ar augstu efektivitāti, bet 
mazu ietekmi uz vidi, kurām ir gudras, 
drošas un infrastruktūrā balstītas sistēmas 
(piemēram, autovilcienus). Īstenojot 
darbības, tiks sniegts atbalsts arī e-kravas 
vīzijas attīstībai bezpapīru kravas 
transporta procesam, kad elektroniskās 
informācijas plūsmas, pakalpojumi un 
maksājumi būs saistīti ar fiziskām kravas 
plūsmām visos transporta veidos.

Ar to var samazināt uz transporta sistēmu 
izdarīto spiedienu, kā arī uzlabot drošību 
un kravas ietilpību. Piemēram, var apvienot 
automašīnas ar augstu efektivitāti, bet 
mazu ietekmi uz vidi, kurām ir gudras, 
drošas un infrastruktūrā balstītas sistēmas 
(piemēram, neliela mēroga biomodālas 
sistēmas, autovilcienus). Īstenojot 
darbības, tiks sniegts atbalsts arī e-kravas 
vīzijas attīstībai bezpapīru kravas 
transporta procesam, kad elektroniskās 
informācijas plūsmas, pakalpojumi un 
maksājumi būs saistīti ar fiziskām kravas 
plūsmām visos transporta veidos.

Or. en

Grozījums Nr. 836
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To nodrošinās, risinot ar organizāciju, 
pārvaldību un efektivitātes uzraudzību, kā 
arī transporta sistēmu apdraudējumu 
saistītos jautājumus un vēršot galveno 
uzmanību uz lidmašīnu, automašīnu un 
kuģu, infrastruktūru un termināļu izstrādi 
un darbību. Uzmanība tiks vērsta uz pasīvo 
un aktīvo drošību, profilaktisko drošību un 
labākiem automātikas un apmācības 
procesiem nolūkā samazināt cilvēku kļūdas 
iespējamību. Lai labāk varētu paredzēt, 

To nodrošinās, risinot ar organizāciju, 
pārvaldību un efektivitātes uzraudzību, kā 
arī transporta sistēmu apdraudējumu 
saistītos jautājumus; un vēršot galveno 
uzmanību uz lidmašīnu, automašīnu un 
kuģu, infrastruktūru un termināļu izstrādi 
un darbību. Uzmanība tiks vērsta uz 
pārbīdi drošāku transporta un mobilitātes 
sistēmu panākšanai, pasīvo un aktīvo 
drošību, profilaktisko drošību un labākiem 
automātikas un apmācības procesiem 
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novērtēt un mazināt laika apstākļu ietekmi 
un citu dabas katastrofu ietekmi, tiks 
izstrādāti īpaši rīki un tehnikas. Īstenojot 
darbības, uzmanība tiks vērsta arī uz 
drošības aspektu integrāciju pasažieru un 
kravas plūsmu plānošanā un pārvaldībā, uz 
lidmašīnu, automašīnu un kuģu uztveri, uz 
satiksmes un sistēmas pārvaldību, kā arī uz 
termināļu izveidi.

nolūkā samazināt cilvēku kļūdas 
iespējamību. Lai labāk varētu paredzēt, 
novērtēt un mazināt laika apstākļu ietekmi 
un citu dabas katastrofu ietekmi, tiks 
izstrādāti īpaši rīki un tehnikas. Īstenojot 
darbības, uzmanība tiks vērsta arī uz 
drošības aspektu integrāciju pasažieru un 
kravas plūsmu plānošanā un pārvaldībā, uz 
lidmašīnu, automašīnu un kuģu uztveri, uz 
satiksmes un sistēmas pārvaldību, kā arī uz 
termināļu izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 837
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saglabājot vadošo lomu jaunu tehnoloģiju 
izstrādē un pašreizējo ražošanas procesu 
izmaksu samazināšanā, pētniecības un 
inovācijas darbības veicinās izaugsmi un 
augsti kvalificētu darbavietu radīšanu 
Eiropas transporta nozarē, ņemot vērā 
pieaugošo konkurenci. Runa ir par būtiskas 
ekonomikas nozares konkurētspējas 
saglabāšanu, kas tiešā veidā nodrošina 
6,3 % Eiropas Savienības IKP un 
nodarbina gandrīz 13 miljonus cilvēku 
Eiropā. Konkrētie mērķi ietver nākamās 
paaudzes jaunu transporta veidu izstrādi un 
pamata sagatavošanu nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un dizainus, 
gudras kontroles sistēmas un efektīvus 
ražošanas procesus. Eiropas mērķis ir kļūt 
par vadošo tirgus dalībnieci visu transporta 
veidu efektivitātē un drošībā.

Saglabājot vadošo lomu jaunu tehnoloģiju 
izstrādē un pašreizējo ražošanas procesu 
izmaksu samazināšanā, resursu 
efektivitātes un energoefektivitātes 
palielināšanā, pētniecības un inovācijas 
darbības veicinās izaugsmi un augsti 
kvalificētu darbavietu radīšanu Eiropas 
transporta nozarē, ņemot vērā pieaugošo 
konkurenci. Runa ir par būtiskas 
ekonomikas nozares konkurētspējas 
saglabāšanu, kas tiešā veidā nodrošina 
6,3 % Eiropas Savienības IKP un 
nodarbina gandrīz 13 miljonus cilvēku 
Eiropā. Konkrētie mērķi ietver nākamās 
paaudzes jaunu transporta veidu izstrādi un 
pamata sagatavošanu nākamajai paaudzei, 
izstrādājot jaunas koncepcijas un dizainus, 
gudras kontroles sistēmas un  ražošanas 
procesus, efektīvi izmantojot resursus. 
Eiropas mērķis ir kļūt par vadošo tirgus 
dalībnieci visu transporta veidu efektivitātē 
un drošībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 838
Antonio Cancian

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.3. punkts – 4.3.1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas veicinās Eiropas vadošo lomu attiecībā 
uz lidmašīnām, ātrgaitas vilcieniem, 
(priekš)pilsētu dzelzceļa transportu, ceļa 
transportu, elektromobiļiem, pasažieru 
kuģiem, prāmjiem un īpašiem augsto 
tehnoloģiju kuģiem un jūras platformām. 
Tāpat tas veicinās Eiropas rūpniecības 
nozaru konkurētspēju nākamo tehnoloģiju 
un sistēmu jomā, kā arī atbalstīs to 
dažādību, tiecoties pretī jauniem tirgiem, 
tostarp ar transportu nesaistītās nozarēs. 
Tas skar inovatīvu drošu lidmašīnu, 
automašīnu un kuģu izstrādi ar efektīvām 
dzinējspēku vienībām, augstu efektivitāti 
un inteliģentām kontroles sistēmām.

Tas veicinās Eiropas vadošo lomu attiecībā 
uz lidmašīnām, rotorplāniem, reģionālo 
un darījumu braucienu lidmašīnām
ātrgaitas vilcieniem, (priekš)pilsētu 
dzelzceļa transportu, ceļa transportu, 
elektromobiļiem, pasažieru kuģiem, 
prāmjiem un īpašiem augsto tehnoloģiju 
kuģiem un jūras platformām. Tāpat tas 
veicinās Eiropas rūpniecības nozaru 
konkurētspēju nākamo tehnoloģiju un 
sistēmu jomā, kā arī atbalstīs to dažādību, 
tiecoties pretī jauniem tirgiem, tostarp ar 
transportu nesaistītās nozarēs. Tas skar 
inovatīvu drošu lidmašīnu, automašīnu un 
kuģu izstrādi ar efektīvām dzinējspēku 
vienībām, augstu efektivitāti un 
inteliģentām kontroles sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.3. punkts – 4.3.4a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3.4.a Eiropas satelīta navigācijas 
sistēmas EGNOS un Galileo ir Eiropas 
Stratēģiski ieguldījumi. To jaunās 
funkcijas un darbība izvietošanā un laika 
koordinācijā galvenokārt padarīs 
iespējamas jaunās transporta pārvaldības 
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koncepcijas gan kravas, gan pasažieru 
mobilitātē, un tās ir transversālas 
attiecībā un transporta veidiem. Jaunām 
navigācijas sistēmām, kurām ir izšķiroša 
nozīme, piemēram, pārdomāta braukšana, 
vieda ceļu satiksmes regulēšana, 
„negadījumu” novēršana un mazināšana, 
elektriskais transports un savienojumu 
navigācija, būs nepieciešama uzticama un 
droša izvietošana. Jaunās navigācijas 
funkcijas panāks Eiropas konkurētspēju 
pasaules mēroga attīstības modelī un 
nodrošinās guvumu sabiedrībai no 
globālās satelītu navigācijas sistēmas 
lietojumiem transportā, kas novērtēts 
apmēram EUR 40 miljardu apmērā (EK 
GNSS lietojumu Rīcības plāna 
2011. gadam ietekmes novērtējums).

Or. en

Grozījums Nr. 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.3a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3.a Viedā loģistika
Tā palīdzēs veidot un attīstīt efektīvāku un 
videi draudzīgāku transporta loģistikas 
sistēmu ar veicināšanas un izmaksu un 
laika optimizēšanas starpniecību.
Tā ietver labāku patēriņa modeļu izpratni, 
un ir vajadzīga pilsētu kravu loģistikas, 
satiksmes un sastrēgumu ietekmes 
novērtēšanā, lai izstrādātu viedo loģistiku; 
izstrādātu jaunus IT un pārvaldības 
līdzekļus loģistikas jomā, uzlabojot reālā 
laika informācijas sistēmas, lai 
pārvaldītu, izsekotu un reģistrētu kravas 
plūsmas, kā arī uzlabotu integrāciju un 
sakarus ar transportlīdzekli un 
infrastruktūru; izstrādātu netradicionālas 
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sistēmas preču izplatīšanai; izstrādātu 
konkurētspējīgus jauktu transportsistēmu 
pārvadājumu risinājumus piegādes ķēdei 
un loģistikas platformām, kas uzlabo 
kravas plūsmas.

Or. en

Grozījums Nr. 841
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Sociāli ekonomiskā izpēte un 
tālredzīgas darbības politikas veidošanai

4.4. Sociāli ekonomiskā un izturēšanās
izpēte un tālredzīgas darbības politikas 
veidošanai

Or. en

Grozījums Nr. 842
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas īstenojamas, lai atbalstītu 
politikas analīzi un attīstību, tostarp par 
sociāli ekonomisko transporta aspektu, ir 
nepieciešamas, lai veicinātu inovācijas un 
spētu risināt transporta radītās problēmas. 
Darbību īstenošanas mērķis ir pilnveidot un 
īstenot Eiropas pētniecības un inovācijas 
politiku transporta nozarē attiecībā uz 
daudzsološiem pētījumiem un tehnoloģiju 
prognozēm, kā arī stiprināt Eiropas 
Pētniecības telpu.

Darbības, kas īstenojamas, lai atbalstītu 
politikas analīzi un attīstību, tostarp par 
transporta un mobilitātes sociāli 
ekonomisko un psiholoģisko vai 
izturēšanās aspektu, ir nepieciešamas, lai 
veicinātu inovācijas un spētu risināt 
transporta un mobilitātes radītās 
problēmas. Darbību īstenošanas mērķis ir 
pilnveidot un īstenot Eiropas pētniecības 
un inovācijas politiku transporta un 
mobilitātes nozarē attiecībā uz 
daudzsološiem pētījumiem un tehnoloģiju 
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prognozēm, kā arī stiprināt Eiropas 
Pētniecības telpu.

Or. en

Grozījums Nr. 843
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.4. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu attīstīt Eiropas Transporta 
sistēmu, ir jāsaprot lietotāju uzvedība, 
sabiedrības spēja pieņemt jauno, politisko 
pasākumu ietekme, mobilitātes modeļi un 
uzņēmējdarbības modeļi, kā arī to radītā 
ietekme. Tiks veikta scenāriju izstrāde, 
ņemot vērā sabiedrībā valdošās tendences, 
politikas mērķus un tehnoloģiju prognozes 
perspektīvā uz 2050. gadu. Lai labāk 
saprastu teritoriālās attīstības saikni ar 
Eiropas Transporta sistēmu, ir 
nepieciešami robusti modeļi, uz kuriem var 
balstīt pamatotus politikas lēmumus.

Lai varētu attīstīt Eiropas Transporta un 
mobilitātes sistēmu, ir jāsaprot lietotāju 
izturēšanās, sabiedrības spēja pieņemt 
jaunās izturēšanas izmaiņas attiecībā uz 
noturīgākiem transporta veidiem, 
politisko pasākumu ietekme, mobilitātes 
modeļi, izpratnes veicināšana, izmantojot 
„oglekļa pēdas” riskus un 
uzņēmējdarbības modeļi, kā arī to radītā 
ietekme. Tiks veikta scenāriju izstrāde, 
ņemot vērā sabiedrībā valdošās tendences, 
demogrāfiskās izmaiņas, politikas mērķus 
un tehnoloģiju prognozes perspektīvā uz 
2050. gadu. Lai labāk saprastu teritoriālās 
attīstības saikni ar Eiropas Transporta 
sistēmu, saistību starp videi draudzīgu 
loģistiku, mobilitātes pārvaldību un 
transporta neizmantošanu, ir nepieciešami 
robusti modeļi, uz kuriem var balstīt 
pamatotus politikas lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 844
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. sadaļa – 4.4. punkts – trešā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot pētījumus, galvenā uzmanība tiks 
pievērsta tam, kā novērst sabiedrībā 
valdošo nevienlīdzību attiecībā uz piekļuvi 
mobilitātei, un kā uzlabot neaizsargātu ceļu 
lietotāju stāvokli. Jārisina arī ekonomiska 
rakstura jautājumi, pievēršoties tam, kā 
visos transportlīdzekļu veidos internalizēt 
transporta nozares nodrošinātos 
ārpakalpojumus, kā arī taksācijas un cenu 
noteikšanas modeļus. Turpmākie pētījumi 
jāveic, lai novērtētu prasības nākotnē 
attiecībā uz prasmēm un darbavietām.

Veicot pētījumus, galvenā uzmanība tiks 
pievērsta tam, kā novērst sabiedrībā 
valdošo nevienlīdzību attiecībā uz piekļuvi 
mobilitātei, un kā uzlabot neaizsargātu ceļu 
lietotāju, piemēram, gājēju un 
riteņbraucēju, stāvokli. Jārisina arī 
ekonomiska rakstura jautājumi, 
pievēršoties tam, kā visos transportlīdzekļu 
veidos internalizēt transporta un 
mobilitātes nozares nodrošinātos 
ārpakalpojumus, kā arī taksācijas un cenu 
noteikšanas modeļus. Turpmākie pētījumi 
jāveic, lai novērtētu prasības nākotnē 
attiecībā uz prasmēm un darbavietām.

Or. en

Grozījums Nr. 845
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Rīcība klimata jomā, resursefektivitāte 
un izejmateriāli

5. Klimata politika, vide, resursefektivitāte 
un izejvielas

Or. en

Grozījums Nr. 846
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir attīstīt un 
novērtēt inovatīvus, rentablus un 

Tāpēc šās darbības mērķis ir attīstīt un 
novērtēt inovatīvus, rentablus un 
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ilgtspējīgus pielāgošanās un ietekmes 
mazināšanas pasākumus, kas vērsti uz CO2 
un ar CO2 nesaistīto siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu un palīdz rast gan 
tehnoloģiskus, gan ar tehnoloģijām 
nesaistītus videi nekaitīgus risinājumus, 
nodrošinot pierādījumus gan apzinātai, 
savlaicīgai un efektīvai darbībai, gan 
nepieciešamo kompetenču tīklu veidošanai.

ilgtspējīgus pielāgošanās un ietekmes 
mazināšanas pasākumus, kas vērsti uz CO2 
un ar CO2 nesaistīto siltumnīcefekta gāzu 
un aerosolu samazināšanu un palīdz rast 
gan tehnoloģiskus, gan ar tehnoloģijām 
nesaistītus videi nekaitīgus risinājumus, 
nodrošinot pierādījumus gan apzinātai, 
savlaicīgai un efektīvai darbībai, gan 
nepieciešamo kompetenču tīklu veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 5.1.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, objektīvus 
un sabiedrībā pieņemamus pasākumus, kas 
vērsti uz klimata ziņā elastīgāku vidi un 
sabiedrību, ir jāveic analīze, kurā integrēti 
jānovērtē pašreizējā un turpmākā ietekme, 
neaizsargātība un iedarbība uz sabiedrību, 
riski, izmaksas un ar klimata pārmaiņām un 
mainīgumu saistītās iespējas, ņemot vērā 
ārkārtas apstākļus un ar tiem saistītos 
klimata radītos draudus un to atkārtošanos. 
Šī analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un 
ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām un ekonomiskajiem un 
dabas aktīviem. Galvenā uzmanība tiks 
pievērsta visvērtīgākajām dabiskajām 
ekosistēmām un būvvidēm, kā arī būtiskām 
sabiedrības, kultūras un ekonomikas 
nozarēm Eiropā. Veicot darbības, tiks 
izpētīta klimata pārmaiņu un aizvien 
pieaugošās siltumnīcefekta gāzu 
koncentrācijas atmosfērā ietekme un 
radītais apdraudējums cilvēku veselībai. 

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, objektīvus 
un sabiedrībā pieņemamus pasākumus, kas 
vērsti uz klimata ziņā elastīgāku vidi un 
sabiedrību, ir jāveic analīze, kurā integrēti 
jānovērtē pašreizējā un turpmākā ietekme, 
neaizsargātība un iedarbība uz sabiedrību, 
riski, izmaksas un ar klimata pārmaiņām un 
mainīgumu saistītās iespējas, ņemot vērā 
ārkārtas apstākļus un ar tiem saistītos 
klimata radītos draudus un to atkārtošanos. 
Šī analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un 
ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām un ekonomiskajiem un 
dabas aktīviem. Galvenā uzmanība tiks 
pievērsta visvērtīgākajām dabiskajām 
ekosistēmām un būvvidēm un 
visneaizsargātākajām teritorijām, 
piemēram, salām, kā arī būtiskām 
sabiedrības, kultūras un ekonomikas 
nozarēm Eiropā. Veicot darbības, tiks 
izpētīta klimata pārmaiņu un aizvien 
pieaugošās siltumnīcefekta gāzu 
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Veicot pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, 
vienlīdzīgi sadalīti un rentabli pasākumi 
attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ar tām saistītajai ietekmei, 
tostarp tiks vērtēta dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, lai 
tādējādi informētu un atbalstītu to attīstību 
un ieviešanu visos līmeņos un mērogos. 
Tas attieksies arī uz ģeoinženierijas iespēju 
potenciālo ietekmi, izmaksām un riskiem. 
Tiks izpētītas kompleksās savstarpējās 
saiknes un konflikti, kā arī pielāgošanās un 
risku novēršanas politiku radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

koncentrācijas atmosfērā ietekme un 
radītais apdraudējums cilvēku veselībai. 
Veicot pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, 
vienlīdzīgi sadalīti un rentabli pasākumi 
attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ar tām saistītajai ietekmei, 
tostarp tiks vērtēta dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, lai 
tādējādi informētu un atbalstītu to attīstību 
un ieviešanu visos līmeņos un mērogos. 
Tas attieksies arī uz ģeoinženierijas iespēju 
potenciālo ietekmi, izmaksām un riskiem. 
Tiks izpētītas kompleksās savstarpējās 
saiknes un konflikti, kā arī pielāgošanās un 
risku novēršanas politiku radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

Or. es

Grozījums Nr. 848
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 5.1.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, objektīvus 
un sabiedrībā pieņemamus pasākumus, kas 
vērsti uz klimata ziņā elastīgāku vidi un 
sabiedrību, ir jāveic analīze, kurā integrēti 
jānovērtē pašreizējā un turpmākā ietekme, 
neaizsargātība un iedarbība uz sabiedrību, 
riski, izmaksas un ar klimata pārmaiņām un 
mainīgumu saistītās iespējas, ņemot vērā 
ārkārtas apstākļus un ar tiem saistītos 
klimata radītos draudus un to atkārtošanos. 
Šī analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un 

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, objektīvus 
un sabiedrībā pieņemamus pasākumus, kas 
vērsti uz klimata ziņā elastīgāku vidi un 
sabiedrību, ir jāveic analīze, kurā integrēti 
jānovērtē pašreizējā un turpmākā ietekme, 
neaizsargātība un iedarbība uz sabiedrību, 
riski, izmaksas un ar klimata pārmaiņām un 
mainīgumu saistītās iespējas, ņemot vērā 
ārkārtas apstākļus un ar tiem saistītos 
klimata radītos draudus un to atkārtošanos. 
Šī analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un 
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ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām un ekonomiskajiem un 
dabas aktīviem. Galvenā uzmanība tiks 
pievērsta visvērtīgākajām dabiskajām 
ekosistēmām un būvvidēm, kā arī būtiskām 
sabiedrības, kultūras un ekonomikas 
nozarēm Eiropā. Veicot darbības, tiks 
izpētīta klimata pārmaiņu un aizvien 
pieaugošās siltumnīcefekta gāzu 
koncentrācijas atmosfērā ietekme un 
radītais apdraudējums cilvēku veselībai. 
Veicot pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, 
vienlīdzīgi sadalīti un rentabli pasākumi 
attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ar tām saistītajai ietekmei, 
tostarp tiks vērtēta dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, lai 
tādējādi informētu un atbalstītu to attīstību 
un ieviešanu visos līmeņos un mērogos.
Tas attieksies arī uz ģeoinženierijas 
iespēju potenciālo ietekmi, izmaksām un 
riskiem. Tiks izpētītas kompleksās 
savstarpējās saiknes un konflikti, kā arī 
pielāgošanās un risku novēršanas politiku 
radīto iespēju sinerģijas ar citām klimata 
un nozaru politikām, tostarp tiks pētīta 
ietekme uz nodarbinātību un neaizsargāto 
grupu dzīves standartiem.

ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām un ekonomiskajiem un 
dabas aktīviem. Galvenā uzmanība tiks 
pievērsta visvērtīgākajām dabiskajām 
ekosistēmām un būvvidēm, kā arī būtiskām 
sabiedrības, kultūras un ekonomikas 
nozarēm Eiropā. Veicot darbības, tiks 
izpētīta klimata pārmaiņu un aizvien 
pieaugošās siltumnīcefekta gāzu 
koncentrācijas atmosfērā ietekme un 
radītais apdraudējums cilvēku veselībai. 
Veicot pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, 
vienlīdzīgi sadalīti un rentabli pasākumi 
attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ar tām saistītajai ietekmei, 
tostarp tiks vērtēta dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, lai 
tādējādi informētu un atbalstītu to attīstību 
un ieviešanu visos līmeņos un mērogos. 
Tiks izpētītas kompleksās savstarpējās 
saiknes un konflikti, kā arī pielāgošanās un 
risku novēršanas politiku radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 5.1.3 apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir svarīgi veikt pētījumu par klimata 
pārmaiņu reģionālo ietekmi uz 
ekosistēmu, ūdens resursiem, 
lauksaimniecību un mežsaimniecību, lai 
izvērtētu to ietekmi uz cilvēka dzīvi, 
veselību un citiem sociāli ekonomiskiem 
aspektiem, kā arī lai izpētītu globālo 
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pārmaiņu tiešo un netiešo ietekmi uz 
ekosistēmas dinamiku un spēju.

Or. en

Grozījums Nr. 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 5.1.3a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1.3.a Klimata pārmaiņu un ūdens 
resursu apsaimniekošanas jautājumi.
Klimata pārmaiņu jautājumam jābūt 
saistītam ar ūdens resursu 
apsaimniekošanas jautājumiem. Turpmāk 
svarīgus uzdevumus ūdens pētniecībā 
galvenokārt radīs aizvien lielākā 
nepieciešamība izskatīt šo jautājumu 
saistībā ar globālo pārmaiņu, klimata 
pārmaiņu un pieaugošās ģeopolitiskās 
nozīmes jautājumiem, kā arī ar 
enerģētikas un veselības aizsardzības 
aspektiem.
Attiecībā uz ūdens resursiem jābūt 
vienotam redzējumam un vienotai 
pārvaldībai. Tas ietver dabas reģionus un 
ekoloģijas jautājumus, izpratni par 
ekosistēmas pakalpojumiem kā par 
procesu, dzeramā ūdens kvalitātes 
aizsardzību un dažādas politiskās sistēmas 
un institucionālās struktūras.
Zināšanu bāzē būtu jāietver jēdziens 
„videi nekaitīgs straumes ātrums” un 
jāņem vērā ekosistēmu pakalpojumi, ko 
nodrošina ūdens; uzsver, ka jāņem vērā 
ūdens aprites cikla atkarība no dzīvotnēm, 
un tas ietekmē arī reciklētā ūdens 
procentuālo daļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 851
Hermann Winkler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2. Ilgtspējīga dabas resursu un
ekosistēmu pārvaldība

5.2. Ilgtspējīga dabas resursu ekosistēmu 
un kultūras mantojuma pārvaldība

Or. de

Grozījums Nr. 852
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2. Ilgtspējīga dabas resursu un 
ekosistēmu pārvaldība

5.2. Ilgtspējīga dabas un kultūras 
mantojuma, ko veido materiālas lietas, 
resursu un ekosistēmu pārvaldība

Or. en

Pamatojums

Neiekļaujot programmā „Apvārsnis 2020” kultūras mantojumu, visa kultūras mantojuma 
kopumā saglabāšana tiks izslēgta.

Grozījums Nr. 853
Hermann Winkler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrība saskaras ar būtisku problēmu 
izveidot ilgtspējīgu cilvēku vajadzību un 
vides līdzsvaru. Vides resursi, tostarp 

Sabiedrība saskaras ar būtisku problēmu 
izveidot ilgtspējīgu cilvēku vajadzību un 
vides līdzsvaru. Vides resursi, tostarp 
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ūdens, gaiss, biomasa, auglīgās augsnes, 
bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmas un to 
nodrošinātie pakalpojumi, liek pamatu 
Eiropas un pasaules ekonomiku 
funkcionēšanai un dzīves kvalitātei. Tiek 
lēsts, ka ar dabas resursiem saistītās 
pasaules uzņēmējdarbības iespējas līdz 
2050. gadam būs vairāk nekā 
EUR 2 triljoni. Par spīti tam ekosistēmas 
Eiropā un globālā mērogā tiek izmantotas 
pārmērīgi. Piemēram, Eiropas Savienībā ik 
gadus zūd aptuveni 1000 km2 
visauglīgākās augsnes un vērtīgāko 
ekosistēmu, un tiek izniekota ceturtā daļa 
saldūdens. Šādi turpināts vairs nedrīkst. 
Veicot pētījumus, ir jānodrošina 
ieguldījums to tendenču izmainīšanai, ar ko 
tiek radīts kaitējums videi, un ir jāgarantē, 
ka ekosistēmas arī turpmāk nodrošina 
resursus, produktus un pakalpojumus, kuri 
ir nozīmīgi labklājībai un sociālam 
uzplaukumam.

ūdens, gaiss, biomasa, auglīgās augsnes, 
bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmas un to 
nodrošinātie pakalpojumi, kā arī cilvēku 
radīti resursi, tostarp kultūras mantojums 
un lauku apvidu ainavas, liek pamatu 
Eiropas un pasaules ekonomiku 
funkcionēšanai un dzīves kvalitātei. Tiek 
lēsts, ka ar dabas resursiem saistītās 
pasaules uzņēmējdarbības iespējas līdz 
2050. gadam būs vairāk nekā 
EUR 2 triljoni. Uzņēmējdarbības iespējas, 
kuras izriet no Eiropas kultūras 
mantojuma, un radošā nozare nodrošina 
3,3 % no Eiropas IKP. Ar kultūras 
mantojumu saistītā tūrisma joma rada 
apgrozījumu EUR 338 miljardu apmērā. 
Par spīti tam ekosistēmas Eiropā un 
globālā mērogā tiek izmantotas pārmērīgi. 
Piemēram, Eiropas Savienībā ik gadus zūd 
aptuveni 1000 km2 visauglīgākās augsnes 
un vērtīgāko ekosistēmu, un tiek izniekota 
ceturtā daļa saldūdens. Šādi turpināts vairs 
nedrīkst. Veicot pētījumus, ir jānodrošina 
ieguldījums to tendenču izmainīšanai, ar ko 
tiek radīts kaitējums videi, un ir jāgarantē, 
ka ekosistēmas arī turpmāk nodrošina 
resursus, produktus un pakalpojumus, kuri 
ir nozīmīgi labklājībai un sociālam 
uzplaukumam.

Or. de

Pamatojums

Skaitļi iegūti no 2010. gada ziņojuma par ES konkurētspēju.

Grozījums Nr. 854
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrība saskaras ar būtisku problēmu 
izveidot ilgtspējīgu cilvēku vajadzību un 

Sabiedrība saskaras ar būtisku problēmu 
izveidot ilgtspējīgu cilvēku vajadzību un 
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vides līdzsvaru. Vides resursi, tostarp 
ūdens, gaiss, biomasa, auglīgās augsnes, 
bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmas un to 
nodrošinātie pakalpojumi, liek pamatu 
Eiropas un pasaules ekonomiku 
funkcionēšanai un dzīves kvalitātei. Tiek 
lēsts, ka ar dabas resursiem saistītās 
pasaules uzņēmējdarbības iespējas līdz 
2050. gadam būs vairāk nekā 
EUR 2 triljoni. Par spīti tam ekosistēmas 
Eiropā un globālā mērogā tiek izmantotas 
pārmērīgi. Piemēram, Eiropas Savienībā ik 
gadus zūd aptuveni 1000 km2 
visauglīgākās augsnes un vērtīgāko 
ekosistēmu, un tiek izniekota ceturtā daļa 
saldūdens. Šādi turpināt vairs nedrīkst. 
Veicot pētījumus, ir jānodrošina 
ieguldījums to tendenču izmainīšanai, ar ko 
tiek radīts kaitējums videi, un ir jāgarantē, 
ka ekosistēmas arī turpmāk nodrošina 
resursus, produktus un pakalpojumus, kuri 
ir nozīmīgi labklājībai un sociālam 
uzplaukumam.

vides līdzsvaru. Vides resursi, tostarp 
ūdens, gaiss, biomasa, auglīgās augsnes, 
bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmas un to 
nodrošinātie pakalpojumi, kā arī cilvēku 
radīti resursi, tostarp kultūras mantojums 
un kultūras ainavas, liek pamatu Eiropas 
un pasaules ekonomiku funkcionēšanai un 
dzīves kvalitātei. Tiek lēsts, ka ar dabas 
resursiem saistītās pasaules 
uzņēmējdarbības iespējas līdz 2050. gadam 
būs vairāk nekā EUR 2 triljoni. Ar 
kultūras mantojumu saistītā Eiropas 
uzņēmējdarbības joma un ekonomika 
radošajā jomā nodrošina 3,3 % no IKP 
Eiropā (2010. gada ziņojums par Eiropas 
konkurētspēju, 166., 191. lpp.). Tā kā 
apgrozījums no tūrisma nozares, kuras 
pamatā ir iepazīšanas ar kultūras 
mantojumu, ir EUR 338 miljardi gadā 
(Kultūras mantojuma direktorāts, 
Norvēģija: Kultūras mantojuma 
pieminekļi un vēsturiskā ēkas kā vērtību 
radītāji pēcrūpnieciskajā periodā, 5. lpp.).
Par spīti tam ekosistēmas Eiropā un 
globālā mērogā tiek izmantotas pārmērīgi. 
Piemēram, Eiropas Savienībā ik gadus zūd 
aptuveni 1000 km2 visauglīgākās augsnes 
un vērtīgāko ekosistēmu, un tiek izniekota 
ceturtā daļa saldūdens. Šādi turpināt vairs 
nedrīkst. Veicot pētījumus, ir jānodrošina 
ieguldījums to tendenču izmainīšanai, ar ko 
tiek radīts kaitējums videi, un ir jāgarantē, 
ka ekosistēmas arī turpmāk nodrošina 
resursus, produktus un pakalpojumus, kuri 
ir nozīmīgi labklājībai un sociālam 
uzplaukumam.

Or. en

Pamatojums

Nevar uzskatīt, ka kultūras mantojuma ietekme uz Eiropas IKP ir maza. Tāpēc kultūras 
mantojums būtu jāiekļauj programmā „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 855
Hermann Winkler
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir nodrošināt 
informāciju par dabas resursu pārvaldību, 
ar ko tiek panākts līdzsvars starp 
ierobežotajiem resursiem un sabiedrības, 
kā arī ekonomikas vajadzībām.

Tāpēc šās darbības mērķis ir nodrošināt 
informāciju par dabas un kultūras resursu 
pārvaldību, ar ko tiek panākts līdzsvars 
starp ierobežotajiem resursiem un 
sabiedrības, kā arī ekonomikas vajadzībām.

Or. de

Grozījums Nr. 856
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir nodrošināt 
informāciju par dabas resursu pārvaldību, 
ar ko tiek panākts līdzsvars starp 
ierobežotajiem resursiem un sabiedrības, 
kā arī ekonomikas vajadzībām.

Tāpēc šās darbības mērķis ir nodrošināt 
informāciju par dabas un kultūras resursu 
pārvaldību, ar ko tiek panākts līdzsvars 
starp ierobežotajiem neatjaunojamiem 
resursiem un sabiedrības, kā arī 
ekonomikas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 857
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir nodrošināt 
informāciju par dabas resursu pārvaldību, 
ar ko tiek panākts līdzsvars starp 
ierobežotajiem resursiem un sabiedrības, 
kā arī ekonomikas vajadzībām.

Tāpēc šās darbības mērķis ir nodrošināt 
informāciju par dabas resursu pārvaldību 
un aizsardzību, ar ko tiek panākts līdzsvars 
starp ierobežotajiem resursiem un 
sabiedrības, kā arī ekonomikas vajadzībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 858
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības rīcība var radīt tādas 
neatgriezeniskas pārmaiņas vidē, kas 
izmainīs ekosistēmu būtību. Šie riski ir 
jāparedz, novērtējot, uzraugot un 
prognozējot gan cilvēku veikto darbību 
ietekmi uz vidi, gan arī vides pārmaiņu 
ietekmi uz cilvēku labklājību. Pētījumi par 
jūras (no piekrastes zonas līdz dziļūdenim), 
saldūdens, sauszemes un pilsētu 
ekosistēmām, tostarp par ekosistēmām, kas 
ir atkarīgas no pazemes ūdeņiem, vairos 
izpratni par šo komplekso dabas resursu un 
sociālo, ekonomikas un ekoloģisko sistēmu 
mijiedarbību, tostarp par dabiskajiem 
vājajiem punktiem, kā arī vairos izpratni 
par cilvēku un bioloģisko sistēmu 
elastīgumu vai trauslumu. Pētījumos 
noskaidros, kā ekosistēmas darbojas un 
reaģē uz antropogēnu ietekmi, kā tās var 
atjaunot un kā tās ietekmēs ekonomiku un 
cilvēku labklājību. Veicot pētījumus, tiks 
meklēti risinājumi resursu problēmas 
novēršanai. Tas dos ieguldījumu politikā 
un praksē, ar ko nodrošina sociālo un 
ekonomisko aktivitāšu darbību ekosistēmu 
un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīguma 
un pielāgojamības robežās.

Sabiedrības rīcība var radīt tādas 
neatgriezeniskas pārmaiņas vidē, kas 
izmainīs ekosistēmu būtību. Šie riski ir 
jāparedz, novērtējot, uzraugot un 
prognozējot gan cilvēku veikto darbību 
ietekmi uz vidi, gan arī vides pārmaiņu 
ietekmi uz cilvēku labklājību. Pētījumi par 
jūras (no piekrastes zonas līdz dziļūdenim), 
saldūdens, sauszemes un pilsētu 
ekosistēmām, tostarp par ekosistēmām, kas 
ir atkarīgas no pazemes ūdeņiem, vairos 
izpratni par šo komplekso dabas resursu un 
sociālo, ekonomikas un ekoloģisko sistēmu 
mijiedarbību, tostarp par dabiskajiem 
vājajiem punktiem, kā arī vairos izpratni 
par cilvēku un bioloģisko sistēmu 
elastīgumu vai trauslumu. Pētījumos 
noskaidros, kā ekosistēmas darbojas un 
reaģē uz antropogēnu ietekmi, kā tās var 
atjaunot un kā tās ietekmēs ekonomiku un 
cilvēku labklājību. Veicot pētījumus, tiks 
meklēti risinājumi resursu problēmas 
novēršanai. Tas dos ieguldījumu politikā 
un praksē, ar ko nodrošina sociālo un 
ekonomisko aktivitāšu darbību ekosistēmu 
un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīguma 
un pielāgojamības robežās. Lai 
nodrošinātu zinātniskos datus efektīvu 
veselības aizsardzības stratēģiju izstrādei 
un informāciju Savienības programmu un 
politikas sagatavošanai, ir labāk jāizprot 
veselības un labklājības ekoloģiskie 
determinanti un starpniecības mehānismi.
Zināšanu uzlabošanai ir būtiska nozīme, 
ja sociālie, ekonomiskie un ekoloģiskie 
aspekti veicina vispārējās izmaiņas, 
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piemēram, meža ugunsgrēku izraisīšanu. 
Labākai izpratnei par fiziskajiem un 
sociālajiem apstākļiem, kas veicina meža 
ugunsgrēkus, ir ļoti liela nozīme. 
Simulācijas, datu vākšana un analīze ir 
būtisks informācijas avots uz pētījumiem 
balstītās lēmumu pieņemšanas sistēmās, 
un tie ir primārie pasākumi, lai novērstu 
meža ugunsgrēkus, uzlabotu cīņas pret 
meža ugunsgrēkiem efektivitāti un 
samazinātu kaitējumu cilvēkiem un videi 
un sociālo un ekonomisko resursu 
zudumu.
Pētījumi par jūras (no piekrastes zonas 
līdz dziļūdenim), polārajām, saldūdens, 
sauszemes un pilsētu ekosistēmām, tostarp 
par ekosistēmām un to bioloģisko 
daudzveidību, kas ir atkarīga no pazemes 
ūdeņiem, vairos izpratni par šo komplekso 
dabas resursu un sociālo, ekonomikas un 
ekoloģisko sistēmu mijiedarbību, tostarp 
par dabiskajiem vājajiem punktiem, kā arī 
vairos izpratni par cilvēku un bioloģisko 
sistēmu elastīgumu vai trauslumu. 
Pētījumos noskaidros, kā ekosistēmas 
darbojas un reaģē uz antropogēnu 
ietekmi, kā šādu ietekmi var mazināt, kā 
ekosistēmas var atjaunot un kā tās 
ietekmēs ekonomiku un cilvēku 
labklājību. Veicot pētījumus, tiks meklēti 
risinājumi resursu problēmas novēršanai. 
Tas dos ieguldījumu politikā un praksē, ar 
ko nodrošina sociālo un ekonomisko 
aktivitāšu darbību ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīguma 
un pielāgojamības robežās.

Or. en

Grozījums Nr. 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības rīcība var radīt tādas 
neatgriezeniskas pārmaiņas vidē, kas 
izmainīs ekosistēmu būtību. Šie riski ir 
jāparedz, novērtējot, uzraugot un 
prognozējot gan cilvēku veikto darbību 
ietekmi uz vidi, gan arī vides pārmaiņu 
ietekmi uz cilvēku labklājību. Pētījumi par 
jūras (no piekrastes zonas līdz dziļūdenim), 
saldūdens, sauszemes un pilsētu 
ekosistēmām, tostarp par ekosistēmām, kas 
ir atkarīgas no pazemes ūdeņiem, vairos 
izpratni par šo komplekso dabas resursu un 
sociālo, ekonomikas un ekoloģisko sistēmu 
mijiedarbību, tostarp par dabiskajiem 
vājajiem punktiem, kā arī vairos izpratni 
par cilvēku un bioloģisko sistēmu 
elastīgumu vai trauslumu. Pētījumos 
noskaidros, kā ekosistēmas darbojas un 
reaģē uz antropogēnu ietekmi, kā tās var 
atjaunot un kā tās ietekmēs ekonomiku un 
cilvēku labklājību. Veicot pētījumus, tiks 
meklēti risinājumi resursu problēmas 
novēršanai. Tas dos ieguldījumu politikā 
un praksē, ar ko nodrošina sociālo un 
ekonomisko aktivitāšu darbību ekosistēmu 
un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīguma 
un pielāgojamības robežās.

Sabiedrības rīcība var radīt tādas 
neatgriezeniskas pārmaiņas vidē, kas 
izmainīs ekosistēmu būtību. Šie riski ir 
jāparedz, novērtējot, uzraugot un 
prognozējot gan cilvēku veikto darbību 
ietekmi uz vidi, gan arī vides pārmaiņu 
ietekmi uz cilvēku labklājību. Pētījumi par 
jūras (no piekrastes zonas līdz dziļūdenim), 
saldūdens, sauszemes un pilsētu 
ekosistēmām, tostarp par ekosistēmām, kas 
ir atkarīgas no pazemes ūdeņiem, vairos 
izpratni par šo komplekso dabas resursu un 
sociālo, ekonomikas un ekoloģisko sistēmu 
mijiedarbību, tostarp par dabiskajiem 
vājajiem punktiem, kā arī vairos izpratni 
par cilvēku un bioloģisko sistēmu 
elastīgumu vai trauslumu. Pētījumos 
noskaidros, kā ekosistēmas darbojas un 
reaģē uz antropogēnu ietekmi, kā tās var 
atjaunot un kā tās ietekmēs ekonomiku un 
cilvēku labklājību. Veicot pētījumus, tiks 
meklēti risinājumi resursu problēmas 
novēršanai. Lai izveidotu jaunus tādas 
ūdens apsaimniekošanas modeļus, kas 
garantē pārredzamību, ir vajadzīga 
inovācija. Tai būtu jāaptver— informācija
par ūdens izcelsmi, vienlīdzīgu sadali un 
procedūru ūdens tirdzniecībai un 
izmantošanai. Tas dos ieguldījumu politikā 
un praksē, ar ko nodrošina sociālo un 
ekonomisko aktivitāšu darbību ekosistēmu 
un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīguma 
un pielāgojamības robežās.

Or. en

Grozījums Nr. 860
Hermann Winkler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.1 apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūras mantojums veido būtisku vides 
daļu, un tā saglabāšana materiāla veidā 
veicina  gan cilvēku labklājību, gan 
ilgtspējīgu ekonomiku Eiropā.

Or. de

Grozījums Nr. 861
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.1 apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā kultūras mantojums tiek 
uzskatīts par būtisku vides kontekstā, un 
tā saglabāšana ir materiāls ieguldījums 
ilgtspējīgā ekonomikā un cilvēku 
labklājībā Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 862
Hermann Winkler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības 
sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 
inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas 
resursus un ekosistēmas apsaimniekotu tā, 
lai novērstu vai pielāgotos graujošām 
klimata un vides pārmaiņām, kā arī 
veicinātu tādas iestāžu, ekonomiskās, 

Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības 
sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 
inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas un 
kultūras resursus un ekosistēmas 
apsaimniekotu tā, lai novērstu vai 
pielāgotos graujošām klimata un vides 
pārmaiņām, kā arī veicinātu tādas iestāžu, 
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uzvedības un tehnoloģiju pārmaiņas, kas 
nodrošina ilgtspējīgumu. Uzsvars tiks likts 
uz būtiskām ar politiku saistītām 
ekosistēmas jomām un to pakalpojumiem, 
piemēram, saldūdeni, jūrām un okeāniem, 
gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, 
zemes izmantojumu un augsni. Sabiedrību 
un ekosistēmu noturība pret katastrofām, 
tostarp dabas katastrofām, tiks veicināta, 
uzlabojot prognozēšanas un agrīnās 
brīdināšanas kapacitāti, kā arī novērtējot 
trauslās vietas un ietekmi, tostarp ņemot 
vērā daudzrisku dimensiju. Tādējādi 
pētniecības un inovācijas darbības 
nodrošinās atbalstu vides un resursefektīvai 
politikai, kā arī iespējām īstenot efektīvu, 
uz pierādījumiem balstītu pārvaldību 
drošas darbības robežās. Tiks izstrādāti 
novatoriski veidi politikas saskaņotības 
uzlabošanai, kompromisu atrisināšanai un 
interešu konfliktu novēršanai, sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā.

ekonomiskās, uzvedības un tehnoloģiju 
pārmaiņas, kas nodrošina ilgtspējīgumu. 
Uzsvars tiks likts uz būtiskām ar politiku 
saistītām ekosistēmas jomām un to 
pakalpojumiem, piemēram, saldūdeni, 
jūrām un okeāniem, gaisa kvalitāti, 
bioloģisko daudzveidību, zemes 
izmantojumu un augsni. Sabiedrību un 
ekosistēmu noturība pret katastrofām, 
tostarp dabas katastrofām, tiks veicināta, 
uzlabojot prognozēšanas un agrīnās 
brīdināšanas kapacitāti, kā arī novērtējot 
trauslās vietas un ietekmi, tostarp ņemot 
vērā daudzrisku dimensiju. Tādējādi 
pētniecības un inovācijas darbības 
nodrošinās atbalstu vides un resursefektīvai 
politikai, kā arī iespējām īstenot efektīvu, 
uz pierādījumiem balstītu pārvaldību 
drošas darbības robežās. Tiks izstrādāti 
novatoriski veidi politikas saskaņotības 
uzlabošanai, kompromisu atrisināšanai un 
interešu konfliktu novēršanai, sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā.

Or. de

Grozījums Nr. 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības 
sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 
inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas 
resursus un ekosistēmas apsaimniekotu tā, 
lai novērstu vai pielāgotos graujošām 
klimata un vides pārmaiņām, kā arī 
veicinātu tādas iestāžu, ekonomiskās, 

Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības 
sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 
inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas 
resursus un ekosistēmas apsaimniekotu tā, 
lai novērstu vai pielāgotos graujošām 
klimata un vides pārmaiņām, kā arī 
veicinātu tādas iestāžu, ekonomiskās, 
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uzvedības un tehnoloģiju pārmaiņas, kas 
nodrošina ilgtspējīgumu. Uzsvars tiks likts 
uz būtiskām ar politiku saistītām 
ekosistēmas jomām un to pakalpojumiem, 
piemēram, saldūdeni, jūrām un okeāniem, 
gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, 
zemes izmantojumu un augsni. Sabiedrību 
un ekosistēmu noturība pret katastrofām, 
tostarp dabas katastrofām, tiks veicināta, 
uzlabojot prognozēšanas un agrīnās 
brīdināšanas kapacitāti, kā arī novērtējot 
trauslās vietas un ietekmi, tostarp ņemot 
vērā daudzrisku dimensiju. Tādējādi 
pētniecības un inovācijas darbības 
nodrošinās atbalstu vides un resursefektīvai 
politikai, kā arī iespējām īstenot efektīvu, 
uz pierādījumiem balstītu pārvaldību 
drošas darbības robežās. Tiks izstrādāti 
novatoriski veidi politikas saskaņotības 
uzlabošanai, kompromisu atrisināšanai un 
interešu konfliktu novēršanai, sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā.

uzvedības un tehnoloģiju pārmaiņas, kas 
nodrošina ilgtspējīgumu. Uzsvars tiks likts 
uz būtiskām ar politiku saistītām 
ekosistēmas jomām un to pakalpojumiem, 
piemēram, saldūdeni, jūrām un okeāniem, 
gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, 
zemes izmantojumu un augsni. Sabiedrību 
un ekosistēmu noturība pret katastrofām,
tostarp dabas katastrofām, tiks veicināta, 
uzlabojot prognozēšanas un agrīnās 
brīdināšanas kapacitāti, kā arī novērtējot 
trauslās vietas un ietekmi, tostarp ņemot 
vērā daudzrisku dimensiju. Tādējādi 
pētniecības un inovācijas darbības 
nodrošinās atbalstu vides un resursefektīvai 
politikai, kā arī iespējām īstenot efektīvu, 
uz pierādījumiem balstītu pārvaldību 
drošas darbības robežās. Tiks izstrādāti 
novatoriski veidi politikas saskaņotības 
uzlabošanai, kompromisu atrisināšanai un 
interešu konfliktu novēršanai, sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā. Jāveic visu 
nozīmīgo resursu pieejamības un 
produktivitātes analīze attiecīgā atšķirīgā 
teritoriālā mērogā — globālā, reģionālā 
un vietējā—, un būtu jāveic attiecīgo 
sociāli ekonomisko seku analīze, lai 
izstrādātu politisko pasākumu 
risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 864
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības 
sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 

Sociālajās, ekonomiskajās un pārvaldības 
sistēmās joprojām jāparedz risināt 
jautājumu par resursu izsmelšanu un 
ekosistēmu bojāšanu. Pētījumi un 
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inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas 
resursus un ekosistēmas apsaimniekotu tā, 
lai novērstu vai pielāgotos graujošām 
klimata un vides pārmaiņām, kā arī 
veicinātu tādas iestāžu, ekonomiskās, 
uzvedības un tehnoloģiju pārmaiņas, kas 
nodrošina ilgtspējīgumu. Uzsvars tiks likts 
uz būtiskām ar politiku saistītām 
ekosistēmas jomām un to pakalpojumiem, 
piemēram, saldūdeni, jūrām un okeāniem, 
gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību, 
zemes izmantojumu un augsni. Sabiedrību 
un ekosistēmu noturība pret katastrofām, 
tostarp dabas katastrofām, tiks veicināta, 
uzlabojot prognozēšanas un agrīnās 
brīdināšanas kapacitāti, kā arī novērtējot 
trauslās vietas un ietekmi, tostarp ņemot 
vērā daudzrisku dimensiju. Tādējādi 
pētniecības un inovācijas darbības 
nodrošinās atbalstu vides un resursefektīvai 
politikai, kā arī iespējām īstenot efektīvu, 
uz pierādījumiem balstītu pārvaldību 
drošas darbības robežās. Tiks izstrādāti 
novatoriski veidi politikas saskaņotības 
uzlabošanai, kompromisu atrisināšanai un 
interešu konfliktu novēršanai, sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā.

inovācijas liks pamatu politiskiem 
lēmumiem, kas nepieciešami, lai dabas un 
kultūras resursus, kā arī ekosistēmas 
apsaimniekotu tā, lai novērstu vai 
pielāgotos graujošām klimata un vides 
pārmaiņām, kā arī veicinātu tādas iestāžu, 
ekonomiskās, uzvedības un tehnoloģiju 
pārmaiņas, kas nodrošina ilgtspējīgumu. 
Uzsvars tiks likts uz būtiskām ar politiku 
saistītām ekosistēmas jomām un to 
pakalpojumiem, piemēram, saldūdeni, 
jūrām un okeāniem, gaisa kvalitāti, 
bioloģisko daudzveidību, zemes 
izmantojumu un augsni. Sabiedrību un 
ekosistēmu noturība pret katastrofām, 
tostarp dabas katastrofām, tiks veicināta, 
uzlabojot prognozēšanas un agrīnās 
brīdināšanas kapacitāti, kā arī novērtējot 
trauslās vietas un ietekmi, tostarp ņemot 
vērā daudzrisku dimensiju. Tādējādi 
pētniecības un inovācijas darbības 
nodrošinās atbalstu vides un resursefektīvai 
politikai, kā arī iespējām īstenot efektīvu, 
uz pierādījumiem balstītu pārvaldību 
drošas darbības robežās. Tiks izstrādāti 
novatoriski veidi politikas saskaņotības 
uzlabošanai, kompromisu atrisināšanai un 
interešu konfliktu novēršanai, sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, kā arī iedzīvotāju līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar būvniecību, ķīmiskām vielām, 
autotransportu, gaisa telpu, mašīnu tehniku 
un aprīkojumu saistītās nozares, kuru 
kopējā pievienotā vērtība pārsniedz 

Ar būvniecību, ķīmiskām vielām,
autotransportu, gaisa telpu, mašīnu tehniku 
un aprīkojumu saistītās nozares, kuru 
kopējā pievienotā vērtība pārsniedz 
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EUR 1000 miljardus un kuras nodrošina 
darbavietas apmēram 30 miljoniem 
cilvēku, ir atkarīgas no piekļuves 
izejmateriāliem. Eiropas Savienība 
būvniecības materiālus sagādā pati.
Tomēr, lai gan Eiropas Savienība ir viena 
no pasaulē lielākajām atsevišķu 
rūpniecības minerālu ražotājām, tā 
joprojām importē lielāko daļu minerālu. 
Turklāt Eiropas Savienība ir ļoti atkarīga 
no metālisko minerālu importa, un pilnībā 
atkarīga no dažu būtisku izejmateriālu 
importa.

EUR 1000 miljardus un kuras nodrošina 
darbavietas apmēram 30 miljoniem 
cilvēku, ir atkarīgas no piekļuves 
izejmateriāliem. Tomēr, lai gan
Eiropas Savienība ir viena no pasaulē 
lielākajām atsevišķu rūpniecības minerālu 
ražotājām, tā joprojām importē lielāko daļu 
minerālu. Turklāt Eiropas Savienība ir ļoti 
atkarīga no metālisko minerālu importa, un 
pilnībā atkarīga no dažu būtisku 
izejmateriālu importa.

Or. en

Grozījums Nr. 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nesenās tendences liecina, ka izejmateriālu 
pieprasījumu veicinās jauno ekonomiku 
attīstība un galveno pamattehnoloģiju 
straujā izplatīšanās. Eiropai ir jānodrošina 
ilgtspējīga apsaimniekošana un jāgarantē 
ilgtspējīga izejmateriālu piegāde gan 
Eiropas robežās, gan ārpus tām visās 
nozarēs, kas ir atkarīgas no piekļuves
izejmateriāliem. Politikas mērķi attiecībā 
uz kritiskiem izejmateriāliem ir izklāstīti 
Komisijas iniciatīvā par izejmateriāliem.

Nesenās tendences liecina, ka izejmateriālu 
pieprasījumu veicinās rūpnieciski attīstīto 
valstu nepārtraukts pieprasījums, jauno 
ekonomiku attīstība un galveno 
pamattehnoloģiju straujā izplatīšanās. 
Eiropai ir jānodrošina ilgtspējīga 
apsaimniekošana un jāgarantē ilgtspējīga 
izejmateriālu piegāde gan Eiropas robežās, 
gan ārpus tām visās nozarēs, kas ir 
atkarīgas no izejmateriāliem. Politikas 
mērķi attiecībā uz kritiskiem 
izejmateriāliem ir izklāstīti Komisijas 
iniciatīvā par izejmateriāliem.

Or. en

Grozījums Nr. 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir uzlabot 
zināšanu bāzi par izejmateriāliem un attīstīt 
inovatīvus risinājumus rentablai un videi 
nekaitīgai izejmateriālu izpētei, ieguvei, 
apstrādei, pārstrādei un atguvei, kā arī 
izejmateriālu aizstāšanai, rodot ekonomiski 
pievilcīgus alternatīvus risinājumus ar 
vājāku ietekmi uz vidi.

Tāpēc šās darbības mērķis ir uzlabot 
zināšanu bāzi par izejmateriāliem un attīstīt 
inovatīvus risinājumus rentablai un videi 
nekaitīgai izejmateriālu izpētei, ieguvei, 
apstrādei, to efektivitātei, atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādei un atguvei, kā arī 
izejmateriālu aizstāšanai, rodot ekonomiski 
pievilcīgus alternatīvus risinājumus ar 
vājāku ietekmi uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 868
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir uzlabot 
zināšanu bāzi par izejmateriāliem un attīstīt 
inovatīvus risinājumus rentablai un videi 
nekaitīgai izejmateriālu izpētei, ieguvei, 
apstrādei, pārstrādei un atguvei, kā arī 
izejmateriālu aizstāšanai, rodot ekonomiski 
pievilcīgus alternatīvus risinājumus ar 
vājāku ietekmi uz vidi.

Tāpēc šās darbības mērķis ir uzlabot 
zināšanu bāzi par izejmateriāliem, gan no 
zemes, gan jūras dzīlēm iegūstamajiem,
un attīstīt inovatīvus risinājumus rentablai 
un videi nekaitīgai izejmateriālu izpētei, 
ieguvei, apstrādei, pārstrādei un atguvei, kā 
arī izejmateriālu aizstāšanai, rodot 
ekonomiski pievilcīgus alternatīvus 
risinājumus ar vājāku ietekmi uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.1 apakšpunkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks uzlabots pasaules un 
Eiropas Savienības resursu ilgtermiņa 
pieejamības novērtējums, tostarp attiecībā 
uz piekļuvi raktuvēm pilsētās (poligoni un 
raktuvju atkritumi) un dziļūdens resursiem 
(piem., izrakumi jūras gultnē, meklējot 
retus zemes minerālus), kā arī ar to saistītā 
nenoteiktība. Pateicoties šīm zināšanām, 
sabiedrība varēs efektīvāk izmantot, 
pārstrādāt un atkārtoti lietot nepietiekamus 
vai videi kaitīgus izejmateriālus. Turklāt 
tādējādi tiks izstrādāti globāli noteikumi, 
prakse un standarti, ar ko tiks pārvaldīts
ekonomiski dzīvotspējīgs, videi nekaitīgs 
un sabiedrībai pieņemams resursu 
izmantojums, ieguve un apstrāde, tostarp 
prakse zemes izmantojumā un jūras 
telpiskajā plānošanā.

Tiks uzlabots pasaules un 
Eiropas Savienības resursu ilgtermiņa 
pieejamības novērtējums, tostarp attiecībā 
uz piekļuvi raktuvēm pilsētās (poligoni un 
raktuvju atkritumi) un dziļūdens resursiem 
(piem., izrakumi jūras gultnē, meklējot 
retus zemes minerālus), minerālu 
pārstrādei un tās blakusproduktiem, kā arī 
ar to saistītā nenoteiktība. Pateicoties šīm 
zināšanām, sabiedrība varēs efektīvāk 
izmantot, pārstrādāt un atkārtoti lietot 
nepietiekamus vai videi kaitīgus 
izejmateriālus. Turklāt tādējādi tiks 
izstrādāti globāli noteikumi, prakse un 
standarti, ar ko tiks pārvaldīts ekonomiski 
dzīvotspējīgs, videi nekaitīgs un 
sabiedrībai pieņemams resursu 
izmantojums, ieguve un apstrāde, tostarp 
prakse zemes izmantojumā un jūras 
telpiskajā plānošanā. Šajā kontekstā būs 
svarīga starptautiskā sadarbība, tostarp 
sadarbība labākas starptautiskas resursu 
pārvaldības attīstības jomā un sadarbība 
valstu ģeoloģisko pārskatu ietvaros, un tā 
būs jāīsteno.

Or. en

Grozījums Nr. 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.2 apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.3.2. Veicināt izejmateriālu ilgtspējīgu 
piegādi un izmantojumu, attiecinot to arī uz 
izpēti, ieguvi, apstrādi, pārstrādi un atguvi

5.3.2. Veicināt izejmateriālu ilgtspējīgu un 
efektīvu piegādi un izmantojumu uz 
atkārtotu izmantojumu, attiecinot to arī uz 
izpēti, ieguvi, apstrādi, resursu efektivitāti 
un atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 
atguvi
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Or. en

Grozījums Nr. 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības 
nepieciešamas visā materiālu dzīves ciklā, 
lai tādējādi nodrošinātu uzticamu un 
ilgtspējīgu tādu izejmateriālu piegādi un 
apsaimniekošanu par pieņemamu cenu, kas 
ir nepieciešami Eiropas rūpniecības 
nozarēm. Attīstot un izmantojot 
ekonomiski dzīvotspējīgas, sabiedrībā 
pieņemamas un videi nekaitīgas izpētes, 
ieguves un apstrādes tehnoloģijas, tiks 
veicināts efektīvs resursu izmantojums. Tas 
savukārt veicinās arī pilsētās esošo 
raktuvju potenciāla izmantojumu. Turklāt, 
mazinot Eiropas Savienības atkarību no 
primāro izejmateriālu piegādes, tiks 
veicināta jauna un ekonomiski 
dzīvotspējīga pārstrāde un materiālu 
atguves tehnoloģijas, uzņēmējdarbības 
modeļi un procesi. Tas ietvers arī ilgāku 
izmantojumu, augstvērtīgāku pārstrādi un 
atguvi, kā arī vajadzību būtiski samazināt 
resursu izniekošanu. Tiks īstenota pilna 
dzīves cikla pieeja, sākot no pieejamo 
izejmateriālu piegādes līdz to pastāvēšanas 
beigām ar minimālu enerģiju un resursu 
izmantojumu.

Pētniecības un inovācijas darbības 
nepieciešamas visā materiālu dzīves ciklā, 
lai tādējādi nodrošinātu uzticamu un 
ilgtspējīgu tādu izejmateriālu piegādi un 
apsaimniekošanu par pieņemamu cenu, kas 
ir nepieciešami Eiropas rūpniecības 
nozarēm. Attīstot un izmantojot 
ekonomiski dzīvotspējīgas, sabiedrībā 
pieņemamas un videi nekaitīgas izpētes, 
ieguves, apstrādes  un pārstrādes 
tehnoloģijas, tiks veicināts efektīvs resursu 
izmantojums. Tas savukārt veicinās arī 
pilsētās esošo raktuvju potenciāla 
izmantojumu. Turklāt, mazinot 
Eiropas Savienības atkarību no primāro 
izejmateriālu piegādes, tiks veicināta jauna 
un ekonomiski dzīvotspējīga pārstrāde un 
materiālu atguves tehnoloģijas, 
uzņēmējdarbības modeļi un procesi. Tas 
ietvers arī ilgāku izmantojumu, 
augstvērtīgāku pārstrādi un atguvi, kā arī 
vajadzību būtiski samazināt resursu 
izniekošanu. Tiks īstenota pilna dzīves 
cikla pieeja, sākot no pieejamo 
izejmateriālu piegādes līdz to pastāvēšanas 
beigām ar minimālu enerģiju un resursu 
izmantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 872
Amalia Sartori
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas darbības 
nepieciešamas visā materiālu dzīves ciklā, 
lai tādējādi nodrošinātu uzticamu un 
ilgtspējīgu tādu izejmateriālu piegādi un 
apsaimniekošanu par pieņemamu cenu, kas 
ir nepieciešami Eiropas rūpniecības 
nozarēm. Attīstot un izmantojot 
ekonomiski dzīvotspējīgas, sabiedrībā 
pieņemamas un videi nekaitīgas izpētes, 
ieguves un apstrādes tehnoloģijas, tiks 
veicināts efektīvs resursu izmantojums. Tas 
savukārt veicinās arī pilsētās esošo 
raktuvju potenciāla izmantojumu. Turklāt, 
mazinot Eiropas Savienības atkarību no 
primāro izejmateriālu piegādes, tiks 
veicināta jauna un ekonomiski 
dzīvotspējīga pārstrāde un materiālu 
atguves tehnoloģijas, uzņēmējdarbības 
modeļi un procesi. Tas ietvers arī ilgāku 
izmantojumu, augstvērtīgāku pārstrādi un 
atguvi, kā arī vajadzību būtiski samazināt 
resursu izniekošanu. Tiks īstenota pilna 
dzīves cikla pieeja, sākot no pieejamo 
izejmateriālu piegādes līdz to pastāvēšanas 
beigām ar minimālu enerģiju un resursu 
izmantojumu.

Pētniecības un inovācijas darbības 
nepieciešamas visā materiālu dzīves ciklā, 
lai tādējādi nodrošinātu uzticamu un 
ilgtspējīgu tādu izejmateriālu piegādi un 
apsaimniekošanu par pieņemamu cenu, kas 
ir nepieciešami Eiropas rūpniecības 
nozarēm. Attīstot un izmantojot 
ekonomiski dzīvotspējīgas, sabiedrībā 
pieņemamas un videi nekaitīgas izpētes, 
ieguves un apstrādes tehnoloģijas, tiks 
veicināts efektīvs resursu izmantojums. Tas 
savukārt veicinās arī pilsētās esošo 
raktuvju potenciāla izmantojumu. Turklāt, 
mazinot Eiropas Savienības atkarību no 
primāro izejmateriālu piegādes, tiks 
veicināta jauna un ekonomiski 
dzīvotspējīga pārstrāde un materiālu 
atguves tehnoloģijas, uzņēmējdarbības 
modeļi un procesi. Tas ietvers arī ilgāku 
izmantojumu, augstvērtīgāku pārstrādi un 
atguvi, kā arī vajadzību būtiski samazināt 
gan resursu ikdienas patēriņu, gan arī
resursu izniekošanu. Tiks īstenota pilna 
dzīves cikla pieeja, sākot no pieejamo 
izejmateriālu piegādes līdz to pastāvēšanas 
beigām ar minimālu enerģiju un resursu 
izmantojumu.

Or. en

Pamatojums

Inovācijas pielietošanas mērķis visā izejmateriālu vērtības ķēdē nav drastiski samazināt 
izejvielu izmantošanu vai patēriņu, bet gan nodrošināt, ka tie saglabājas ekonomikā un tiek 
atkārtoti izmantoti savā sākotnējā funkcionalitātē (piemēram, „aprites ekonomika”). 
Turpmākajos 10 gados, šķiet, būs sarežģīti, „drastiski samazināt” izejvielu „normālu 
patēriņu”. Būtu jāņem vērā arī konkurētspēja pasaulē.

Grozījums Nr. 873
Konrad Szymański
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.3 apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā būtu jāņem vērā Eiropas 
ķīmijas rūpniecības arvien pieaugošā 
atkarība no ārējiem naftas un dabasgāzes 
avotiem, kas ir ķīmijas rūpniecības 
izejvielu avoti. Iepriekšējos gados Eiropas 
ķīmijas rūpniecība arvien vairāk 
interesējas par vietējo ogļu kā alternatīvu 
ķīmijas rūpniecības izejvielu 
izmantošanu. Ņemot vērā to, ka pasaulē 
samazinās naftas krājumi, kā arī ņemot 
vērā politisko nestabilitāti naftas ieguves 
valstīs, vietējo ogļu izmantošana ar zemu 
enerģijas patēriņu var nodrošināt 
ilgtermiņa attīstības iespējas daudziem 
ķīmijas rūpniecības reģioniem Eiropā. 
Nākotnē būtu jāizstrādā tādas pārstrādes 
tehnoloģijas un ražotnes, kuras Eiropas 
ķīmijas rūpniecībā ļauj izmantot 
alternatīvus ogļūdeņražu avotus, 
piemēram, vietējos ogļu resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.4 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu veidoties pašpaļāvīgāka un 
resursefektīvāka ekonomika, būs jārada 
kulturālas, uzvedības, sociāli ekonomiskas 
un institucionālas pārmaiņas. Lai risinātu 
aizvien pieaugošo problēmu attiecībā uz 
prasmju trūkumu Eiropas Savienības 
izejmateriālu nozarē (tostarp Eiropas 
kalnrūpniecības nozarē), tiks veicināta 
efektīvāka augstskolu, ģeoloģiskās 

Lai varētu veidoties pašpaļāvīgāka un 
resursefektīvāka ekonomika, būs jārada 
kulturālas, uzvedības, sociāli ekonomiskas 
un institucionālas pārmaiņas. Lai risinātu 
aizvien pieaugošo problēmu attiecībā uz 
prasmju trūkumu Eiropas Savienības 
izejmateriālu nozarē (tostarp Eiropas 
kalnrūpniecības nozarē), tiks veicināta 
efektīvāka augstskolu, ģeoloģiskās 
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pētniecības organizāciju un rūpniecības 
nozares partnerība. Tāpat būs jāveicina arī 
novatorisku, videi nekaitīgu prasmju 
attīstība. Turklāt sabiedrības izpratne par 
iekšzemes izejmateriālu nozīmi Eiropas 
ekonomikā joprojām ir ierobežota. Lai 
veicinātu nepieciešamās strukturālās 
pārmaiņas, pētniecības un inovācijas 
darbības tiks īstenotas nolūkā pilnvarot 
iedzīvotājus, politikas veidotājus, praktiķus 
un iestādes.

pētniecības organizāciju un rūpniecības 
nozares partnerība. Tāpat būs jāveicina arī 
novatorisku, videi nekaitīgu prasmju 
attīstība. Turklāt sabiedrības izpratne par
izejmateriālu nozīmi Eiropas ekonomikā 
joprojām ir ierobežota. Lai veicinātu 
nepieciešamās strukturālās pārmaiņas, 
pētniecības un inovācijas darbības tiks 
īstenotas nolūkā pilnvarot iedzīvotājus, 
politikas veidotājus, praktiķus un iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 875
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.4. punkts – 5.4.1 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks sniegts atbalsts visa veida gan 
pakāpeniskām, gan radikālām inovācijām, 
ar ko apvieno tehnoloģiskās, 
organizatoriskās, sabiedrības, uzvedības, 
uzņēmējdarbības un politikas inovācijas, kā 
arī tiks stiprināta pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība. Tas nodrošinās pamatu 
cirkulārākai ekonomikai, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi un ņemot vērā 
no jauna radušos ietekmi uz vidi. Tas 
ietvers uzņēmējdarbības modeļus, 
rūpniecības simbiozi, produktu 
pakalpojumu sistēmas, produktu izstrādi, 
pilnu dzīves ciklu un pieeju no šūpuļa uz 
šūpuli. Mērķis būs uzlabot 
resursefektivitāti, pilnībā samazinot 
ieguldījumu, atkritumus un kaitīgu vielu 
radīšanu vērtības ķēdē, kā arī veicināt 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un resursu 
aizvietošanu. Uzsvars tiks likts uz to, lai 
veicinātu pāreju no pētniecības uz tirgu, 
iekļaujot rūpniecības nozari un īpaši MVU, 
un pāreju no prototipu attīstības uz to 
ieviešanu tirgū un replikācijas. 

Tiks sniegts atbalsts visa veida gan 
pakāpeniskām, gan radikālām inovācijām, 
ar ko apvieno tehnoloģiskās, 
organizatoriskās, sabiedrības, uzvedības, 
uzņēmējdarbības un politikas inovācijas, kā 
arī tiks stiprināta pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība. Tas nodrošinās pamatu 
cirkulārākai ekonomikai, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi un ņemot vērā 
no jauna radušos ietekmi uz vidi. Tas 
ietvers uzņēmējdarbības modeļus, 
rūpniecības simbiozi, produktu 
pakalpojumu sistēmas, produktu izstrādi, 
pilnu dzīves ciklu un pieeju no šūpuļa uz 
šūpuli. Mērķis būs uzlabot 
resursefektivitāti, pilnībā samazinot 
ieguldījumu, atkritumus un kaitīgu vielu 
radīšanu vērtības ķēdē, kā arī veicināt 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un resursu 
aizvietošanu. Uzsvars tiks likts uz to, lai 
veicinātu pāreju no pētniecības uz tirgu, 
iekļaujot rūpniecības nozari un īpaši MVU, 
un pāreju no prototipu attīstības uz to 
ieviešanu tirgū par konkurētspējīgām 
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Ekonovatoru savstarpējo tīklu veidošana 
veicinās zināšanu izplatīšanu un labāku 
piedāvājuma saikni ar pieprasījumu.

cenām un replikācijas. Ekonovatoru 
savstarpējo tīklu veidošana veicinās 
zināšanu izplatīšanu un labāku 
piedāvājuma saikni ar pieprasījumu.

Or. it

Grozījums Nr. 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.5. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visaptverošas vides novērošanas un 
informācijas sistēmas ir būtisks līdzeklis, 
ar kā starpniecību nodrošina ilgtermiņa 
datus un informāciju, kas nepieciešama, lai 
atrisinātu šo problēmu. Minētās sistēmas 
izmantos, lai novērtētu un prognozētu 
klimata, dabas resursu, tostarp 
izejmateriālu, ekosistēmu un ekosistēmu 
pakalpojumu apstākļus, stāvokli un 
tendences, kā arī izvērtētu zema oglekļa 
emisiju līmeņa un klimata ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanas politikas un 
iespējas visās ekonomikas nozarēs. Šajās 
sistēmās iegūtā informācija un zināšanas 
tiks izmantotas, lai veicinātu gudru 
stratēģisko resursu izmantojumu; lai 
atbalstītu uz pierādījumiem balstītas 
politikas izstrādi; lai sekmētu jaunus vides 
un klimata pakalpojumus; kā arī lai attīstītu 
jaunas iespējas pasaules tirgos.

Visaptverošas vides novērošanas un 
informācijas sistēmas ir būtisks līdzeklis, 
ar kā starpniecību nodrošina ilgtermiņa 
datus un informāciju, kas nepieciešama, lai 
atrisinātu šo problēmu. Minētās sistēmas 
izmantos, lai novērtētu un prognozētu 
klimata, dabas resursu, tostarp 
izejmateriālu, ekosistēmu un ekosistēmu 
pakalpojumu apstākļus, stāvokli un 
tendences, kā arī izvērtētu zema oglekļa 
emisiju līmeņa un klimata ietekmes 
mazināšanas un pielāgošanas politikas un 
iespējas visās ekonomikas nozarēs. Šajās 
sistēmās iegūtā informācija un zināšanas 
tiks izmantotas, lai veicinātu gudru 
stratēģisko resursu izmantojumu; lai 
atbalstītu uz pierādījumiem balstītas 
politikas izstrādi; lai sekmētu jaunus vides 
un klimata pakalpojumus, atbalstītu 
digitālās tehnoloģijas ūdens resursu 
uzraudzībai, pārbaudei un pārvaldībai, 
izmantojot satelītu, kā arī lai attīstītu 
jaunas iespējas pasaules tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 877
Vladko Todorov Panayotov
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 5. sadaļa – 5.5a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.5.a Inovācijas attīstīšana resursu 
efektivitātes un pārstrādes jomā
Mērķis ir veicināt pētniecību un inovāciju 
resursu efektivitātes jomā, īpašu 
uzmanību pievēršot atkritumproduktu un 
materiālu pārstrādei un atkārtotai 
izmantošanai. To var sekmēt, veidojot 
inovācijas tehnoloģiju centrus, lai 
atbalstītu materiālu ieguvi, pārstrādi un 
atkārtotu izmantošanu, kā arī izmantojot 
pastiprinātu reģionālo sadarbību 
atkritumu apsaimniekošanas metožu un 
procesu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iekļaujoša, inovatīva un droša 
sabiedrība

6. Izpratne par Eiropas sabiedrību un 
sociālajām pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 879
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība 6. Visiem atvērta, inovatīva un domājoša
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sabiedrība

Or. en

Grozījums Nr. 880
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā, 
piemēram, politisko un sociālo, ir  liela 
nozīme. Eiropas stratēģiju un politikas 
programmu noteikšanai, pārraudzībai un 
novērtēšanai būs vajadzīga mērķtiecīga 
kvalitatīvu statistikas informācijas sistēmu, 
kvalitatīvo metožu un koncepciju izpēte, 
kā arī tādu pielāgotu instrumentu izstrāde, 
kas ļaus politikas veidotājiem novērtēt 
paredzēto pasākumu ietekmi un 
efektivitāti, īpaši sabiedrības iekļaušanas, 
cilvēktiesību, starptautiskā miera un 
stabilitātes interesēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 881
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai sociālo un humanitāro zinātņu 
jomā būs liela nozīme. Eiropas stratēģiju 
un politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 882
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
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ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Atklātās pētniecības metožu 
izpētei jāļauj arī izcelt iegūto pievienoto 
vērtību attiecībā uz inovāciju un 
izgudrojumu efektivitāti un plaša 
dalībnieku klāsta maksimālu iesaistīšanos 
inovāciju darbībās. Pētniecība un citi 
pasākumi palīdzēs īstenot stratēģiju 
„Eiropa 2020”, kā arī citas atbilstīgas 
Eiropas Savienības ārlietu politikas 
programmas. Šajā ziņā pētniecībai 
humanitāro zinātņu jomā var būt liela 
nozīme. Eiropas stratēģiju un politikas 
programmu noteikšanai, pārraudzībai un 
novērtēšanai būs vajadzīga mērķtiecīga
kvalitatīvu statistikas informācijas sistēmu 
izpēte, kā arī tādu pielāgotu instrumentu 
izstrāde, kas ļaus politikas veidotājiem 
novērtēt paredzēto pasākumu ietekmi un 
efektivitāti, īpaši sabiedrības iekļaušanas 
interesēs.

Or. fr

Grozījums Nr. 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
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starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai sociālo un humanitāro zinātņu 
jomā var būt liela nozīme. Eiropas 
stratēģiju un politikas programmu 
noteikšanai, pārraudzībai un novērtēšanai 
būs vajadzīga mērķtiecīga kvalitatīvu 
statistikas informācijas sistēmu izpēte, kā 
arī tādu pielāgotu instrumentu izstrāde, kas 
ļaus politikas veidotājiem novērtēt 
paredzēto pasākumu ietekmi un 
efektivitāti, īpaši sabiedrības iekļaušanas 
interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai sociālo un humanitāro zinātņu 
jomā ir liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
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politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 885
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītāju 
izstrādei, tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

Or. en
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Pamatojums

Skaidrības nolūkos.

Grozījums Nr. 886
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko, pilsonisko un politisko 
iekļaušanu, apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo un 
izglītības jomu, līdztiesību, solidaritāti un 
starpkultūru dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju “Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā ir
liela nozīme. Eiropas stratēģiju un politikas 
programmu noteikšanai, pārraudzībai un 
novērtēšanai būs vajadzīga mērķtiecīga 
kvalitatīvu statistikas informācijas sistēmu 
un kvalitatīvās analīzes metožu izpēte, kā 
arī tādu pielāgotu instrumentu izstrāde, kas 
ļaus politikas veidotājiem novērtēt 
paredzēto pasākumu ietekmi un 
efektivitāti, īpaši sabiedrības iekļaušanas 
interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir svarīgi iekļaut sociālās un humanitārās 
zinātnes šajā programmā kā neatkarīgu 
uzdevumu, paredzot vismaz nozīmīgu 
budžetu, kā tas bija iepriekšējā 
pamatprogrammā. Eiropas Savienība 
pašreiz saskaras ar nozīmīgiem 
politiskiem, ekonomiskiem un sociāliem 
uzdevumiem, kuri jārisina ar maksimālu 
pienākuma sajūtu un rūpību. Ja galvenais 
Eiropas uzdevums ir „nostabilizēt finanšu 
un ekonomikas sistēmu īstermiņā, 
vienlaikus veicot arī pasākumus, lai 
radītu jaunas iespējas ekonomikas 
turpmākai attīstībai”, tam būtu 
jāpievēršas, kā uzdevumam, ar kuru tiek 
risināti nopietni jautājumi, piemēram, 
izglītība, nodarbinātība, jaunatne utt., 
kam vajadzīga īpašas Eiropas līmeņa 
zināšanas humanitāro un sociālo zinātņu 
jomā. Tam būtu jāatbalsta arī radošā 
sabiedrība, lai veicinātu nozaru 
pētniecību un inovāciju un palielinātu 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
vērtību, jo apmācība un pētniecība 
disciplīnās, kas ir saistītas ar kultūru un 
radošumu, nodrošinās neizmantotās 
iespējas, kas sekmēs uz zināšanām 
balstītu ekonomiku, veicinot vērtības 
palielināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.1 apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1.1. Veicināt gudru, ilgtspējīgu un 6.1.1. Veicināt gudru, ilgtspējīgu un 
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iekļaujošu izaugsmi integrējošu izaugsmi, ņemot vērā Eiropas 
ekonomisko un sociālo daudzveidību un 
tās pārmaiņu dinamiku

Or. en

Grozījums Nr. 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.1 apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības galvenās problēmas nav 
teorētiskas problēmas; tām ir teritoriāla 
dimensija. Turklāt, ņemot vērā pilsētvides 
problemātikas nozīmību jaunrades, 
inovācijas, sociālo, ekonomikas, kultūras 
un vides jautājumu ziņā, ir vajadzīgi īpaši 
apsvērumi.

Or. en

Grozījums Nr. 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.2 apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1.2. Noturīgas un iekļaujošas Eiropas 
sabiedrības veidošana

6.1.2. Noturīgas un iekļaujošas Eiropas 
sabiedrības veidošana, stiprinot zināšanu 
bāzi tādās jomā kā nevienlīdzība, 
demogrāfiskās un ģimenes pārmaiņas, 
mobilitāte, izglītība un sociālā politika, kā 
arī pilsonība

Or. en
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Grozījums Nr. 891
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
politikas programmu turpmākajā izstrādē.

Lai izprastu sociālās, politiskās un
kultūras pārmaiņas Eiropā, ir vajadzīga 
mainīgo demokrātijas prakšu un ar 
demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
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politikas programmu turpmākajā izstrādē.

Or. fr

Grozījums Nr. 892
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, valodu,
reliģiju, kultūru un vērtību vēsturisks 
izvērtējums. Tas ietver labu Eiropas 
integrācijas vēstures izpratni. Turklāt 
izpratne par spriedzi un iespējām, kas gan 
individuālā, gan kolektīvā līmenī izriet no 
IKT ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
daudzvalodības valodu daudzveidību ideju 
un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju, jo īpaši 
valodu prasmju,  apguvei un cilvēktiesību 
aizsardzībai. Tādējādi centrāla nozīme būs 
analīzei par to, kā politiskās sistēmas reaģē 
uz šādu sociālo attīstību un kā norit pašu šo 
sistēmu izaugsme. Pētījumos arī tiks 
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sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
politikas programmu turpmākajā izstrādē.

novērtēta to pamatsistēmu attīstība, kuras 
nodrošina sociālo saišu pamata formas, 
piemēram, ģimeni, darba attiecības, 
izglītību un nodarbinātību, kā arī palīdz 
apkarot nabadzību. Šajā pētniecībā tiks 
ņemta vērā migrācijas un demogrāfijas 
nozīme Eiropas politikas programmu 
turpmākajā izstrādē.

Or. fr

Grozījums Nr. 893
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū un paaudzes 
ietvaros. Pētījumos tiks analizēts, kā 
palielinās sabiedrības un politikas 
programmu ar Eiropu saistītā ievirze plašā 
šā jēdziena izpratnē, novērtējot identitātes, 
kultūras un vērtības, ideju un uzskatu 
cirkulāciju, kā arī ideju un savstarpīguma, 
kopīguma un līdztiesības prakses. Tajos 
tiks analizēts jautājums, kā neaizsargātas 
iedzīvotāju grupas var pilnvērtīgi 
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īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
politikas programmu turpmākajā izstrādē.

līdzdarboties sabiedrībā, jo īpaši, 
pateicoties dažādu prasmju apguvei un 
cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
politikas programmu turpmākajā izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 894
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas un 
pilsonisko prakšu un ar demokrātiju 
saistīto gaidu analīze, kā arī identitāšu, 
dažādības, teritorijas, valodu, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas  un tās integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
izpratni par Eiropas publisko sfēru, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
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novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
politikas programmu turpmākajā izstrādē.

politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
politikas programmu turpmākajā izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.2 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums. 
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
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pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
politikas programmu turpmākajā izstrādē.

pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas, tostarp ar klimata pārmaiņām 
saistītas migrācijas,  un demogrāfijas 
nozīme Eiropas politikas programmu 
turpmākajā izstrādē.

Or. en

Grozījums Nr. 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.2a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1.2.a Centieni ieviest Eiropas sociālās 
kohēzijas un labklājības modeļus kā 
starptautiskus kritērijus
Eiropa un Savienība ir izstrādājušas īpašu 
un diezgan unikālu ekonomiskās 
attīstības, sociālās politikas, kuras mērķis 
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ir augsta līmeņa sociālā kohēzija, kopējo 
un humanitāro un kultūras vērtību, 
tostarp demokrātijas, vispārēja 
tiesiskuma, cilvēktiesību, kultūras 
mantojuma respektēšanas un 
saglabāšanas, kā arī izglītības, mākslas 
un humanitāro zinātņu veicināšanas 
apvienojumu, kas ir sociālā un 
ekonomikas progresa un labklājības 
galvenais virzītājspēks. Šis „Eiropas 
sociālais modelis” savā ziņā ir veicinājis 
Eiropas vienotības un tās starptautiskās 
lomas veidošanu.
Globalizācija un demogrāfija, kā arī 
Eiropas integrācija pati par sevi un arī 
starptautiskās ekonomikas un finanšu 
vides mainība tagad var tikt uztvertas gan 
kā galvenās problēmas, gan kā faktori, 
kas veido ekonomiskās attīstības Eiropas 
sociālo modeļu daudzveidību un nākotni.
Pētniecība, kas spēj nodrošināt jaunas 
zināšanas, lai veicinātu mūsu sapratni par 
šiem faktoriem un problēmām visā Eiropa 
un par to, kā valsts politikas jomas var 
savstarpēji iedarboties un sekmēt mūsu 
galveno sociālo un ekonomikas mērķu 
ilgtspējību, tāpēc ir jāuzskata par 
prioritāti, kas ir jārisina.
Tiek apsvērta Eiropas sabiedrību un 
ekonomikas sistēmu dinamikas 
salīdzinoša novērtēšana attiecībā uz 
Eiropas vienotības un līdztiesīguma kā 
ekonomikas un sociālā progresa galveno 
virzītājspēku nostiprināšanu, valsts 
politikas jomu novērtēšana un 
salīdzināšana saistībā ar dažādajām 
problēmām visā Eiropā, jauno 
nosacījumu un iespēju izpratne plašākai 
Eiropas integrācijai, Eiropas modeļa un 
tās  ekonomisko komponentu un sinerģiju 
kā salīdzinošo Savienības priekšrocību 
pasaules līmenī novērtēšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 897
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.3 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas atšķirīgo vēsturisko, politisko, 
sociālo un kultūras sistēmu aizvien vairāk 
ietekmē globāla mēroga pārmaiņas. Lai 
turpinātu pilnveidot tās ārējo darbību 
kaimiņvalstīs un ārpus tām, kā arī Eiropas 
kā pasaules līmeņa dalībnieces nozīmi, tai 
ir jāuzlabo savas spējas noteikt, sakārtot 
prioritārā kārtībā, izskaidrot un atbalstīt 
savus politiskos mērķus attiecībās ar citiem 
pasaules reģioniem un citu valstu 
sabiedrību, lai attīstītu sadarbību vai 
novērstu konfliktus. Saistībā ar to ir svarīgi 
uzlabot arī Eiropas spējas prognozēt 
attīstību un globalizācijas ietekmi un reaģēt 
uz to. Tam vajadzīga labāka izpratne par 
citu pasaules reģionu vēsturi, kultūru un 
politiski ekonomiskajām sistēmām, kā arī 
par pārvalstisku dalībnieku nozīmi un 
ietekmi. Visbeidzot, Eiropai ir arī jāsniedz 
efektīvs ieguldījums globālajā pārvaldībā 
tādās svarīgās jomās kā tirdzniecība, 
attīstība, nodarbinātība, ekonomiskā 
sadarbība, cilvēktiesības, aizsardzība un 
drošība. Tas ietver iespēju radīt jaunas 
spējas saistībā ar instrumentiem, sistēmām 
un analīzes instrumentiem vai attiecībā uz 
diplomātiju oficiālajā un neoficiālajā 
starptautiskajā kontekstā attiecībās ar valsts 
un nevalstiskajām organizācijām.

Eiropas atšķirīgo vēsturisko, politisko, 
sociālo un kultūras sistēmu aizvien vairāk 
ietekmē globāla mēroga pārmaiņas. Lai 
turpinātu pilnveidot tās ārējo darbību 
kaimiņvalstīs un ārpus tām, kā arī Eiropas 
kā pasaules līmeņa dalībnieces nozīmi, tai 
ir jāuzlabo savas spējas un 
pamatzināšanas noteikt, sakārtot prioritārā 
kārtībā, izskaidrot un atbalstīt savus 
politiskos mērķus attiecībās ar citiem 
pasaules reģioniem un citu valstu 
sabiedrību, lai attīstītu sadarbību vai 
novērstu konfliktus. Saistībā ar to ir svarīgi 
uzlabot arī Eiropas pamatzināšanas 
konfliktu, to transformācijas un 
sadarbības jomā spējas prognozēt attīstību 
un globalizācijas ietekmi un reaģēt uz to. 
Tam vajadzīga labāka izpratne par citu 
pasaules reģionu vēsturi, kultūru un 
politiski ekonomiskajām sistēmām, kā arī 
par pārvalstisku dalībnieku nozīmi un 
ietekmi. Visbeidzot, Eiropai ir arī jāsniedz 
efektīvs ieguldījums globālajā pārvaldībā 
tādās svarīgās jomās kā tirdzniecība, 
attīstība, nodarbinātība, ekonomiskā 
sadarbība, cilvēktiesības, konfliktu 
novēršana, miera veidošana aizsardzība 
un drošība. Tas ietver iespēju radīt jaunas 
spējas saistībā ar instrumentiem, sistēmām 
un analīzes instrumentiem vai attiecībā uz 
diplomātiju oficiālajā un neoficiālajā 
starptautiskajā kontekstā attiecībās ar valsts 
un nevalstiskajām organizācijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 898
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1.4. Eiropā pastāv ievērojamas reģionālas 
atšķirības pētniecības un inovāciju jomā, 
un tās ir jānovērš. Pasākumu mērķis būs 
izcilības un inovāciju iespēju radīšana, un 
tie būs skaidri noteikti, papildinoši un radīs 
sinerģiju ar Kohēzijas politikas fondu 
stratēģijām un pasākumiem. Tie ietver:

6.1.4. Pētniecības un inovācijas plaisas 
likvidēšana Eiropā

Eiropā pastāv ievērojamas reģionālas 
atšķirības pētniecības un inovāciju jomā, 
un tās ir jānovērš. Pasākumu mērķis būs 
izcilības un inovāciju iespēju radīšana, 
atzīstot nepieciešamību atbalstīt un 
stiprināt veiktspējas palielināšanu, jo īpaši 
attiecībā uz pētniecības infrastruktūru un 
cilvēku kapitāla attīstību ES–12 
dalībvalstīs. Šie pasākumi būs skaidri 
noteikti, papildinoši un radīs sinerģiju ar 
Kohēzijas politikas fondu stratēģijām un 
pasākumiem. Tie ietver:

Or. en

Grozījums Nr. 899
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mazāk attīstīto dalībvalstu jauno 
institūciju, izcilības centru un novatorisku 
reģionu konkurējošu sasaisti ar attiecīgām 
starptautiska līmeņa vadošajām iestādēm 
citur Eiropā. Tas ietvers izcilu pētniecības 
iestāžu un mazāk attīstītu reģionu 
sadarbību komandā, mērķsadarbību, 
darbinieku apmaiņu, ekspertu konsultācijas 

– jauno institūciju, izcilības centru un 
novatorisku pilsētu un reģionu sasaisti ar 
attiecīgām starptautiska līmeņa vadošajām 
iestādēm citur Eiropā. Tas ietvers izcilu 
pētniecības iestāžu un mazāk attīstītu 
reģionu sadarbību komandā, 
mērķsadarbību, darbinieku apmaiņu, 
ekspertu konsultācijas un palīdzību, kā arī 



PE492.826v02-00 104/168 AM\909647LV.doc

LV

un palīdzību, kā arī kopīgu stratēģiju 
izstrādi izcilības centru izveidošanai, ko 
mazāk attīstītos reģionos var atbalstīt ar 
līdzekļiem no Kohēzijas fonda. Tiks 
izskatīts jautājums par sakaru veidošanu ar 
novatoriskiem puduriem, par izcilības 
atzīšanu mazāk attīstītajos reģionos, tostarp 
veicot salīdzinošus vērtējumus un piešķirot 
izcilības apzīmējumu tām institūcijām, 
kuras nodrošina starptautisko standartu 
izpildi.

kopīgu stratēģiju izstrādi izcilības centru 
izveidošanai, ko mazāk attīstītos un ar 
programmas „Apvārsnis 2020” 
starpniecību par pārejas un 
konkurētspējīgiem padarītos reģionos var 
atbalstīt ar līdzekļiem no Kohēzijas fonda. 
Tiks izskatīts jautājums par sakaru 
veidošanu ar novatoriskiem puduriem, par 
izcilības atzīšanu mazāk attīstītajos un 
jaunattīstības reģionos, tostarp veicot 
salīdzinošus vērtējumus un piešķirot 
izcilības apzīmējumu tām institūcijām, 
kuras nodrošina starptautisko standartu 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 900
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mazāk attīstīto dalībvalstu jauno 
institūciju, izcilības centru un novatorisku 
reģionu konkurējošu sasaisti ar attiecīgām 
starptautiska līmeņa vadošajām iestādēm 
citur Eiropā. Tas ietvers izcilu pētniecības 
iestāžu un mazāk attīstītu reģionu 
sadarbību komandā, mērķsadarbību, 
darbinieku apmaiņu, ekspertu konsultācijas 
un palīdzību, kā arī kopīgu stratēģiju 
izstrādi izcilības centru izveidošanai, ko 
mazāk attīstītos reģionos var atbalstīt ar 
līdzekļiem no Kohēzijas fonda. Tiks 
izskatīts jautājums par sakaru veidošanu ar 
novatoriskiem puduriem, par izcilības 
atzīšanu mazāk attīstītajos reģionos, tostarp 
veicot salīdzinošus vērtējumus un piešķirot 
izcilības apzīmējumu tām institūcijām, 
kuras nodrošina starptautisko standartu 
izpildi.

– mazāk attīstīto dalībvalstu jauno 
institūciju, izcilības centru un novatorisku 
reģionu konkurējošu sasaisti ar attiecīgām 
starptautiska līmeņa vadošajām iestādēm 
citur Eiropā. Tas ietvers, īpaši 
koncentrējoties ES–12 dalībvalstīm, izcilu 
pētniecības iestāžu un mazāk attīstītu 
reģionu sadarbību komandā, 
mērķsadarbību, darbinieku apmaiņu, 
ekspertu konsultācijas un palīdzību, kā arī 
kopīgu stratēģiju izstrādi izcilības centru 
izveidošanai, ko mazāk attīstītos reģionos 
var atbalstīt ar līdzekļiem no Kohēzijas 
fonda. Tiks izskatīts jautājums par sakaru 
veidošanu ar novatoriskiem puduriem, par 
izcilības atzīšanu mazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp veicot salīdzinošus 
vērtējumus un piešķirot izcilības 
apzīmējumu tām institūcijām, kuras 
nodrošina starptautisko standartu izpildi.
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Grozījums Nr. 901
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atvieglojumu piemērošanu projektu 
finansēšanas atlasīšanai attiecībā uz 
izcilības projektiem, ja viens no 
dalībniekiem vai mērķsadarbība atrodas 
mazāk attīstītā reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 902
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Pētniecības telpas priekšsēdētāju 
pozīciju izveidi, lai darbam iestādēs, kurām 
ir neapšaubāmas iespējas panākt izcilību 
pētniecības jomā, piesaistītu izcilus 
akadēmiķus, tādējādi ļaujot tām pilnīgi 
izmantot šīs iespējas, lai radītu vienlīdzīgus 
apstākļus visā Eiropas Pētniecības telpā. 
Tas ietvers institucionālu atbalstu 
konkurētspējīgas pētniecības vides un tādu 
pamatapstākļu radīšanai, kas ir vajadzīgi 
labāko pētnieku piesaistei, paturēšanai un 
to prasmju pilnveidei šajās institūcijās.

– Eiropas Pētniecības telpas priekšsēdētāju 
amatu izveidi, lai darbam iestādēs, kurām 
ir neapšaubāmas iespējas panākt izcilību 
pētniecības jomā, piesaistītu izcilus 
akadēmiķus, tādējādi ļaujot tām pilnīgi 
izmantot šīs iespējas, lai radītu vienlīdzīgus 
apstākļus visā Eiropas Pētniecības telpā. 
Tas ietvers institucionālu un reģionālu 
atbalstu konkurētspējīgas pētniecības vides 
un tādu pamatapstākļu radīšanai, kas ir 
vajadzīgi labāko pētnieku piesaistei, 
paturēšanai un to prasmju pilnveidei šajās 
institūcijās un šo institūciju iekļaušanu 
reģionālajās inovāciju ekosistēmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 903
Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Pētniecības telpas priekšsēdētāju 
pozīciju izveidi, lai darbam iestādēs, kurām 
ir neapšaubāmas iespējas panākt izcilību 
pētniecības jomā, piesaistītu izcilus 
akadēmiķus, tādējādi ļaujot tām pilnīgi 
izmantot šīs iespējas, lai radītu vienlīdzīgus 
apstākļus visā Eiropas Pētniecības telpā. 
Tas ietvers institucionālu atbalstu 
konkurētspējīgas pētniecības vides un tādu 
pamatapstākļu radīšanai, kas ir vajadzīgi 
labāko pētnieku piesaistei, paturēšanai un 
to prasmju pilnveidei šajās institūcijās.

– Eiropas Pētniecības telpas priekšsēdētāju 
skaitā ne vairāk par 40 amatu izveidi, lai 
darbam iestādēs, kurām ir neapšaubāmas 
iespējas panākt izcilību pētniecības jomā, 
piesaistītu izcilus akadēmiķus, tādējādi 
ļaujot tām pilnīgi izmantot šīs iespējas, lai 
radītu vienlīdzīgus apstākļus visā Eiropas 
Pētniecības telpā. Tas ietvers institucionālu 
atbalstu konkurētspējīgas pētniecības vides 
un tādu pamatapstākļu radīšanai, kas ir 
vajadzīgi labāko pētnieku piesaistei, 
paturēšanai un to prasmju pilnveidei šajās 
institūcijās.

Or. en

Grozījums Nr. 904
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Pētniecības telpas priekšsēdētāju 
pozīciju izveidi, lai darbam iestādēs, kurām 
ir neapšaubāmas iespējas panākt izcilību 
pētniecības jomā, piesaistītu izcilus 
akadēmiķus, tādējādi ļaujot tām pilnīgi 
izmantot šīs iespējas, lai radītu vienlīdzīgus 
apstākļus visā Eiropas Pētniecības telpā. 
Tas ietvers institucionālu atbalstu 
konkurētspējīgas pētniecības vides un tādu 
pamatapstākļu radīšanai, kas ir vajadzīgi 
labāko pētnieku piesaistei, paturēšanai un 
to prasmju pilnveidei šajās institūcijās.

– Eiropas Pētniecības telpas priekšsēdētāju 
pozīciju izveidi, lai darbam iestādēs, kurām 
ir neapšaubāmas iespējas panākt izcilību 
pētniecības jomā, piesaistītu izcilus 
akadēmiķus, tādējādi ļaujot tām pilnīgi 
izmantot šīs iespējas, lai radītu vienlīdzīgus 
apstākļus visā Eiropas Pētniecības telpā. 
Tas ietvers institucionālu un reģionālu 
atbalstu konkurētspējīgas pētniecības vides 
un tādu pamatapstākļu radīšanai, kas ir 
vajadzīgi labāko pētnieku piesaistei, 
paturēšanai un to prasmju pilnveidei šajās 
institūcijās un šo institūciju iekļaušanu 
reģionālajās inovāciju ekosistēmās.
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Grozījums Nr. 905
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to reģionu atbalstīšanu, kuriem ir 
atbilstošas pārdomātas specializācijas 
tīklā, lai kopīgi izstrādātu starptautiski 
konkurētspējīgas vērtību ķēdes. 

Or. en

Grozījums Nr. 906
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – ceturtais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Attīstības atbalstu un viedas 
specializācijas stratēģiju pārraudzību. Tiks 
izstrādāts politikas atbalsta instruments, un 
ar starptautiska salīdzinoša novērtējuma un 
labākās prakses apmaiņas palīdzību 
reģionālajā līmenī tiks veicināta politikas 
apguve.

– Attīstības atbalstu un viedas 
specializācijas stratēģiju pārraudzību. Tiks 
izstrādāts mehānisms politikas īstenošanas 
atbalstam un veicināta politikas apguve 
reģionos un pilsētās, veicot salīdzinošus 
vērtējumus un labākās prakses apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 907
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– to reģionu un pilsētu atbalstīšanu, 
kuriem ir atbilstošas pārdomātas 
specializācijas tīklā, lai kopīgi izstrādātu 
starptautiski konkurētspējīgas vērtību 
ķēdes. 

Or. en

Grozījums Nr. 908
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Pētniecības kapacitātes radīšanas, cita 
starpā atbalstot pētnieku no mazāk 
attīstītiem reģioniem piekļuvi medicīnas, 
bioloģiskajiem un citiem zinātniskiem 
datiem un paraugu krātuves, un valsts 
datubāzu un paraugu krātuvju izveides 
mazāk attīstītos reģionos kā daļas no 
Eiropas pētniecības telpas atbalstīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 909
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Praktisku pasākumu veikšanu, lai 
palīdzētu nodrošināt, ka to pētījumu 
rezultāti, kuri finansēti saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”, pirmām 
kārtām tiek izmantoti Savienībā.
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Or. it

Grozījums Nr. 910
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Iespējami plašākas pieejamības 
veicināšanu zinātniskajām un 
akadēmiskajām publikācijām un 
pētniecības datiem šajos reģionos.

Or. fr

Grozījums Nr. 911
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – 4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tā dēvēto „trīskāršās spirāles” 
partnerību tīklu attīstības atbalstīšanu 
reģionos, kuri var strādāt kopā, lai 
koordinētu mērķsadarbību 
iepriekšminētos pasākumus, apmaiņu ar 
paraugpraksi, Eiropas Pētniecības telpas 
priekšsēdētāju iekļaušanu reģionālajā 
pētniecības un inovācijas sistēmā, un 
starptautisko tīklu , kuri ir saistīti ar 
identificētām reģionālajām kompetencēm, 
un paraugprakses par pārdomātas 
specializācijas stratēģijām atbalstīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 912
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4 apakšpunkts – 4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Pasākumu atbalstīšanu, lai veicinātu, ka 
projektu konsorcija vadību veic 
pētniecības centri ES–12 dalībvalstīs, kā 
arī apmācību projektu organizēšanā un 
pārvaldībā.

Or. en

Grozījums Nr. 913
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2. [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 914
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.1 apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.1. Nostiprināt pierādījumu bāzi un 
atbalstīt iniciatīvu „Inovācijas savienība” 
un Eiropas Pētniecības telpu

6.2.1. Nostiprināt pierādījumu bāzi un 
atbalstīt iniciatīvu „Inovācijas savienību” 
un Eiropas Pētniecības telpu nelabvēlīgu 
ekonomisko un sociālo apstākļu 
kontekstā;

Or. en



AM\909647LV.doc 111/168 PE492.826v02-00

LV

Grozījums Nr. 915
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu ieguldījumus un sakārtotu tos 
prioritārā secībā, kā arī nostiprinātu 
„Inovācijas savienību” un Eiropas 
Pētniecības telpu, tiks atbalstīta pētniecības 
un inovāciju politikas, sistēmu un 
dalībnieku analīze trešajās valstis, kā arī 
rādītāju, datu un informācijas 
infrastruktūras attīstība. Būs vajadzīgi arī 
novatoriski pasākumi un izmēģinājuma 
iniciatīvas, ekonomikas analīze, politikas 
pārraudzība, savstarpēja zināšanu apguve, 
koordinēšanas instrumenti un metodikas 
izstrāde ietekmes novērtējumam un 
izvērtējumiem, izmantojot pētniecībā 
ieinteresēto pušu, uzņēmumu, valsts 
iestāžu un iedzīvotāju tieši sniegtās 
atsauksmes.

Lai novērtētu ieguldījumus un sakārtotu tos 
prioritārā secībā, kā arī nostiprinātu 
„Inovācijas savienību” un Eiropas 
Pētniecības telpu, tiks atbalstīta pētniecības
un inovāciju politikas, sistēmu un 
dalībnieku analīze trešajās valstis, kā arī 
rādītāju, datu un informācijas 
infrastruktūras attīstība. Būs vajadzīgi arī 
novatoriski pasākumi un izmēģinājuma 
iniciatīvas, ekonomikas analīze, politikas 
pārraudzība, savstarpēja zināšanu apguve, 
koordinēšanas instrumenti un metodikas 
izstrāde ietekmes novērtējumam un 
izvērtējumiem, izmantojot pētniecībā 
ieinteresēto pušu, uzņēmumu, valsts 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un iedzīvotāju tieši sniegtās 
atsauksmes.

Or. en

Grozījums Nr. 916
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.1 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu ieguldījumus un sakārtotu tos 
prioritārā secībā, kā arī nostiprinātu 
„Inovācijas savienību” un Eiropas 
Pētniecības telpu, tiks atbalstīta pētniecības 
un inovāciju politikas, sistēmu un 
dalībnieku analīze trešajās valstis, kā arī 

Lai novērtētu ieguldījumus un sakārtotu tos 
prioritārā secībā, kā arī nostiprinātu 
„Inovācijas savienību” un Eiropas 
Pētniecības telpu, tiks atbalstīta pētniecības 
un inovāciju politikas, sistēmu un 
dalībnieku analīze trešajās valstis, kā arī 
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rādītāju, datu un informācijas 
infrastruktūras attīstība. Būs vajadzīgi arī 
novatoriski pasākumi un izmēģinājuma 
iniciatīvas, ekonomikas analīze, politikas 
pārraudzība, savstarpēja zināšanu apguve, 
koordinēšanas instrumenti un metodikas 
izstrāde ietekmes novērtējumam un 
izvērtējumiem, izmantojot pētniecībā 
ieinteresēto pušu, uzņēmumu, valsts 
iestāžu un iedzīvotāju tieši sniegtās 
atsauksmes.

rādītāju, datu un informācijas 
infrastruktūras attīstība. Būs vajadzīgi arī 
novatoriski pasākumi un izmēģinājuma 
iniciatīvas, ekonomikas analīze, politikas 
pārraudzība, savstarpēja zināšanu apguve, 
koordinēšanas instrumenti un metodikas 
izstrāde ietekmes novērtējumam un 
izvērtējumiem, izmantojot pētniecībā 
ieinteresēto pušu, uzņēmumu, valsts 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un iedzīvotāju tieši sniegtās 
atsauksmes.

Or. en

Grozījums Nr. 917
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.1 apakšpunkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu „Inovācijas savienības” 
iniciatīvu, ir jāatbalsta arī (privātas un 
valsts) tirgus stimulētas inovācijas nolūkā 
uzlabot uzņēmumu inovācijas spējas un 
veicināt Eiropas konkurētspēju. Tam būs 
vajadzīga vispārējo inovāciju 
pamatnosacījumu uzlabošana un konkrētu 
šķēršļu novēršana inovatīvu uzņēmumu 
izaugsmei. Tiks atbalstīti iedarbīgi 
inovāciju atbalsta mehānismi (piemēram, 
uzlabota kopu pārvaldība, publiskā un 
privātā sektora partnerības un tīklu 
sadarbība), specializēti inovāciju atbalsta 
pakalpojumi (piemēram, intelektuālā 
īpašuma tiesību pārvaldība/izmantošana, 
inovāciju pārvaldība, iepircēju tīkli) un 
valsts politikas pārskati saistībā ar 
inovācijām. Jautājumi attiecībā uz MVU 
tiks atbalstīti saskaņā ar konkrēto mērķi 
„Inovācijas MVU”.

Lai īstenotu „Inovācijas savienības” 
iniciatīvu, ir jāatbalsta arī (privātas un 
valsts) tirgus, kā arī citu faktoru stimulētas 
inovācijas nolūkā uzlabot uzņēmumu 
inovācijas spējas un veicināt Eiropas 
konkurētspēju, kā arī sociālo, ekonomikas 
un ekoloģisko izturīgumu. Tam būs 
vajadzīga vispārējo inovāciju 
pamatnosacījumu uzlabošana un konkrētu 
šķēršļu novēršana inovatīvu uzņēmumu 
izaugsmei. Tiks atbalstīti iedarbīgi 
inovāciju atbalsta mehānismi (piemēram, 
uzlabota kopu pārvaldība, publiskā un 
privātā sektora partnerības un tīklu 
sadarbība), specializēti inovāciju atbalsta 
pakalpojumi (piemēram, intelektuālā 
īpašuma tiesību pārvaldība/izmantošana, 
inovāciju pārvaldība, iepircēju tīkli) un 
valsts politikas pārskati saistībā ar 
inovācijām. Jautājumi attiecībā uz MVU 
tiks atbalstīti saskaņā ar konkrēto mērķi 
„Inovācijas MVU”.
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Or. en

Grozījums Nr. 918
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.1 apakšpunkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu „Inovācijas savienības” 
iniciatīvu, ir jāatbalsta arī (privātas un 
valsts) tirgus stimulētas inovācijas nolūkā 
uzlabot uzņēmumu inovācijas spējas un 
veicināt Eiropas konkurētspēju. Tam būs 
vajadzīga vispārējo inovāciju 
pamatnosacījumu uzlabošana un konkrētu 
šķēršļu novēršana inovatīvu uzņēmumu 
izaugsmei. Tiks atbalstīti iedarbīgi 
inovāciju atbalsta mehānismi (piemēram, 
uzlabota kopu pārvaldība, publiskā un 
privātā sektora partnerības un tīklu 
sadarbība), specializēti inovāciju atbalsta 
pakalpojumi (piemēram, intelektuālā 
īpašuma tiesību pārvaldība/izmantošana, 
inovāciju pārvaldība, iepircēju tīkli) un 
valsts politikas pārskati saistībā ar 
inovācijām. Jautājumi attiecībā uz MVU 
tiks atbalstīti saskaņā ar konkrēto mērķi 
„Inovācijas MVU”.

Lai īstenotu „Inovācijas savienības” 
iniciatīvu, ir jāatbalsta arī (privātas un 
valsts) tirgus, kā arī citu faktoru stimulētas 
inovācijas nolūkā uzlabot publiskā un 
privātā sektora tirgus dalībnieku, kā arī 
pilsoņu  inovācijas spējas un veicināt 
Eiropas konkurētspēju, kā arī sociālo, 
ekonomikas un ekoloģisko izturīgumu. 
Tam būs vajadzīga vispārējo inovāciju 
pamatnosacījumu uzlabošana un konkrētu 
šķēršļu novēršana inovatīvu uzņēmumu 
izaugsmei. Tiks atbalstīti iedarbīgi 
inovāciju atbalsta mehānismi (piemēram, 
uzlabota kopu pārvaldība, publiskā un 
privātā sektora partnerības un tīklu 
sadarbība), specializēti inovāciju atbalsta 
pakalpojumi (piemēram, intelektuālā 
īpašuma tiesību pārvaldība/izmantošana, 
inovāciju pārvaldība, iepircēju tīkli) un 
valsts politikas pārskati saistībā ar 
inovācijām. Jautājumi attiecībā uz MVU 
tiks atbalstīti saskaņā ar konkrēto mērķi 
„Inovācijas MVU”.

Or. en

Grozījums Nr. 919
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.1 apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl viens mērķis ir jaunu instrumentu 
izstrādes veicināšana, lai nodrošinātu
lielāku pārredzamību intelektuālā 
īpašuma izmantošanas jomas un tās 
pārvaldības pārredzamību, uzlabotu 
intelektuālā īpašuma tiesību kopīgu 
izmantošanu un sistematizētu licenču 
modelēšanu, veicinot darījumus, tostarp 
iespēju MVU un publiskām iestādēm 
aktīvāk iesaistīties inovācijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 920
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.1 apakšpunkts – 4.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieskats patentu kopfondu veidošanā dažās 
tehnoloģiju jomās, lai atļautu rūpnieciskā 
īpašuma tiesību kolektīvo izmantošanu 
par atbilstošu samaksu tiesību subjektiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 921
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.2 apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.2. Jaunu inovācijas veidu, tostarp 
sociālo inovāciju un radošo spēju izpēte

6.2.2. Jaunu inovācijas veidu, tostarp 
sociālo inovāciju un radošo spēju izpēte un 
sapratne



AM\909647LV.doc 115/168 PE492.826v02-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 922
Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.3 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.3. Sabiedrības iesaistīšanas pētniecībā 
un inovācijā nodrošināšana

svītrots

Nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem 
iespēju iesaistīties mijiedarbībā inovāciju 
cikla ietvaros un integrējot sabiedrības 
intereses un vērtības, uzlabojas inovāciju 
rezultātu kvalitāte, atbilstība, 
pieņemamība un ilgtspējīgums. Tam 
vajadzīga konkrētu prasmju, zināšanu un 
spēju apguve gan individuālā, gan 
organizācijas līmenī, kā arī valsts un 
starptautiskajā līmenī. Ar atbilstīgu 
zinātniskās izglītības metožu atbalstu un 
to izpēti tiks veidota zinātniski izglītota, 
atbildīga un radoša sabiedrība. Atbalstot 
pārmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības pasākumu 
saturā un izstrādē, jo īpaši tiks atbalstīta 
dzimumu vienlīdzība. Lai atbalstītu 
zināšanu apriti pētnieku lokā un plašākā 
sabiedrībā, tiks pilnveidota ar valsts 
līdzekļiem finansētās pētniecības rezultātu 
pieejamība un izmantošana. Veicot 
saskaņošanu ar atbilstīgajām 
starptautiskajām organizācijām, tiks 
atbalstīts uz ētikas pamatprincipiem, 
tostarp Pamattiesību hartā un visos 
attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību 
aktos un konvencijās noteiktajiem 
principiem, balstītais pētniecības un 
inovāciju ētiskais regulējums.

Or. en
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Grozījums Nr. 923
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.3 apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.3. Sabiedrības iesaistīšanas pētniecībā
un inovācijā nodrošināšana

6.2.3. Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar 
to

Or. en

Grozījums Nr. 924
Anna Záborská

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.3 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem 
iespēju iesaistīties mijiedarbībā inovāciju 
cikla ietvaros un integrējot sabiedrības 
intereses un vērtības, uzlabojas inovāciju 
rezultātu kvalitāte, atbilstība, pieņemamība 
un ilgtspējīgums. Tam vajadzīga konkrētu 
prasmju, zināšanu un spēju apguve gan 
individuālā, gan organizācijas līmenī, kā 
arī valsts un starptautiskajā līmenī. Ar 
atbilstīgu zinātniskās izglītības metožu 
atbalstu un to izpēti tiks veidota zinātniski 
izglītota, atbildīga un radoša sabiedrība. 
Atbalstot pārmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības pasākumu 
saturā un izstrādē, jo īpaši tiks atbalstīta 
dzimumu vienlīdzība. Lai atbalstītu 
zināšanu apriti pētnieku lokā un plašākā 
sabiedrībā, tiks pilnveidota ar valsts 
līdzekļiem finansētās pētniecības rezultātu 
pieejamība un izmantošana. Veicot 
saskaņošanu ar atbilstīgajām 
starptautiskajām organizācijām, tiks 
atbalstīts uz ētikas pamatprincipiem, 
tostarp Pamattiesību hartā un visos 
attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību 

Nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem 
iespēju iesaistīties mijiedarbībā inovāciju 
cikla ietvaros un integrējot sabiedrības 
intereses un vērtības, uzlabojas inovāciju 
rezultātu kvalitāte, atbilstība, pieņemamība 
un ilgtspējīgums. Tam vajadzīga konkrētu 
prasmju, zināšanu un spēju apguve gan 
individuālā, gan organizācijas līmenī, kā 
arī valsts un starptautiskajā līmenī. Ar 
atbilstīgu zinātniskās izglītības metožu 
atbalstu un to izpēti tiks veidota zinātniski 
izglītota, atbildīga un radoša sabiedrība. 
Atbalstot pārmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības pasākumu 
saturā un izstrādē, jo īpaši būtu jāatbalsta 
vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem. Lai atbalstītu zināšanu apriti 
pētnieku lokā un plašākā sabiedrībā, tiks 
pilnveidota ar valsts līdzekļiem finansētās 
pētniecības rezultātu pieejamība un 
izmantošana. Veicot saskaņošanu ar 
atbilstīgajām starptautiskajām 
organizācijām, tiks atbalstīts uz ētikas 
pamatprincipiem, tostarp Pamattiesību 
hartā un visos attiecīgajos 
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aktos un konvencijās noteiktajiem 
principiem, balstītais pētniecības un 
inovāciju ētiskais regulējums.

Eiropas Savienības tiesību aktos un 
konvencijās noteiktajiem principiem, 
balstītais pētniecības un inovāciju ētiskais 
regulējums.

Or. en

Grozījums Nr. 925
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.3 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem 
iespēju iesaistīties mijiedarbībā inovāciju 
cikla ietvaros un integrējot sabiedrības 
intereses un vērtības, uzlabojas inovāciju 
rezultātu kvalitāte, atbilstība, 
pieņemamība un ilgtspējīgums. Tam 
vajadzīga konkrētu prasmju, zināšanu un 
spēju apguve gan individuālā, gan 
organizācijas līmenī, kā arī valsts un 
starptautiskajā līmenī. Ar atbilstīgu 
zinātniskās izglītības metožu atbalstu un 
to izpēti tiks veidota zinātniski izglītota, 
atbildīga un radoša sabiedrība. Atbalstot 
pārmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības pasākumu 
saturā un izstrādē, jo īpaši tiks atbalstīta 
dzimumu vienlīdzība. Lai atbalstītu 
zināšanu apriti pētnieku lokā un plašākā 
sabiedrībā, tiks pilnveidota ar valsts 
līdzekļiem finansētās pētniecības rezultātu 
pieejamība un izmantošana. Veicot 
saskaņošanu ar atbilstīgajām 
starptautiskajām organizācijām, tiks 
atbalstīts uz ētikas pamatprincipiem, 
tostarp Pamattiesību hartā un visos 
attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību 
aktos un konvencijās noteiktajiem 
principiem, balstītais pētniecības un 
inovāciju ētiskais regulējums.

Lai veidotu efektīvu dialogu starp zinātnes 
aprindām un sabiedrību, lai zinātnes jomā 
piesaistītu jaunus talantus un lai 
nodrošinātu, ka zinātnes izcilība iet roku 
rokā ar sociālo izpratni un atbildību, tiks
atbalstītas turpmāk izklāstītās darbības.

– Pievilcīgas karjeras iespējas jaunajiem 



PE492.826v02-00 118/168 AM\909647LV.doc

LV

studentiem zinātnes un tehnoloģiju jomā: 
– karjeras iespēju veicināšana zinātnes, 
tehnoloģiju un tehnisko pētījumu jomā 
skolās; atvērtās universitātes jauniem 
studentiem; valsts un reģionālo iestāžu 
atbalsts interaktīviem un interesantiem 
zinātnes muzejiem; ilgtspējīgas sadarbības 
veicināšana starp skolām un pētniecības 
iestādēm, kā arī starp studentiem un viņu 
ģimenēm, eksakto priekšmetu 
pasniedzējiem un pētniekiem; augošās 
paaudzes iesaistīšana, izmantojot 
jaunatnes ideju laboratorijas, debates, 
zinātnisko un tehnisko karjeru 
veicināšanu, konkursus radošuma un 
inovācijas sekmēšanu pedagoģijā.

Or. en

Grozījums Nr. 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.3a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.3.a Procesu pētīšana un 
salīdzināšana, kuri nodrošina labvēlīgu 
pamatu radošumam un inovācijai.
Labākas sapratnes nodrošināšana par 
inovāciju sociālajiem, kultūras, 
ekonomiskajiem un politiskajiem 
aspektiem tiek atzīta par prioritāti. Ir 
vajadzīgas jaunas zināšanas par to, kā 
rodas un zeļ „inovatīvas sabiedrības”. 
Pašreizējā starptautiskajā ekonomiskas 
situācijā tam nepieciešams tāds jauns 
viedoklis  par nosacījumiem noturīgai 
sociāli ekonomiskai videi, kura pamatā ir 
detalizēta un sistemātiska salīdzinošā 
analīze darba konkrētā nozarē.
Sociālā kohēzija un prognozējams 
taisnīgums, izglītība, demokrātija, 
tolerance un daudzveidība ir faktori, kas 
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rūpīgi jāapsver, lai labāk identificētu un 
labāk izmantotu Eiropas salīdzinošās 
priekšrocības globālā līmenī, un lai 
nodrošinātu pastiprinātu inovāciju 
politikas sekmēšanu, kas balstīta uz 
zinātniskiem datiem.
Jo īpaši uzmanīgi jānovērtē jaunatnes 
izpratnes loma par inovāciju iespējām 
pašreizējā ekonomikas vidē, kurai 
raksturīgs augsts bezdarba līmenis 
daudzos ES reģionos, saistībā ar izglītību 
un izglītoto speciālistu aizceļošanas risku.
Labāk jāizprot  riska pārvaldības politikas 
nozīme tās saistībā ar inovāciju politiku, 
tās veidojošiem faktoriem un inovāciju 
dalībniekiem. Dažu pašreizējo viedokļu 
atšķirību, proti, debašu attiecībā uz risku 
un piesardzības pasākumiem, kā arī 
dažādās normatīvās vides lomas 
precizēšanai ir galvenā nozīme, un tai 
nepieciešamas jaunas objektīvas 
zinātniskās pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.4 apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.4. Saskaņotas un efektīvas sadarbību
ar trešām valstīm veicināšana

6.2.4. Sapratne per to, kā saskaņota un 
efektīva sadarbība pētniecības un 
progresīvas apmācības jomā ar trešām 
valstīm veicina inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.4 apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Horizontālās darbības nodrošinās 
starptautiskās sadarbības attīstību 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros un sniegs ieguldījumu starpnozaru 
politikas mērķu sasniegšanā. Pasākumi
divpusēju, daudzpusēju un divu reģionu 
stratēģisko dialogu atbalstam pētniecības 
un inovāciju jomā ar trešām valstīm, 
reģioniem, starptautiskajiem forumiem un 
organizācijām veicinās politiskās pieredzes 
apmaiņu, abpusēju zināšanu apguvi un 
prioritāšu noteikšanu, veicinās savstarpēju 
pieeju programmām un sadarbības 
ietekmes pārraudzību. Tīklu veidošanas un 
mērķsadarbības pasākumi veicinās 
optimālu sadarbību abu pušu pētniecības 
un inovācijas jomas dalībnieku vidū un 
uzlabos zināšanas un sadarbības spējas 
mazāk attīstītajās trešajās valstīs. Pasākumi 
veicinās Eiropas Savienības un valsts 
sadarbības politiku un programmu, kā arī 
dalībvalstu un asociēto valstu kopīgo 
pasākumu saskaņošanu ar trešajām valstīm, 
lai palielinātu to vispārējo ietekmi. 
Visbeidzot, tiks konsolidēta un nostiprināta 
Eiropas pētniecības un inovāciju 
„klātbūtne” trešajās valstīs, jo īpaši 
veicinot Eiropas „zinātnes un inovācijas 
māju” izveidi, pakalpojumus Eiropas 
organizācijām, paplašinot viņu darbību uz 
trešajām valstīm, un kopā ar trešām valstīm 
izveidoto pētniecības centru atvēršanu 
organizācijām vai pētniekiem no citām 
dalībvalstīm vai asociētajām valstīm.

Horizontālās darbības nodrošinās 
starptautiskās sadarbības attīstību 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros un sniegs ieguldījumu starpnozaru 
politikas mērķu sasniegšanā. Ir 
nepieciešams saprast un sekmēt 
pasākumus divpusēju, daudzpusēju un 
divu reģionu stratēģisko dialogu atbalstam 
pētniecības un inovāciju jomā ar trešām 
valstīm, reģioniem, starptautiskajiem 
forumiem un organizācijām veicinās 
politiskās pieredzes apmaiņu, abpusēju 
zināšanu apguvi un prioritāšu noteikšanu, 
veicinās savstarpēju pieeju programmām 
un sadarbības ietekmes pārraudzību. Tīklu 
veidošanas un mērķsadarbības pasākumi 
veicinās optimālu sadarbību abu pušu 
pētniecības un inovācijas jomas dalībnieku 
vidū un uzlabos zināšanas un sadarbības 
spējas mazāk attīstītajās trešajās valstīs. 
Pasākumi pielietos un veicinās 
Eiropas Savienības un valsts sadarbības 
politiku un programmu, kā arī dalībvalstu 
un asociēto valstu kopīgo pasākumu 
saskaņošanu ar trešajām valstīm, lai 
palielinātu to vispārējo ietekmi. 
Visbeidzot, tiks konsolidēta un nostiprināta 
Eiropas pētniecības un inovāciju 
„klātbūtne” trešajās valstīs, jo īpaši 
veicinot Eiropas „zinātnes un inovācijas 
māju” izveidi, pakalpojumus Eiropas 
organizācijām, paplašinot viņu darbību uz 
trešajām valstīm, un kopā ar trešām valstīm 
izveidoto pētniecības centru atvēršanu 
organizācijām vai pētniekiem no citām 
dalībvalstīm vai asociētajām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 929
Vicky Ford
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.4a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma pamatā ir Carvalho ziņojums, 58. grozījums, nosakot Eiropas pētniecības telpas 
priekšsēdētāju skaita ierobežojumu.

Grozījums Nr. 930
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.a Domājoša sabiedrība — kultūras 
mantojums un Eiropas identitāte
Mērķis ir sekmēt Eiropas intelektuālā 
pamata sapratni — tās vēsturi un 
daudzajām Eiropas un citām ietekmēm, 
kas arī mūsdienās iedvesmo mūsu dzīvi. 
Eiropai ir raksturīga dažādu tradīciju, kā 
arī reģionālo un nacionālo identitāšu 
daudzveidība. Daudzveidība un no tās 
izrietošās iespējas būtu jāatzīst un 
jāapsver.
Eiropas krājumi, tostarp arī digitālie, 
bibliotēkās, arhīvos, muzejos, galerijās un 
citās sabiedriskās iestādēs, ir varenu un 
neizmantotu dokumentējumu bagātības 
un pētījumu objekti. Šie kultūras 
mantojuma resursi attēlo atsevišķu 
dalībvalstu vēsturi un arī Eiropas 
Savienības kolektīvo mantojumu, kas 
radies laika gaitā. Šādi materiāli būtu 
jāpadara pieejami pētniekiem un 
iedzīvotājiem ar jaunu un inovatīvu 
tehnoloģiju un integrētu informācijas 
pakalpojumu starpniecību, lai 
nodrošinātu ieskatu nākotnē, izmantojot 
pagātnes arhīvus, un sekmētu Eiropas 
aktīvo intelektu. Kultūras mantojuma 
pieejamība un saglabāšana šajos veidos ir 
nepieciešama dzīves nodarbju dzīvotspējai 
visās Eiropas kultūras, apsverot arī 
kultūras mantojuma lielo nozīmīgumu 
ekonomikas attīstībā pēcrūpnieciskā 
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periodā un tā ieguldījumu ekonomikas 
noturīgā izaugsmē.

Or. en

Grozījums Nr. 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.2a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Pamatojums

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo.
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
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económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Grozījums Nr. 932
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3. [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 933
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3. Droša sabiedrība 6.3. Cilvēku drošības palielināšana, 
brīvības un pilsonisko brīvību aizsardzība

Or. en

Grozījums Nr. 934
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni 
draudu, piemēram, noziedzību, terorismu 
un masveida ārkārtas situācijām cilvēka 
izraisītu vai dabas katastrofu rezultātā. Šo 
draudu mērogs var būt starptautisks, un 
tie var attiekties uz fiziskiem mērķiem vai 
kibertelpu. Uzbrukumi, kas vērsti, 
piemēram, pret valsts iestāžu vai privātu 
uzņēmumu interneta vietnēm ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī 
smagi skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 935
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni 
draudu, piemēram, noziedzību, terorismu 
un masveida ārkārtas situācijām cilvēka 
izraisītu vai dabas katastrofu rezultātā. Šo 
draudu mērogs var būt starptautisks, un tie 
var attiekties uz fiziskiem mērķiem vai 
kibertelpu. Uzbrukumi, kas vērsti, 
piemēram, pret valsts iestāžu vai privātu 
uzņēmumu interneta vietnēm ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī 
smagi skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.

Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni 
draudu un problēmu, piemēram, 
noziedzību, terorismu, etniskiem un 
politiskiem konfliktiem un masveida 
ārkārtas situācijām cilvēka izraisītu vai 
dabas katastrofu rezultātā. Šo problēmu
mērogs var būt starptautisks, un tie var 
attiekties uz fiziskiem mērķiem vai 
kibertelpu. Uzbrukumi, kas vērsti, 
piemēram, pret valsts iestāžu vai privātu 
uzņēmumu interneta vietnēm ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī 
smagi skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.
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Or. en

Grozījums Nr. 936
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni 
draudu, piemēram, noziedzību, terorismu 
un masveida ārkārtas situācijām cilvēka 
izraisītu vai dabas katastrofu rezultātā. Šo 
draudu mērogs var būt starptautisks, un tie 
var attiekties uz fiziskiem mērķiem vai 
kibertelpu. Uzbrukumi, kas vērsti, 
piemēram, pret valsts iestāžu vai privātu 
uzņēmumu interneta vietnēm ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī 
smagi skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.

Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar virkni 
draudu, piemēram, noziedzību, terorismu, 
nelegālu imigrāciju un masveida ārkārtas 
situācijām cilvēka izraisītu vai dabas 
katastrofu rezultātā. Šo draudu mērogs var 
būt starptautisks, un tie var attiekties uz 
fiziskiem mērķiem vai kibertelpu. 
Uzbrukumi, kas vērsti, piemēram, pret 
valsts iestāžu vai privātu uzņēmumu 
interneta vietnēm ne tikai mazina 
iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī smagi 
skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.

Or. it

Grozījums Nr. 937
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai prognozētu, novērstu un pārvaldītu 
šos draudus, ir svarīgi izstrādāt un 
izmantot inovatīvas tehnoloģijas, 
risinājumus, prognozēšanas instrumentus 
un zināšanas, stimulēt sadarbību starp 
pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, 
rast civilās aizsardzības risinājumus, 
pilnveidot Eiropas drošības 

svītrots
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konkurētspēju, IKT un pakalpojumu 
nozares un novērst un apkarot 
konfidencialitātes un cilvēktiesību 
pārkāpumus internetā.

Or. en

Grozījums Nr. 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai prognozētu, novērstu un pārvaldītu šos 
draudus, ir svarīgi izstrādāt un izmantot 
inovatīvas tehnoloģijas, risinājumus, 
prognozēšanas instrumentus un zināšanas, 
stimulēt sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem un lietotājiem, rast civilās 
aizsardzības risinājumus, pilnveidot 
Eiropas drošības konkurētspēju, IKT un 
pakalpojumu nozares un novērst un apkarot 
konfidencialitātes un cilvēktiesību 
pārkāpumus internetā.

Lai prognozētu, novērstu un pārvaldītu šos 
draudus, ir svarīgi izstrādāt un izmantot 
inovatīvas tehnoloģijas, risinājumus, 
prognozēšanas instrumentus un zināšanas, 
stimulēt sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem un lietotājiem, rast civilās 
aizsardzības risinājumus, pilnveidot 
Eiropas drošības konkurētspēju, IKT un 
pakalpojumu nozares un novērst un apkarot 
konfidencialitātes un cilvēktiesību 
pārkāpumus internetā. Turklāt ir 
nepieciešams izpētīt, kāda ir šādu draudu 
sociālā dimensija, lai panāktu sapratni 
par to cēloņiem un ietekmi un palīdzētu 
izstrādāt sociālās politikas efektīvas 
atbildes reakcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 939
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai prognozētu, novērstu un pārvaldītu šos Lai prognozētu, novērstu un pārvaldītu šos 
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draudus, ir svarīgi izstrādāt un izmantot 
inovatīvas tehnoloģijas, risinājumus, 
prognozēšanas instrumentus un zināšanas, 
stimulēt sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem un lietotājiem, rast civilās 
aizsardzības risinājumus, pilnveidot 
Eiropas drošības konkurētspēju, IKT un 
pakalpojumu nozares un novērst un 
apkarot konfidencialitātes un cilvēktiesību 
pārkāpumus internetā.

draudus, ir svarīgi izstrādāt un izmantot 
inovatīvas tehnoloģijas, risinājumus, 
prognozēšanas instrumentus un zināšanas, 
stimulēt sadarbību starp pakalpojumu 
sniedzējiem un lietotājiem, rast civilās 
aizsardzības risinājumus, novērst un 
apkarot konfidencialitātes un cilvēktiesību 
pārkāpumus internetā.

Or. en

Grozījums Nr. 940
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 941
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādējādi drošības pētniecības jomas 
koordinēšana un pilnveidošana būs 
svarīgs elements un palīdzēs plānot 
pašreizējo pētniecības darbu, tostarp 
prognozēšanu, un uzlabos atbilstīgos 
tiesiskos nosacījumus un procedūras 
koordinēšanai, tostarp attiecībā uz 
pirmsnormatīvajiem pasākumiem. 
Pasākumi tiks īstenoti, piemērojot uz 
uzdevumu vērstu pieeju un integrējot 

Tādējādi iedzīvotāju un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju, kā arī politisko, 
sociālo un humanitāro zinātņu ciešāka 
iesaistīšana drošības pētniecības jomā būs 
svarīgs elements un palīdzēs plānot 
pašreizējo pētniecības darbu un uzlabos 
īstenojamo pasākumu nozīmīgumu un 
pilsoņu pamattiesību un brīvību
respektēšanu. Pasākumi tiks īstenoti, 
piemērojot pieeju, kas paredz pētniecības 
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atbilstīgās sociālas dimensijas. Ar to 
palīdzību tiks sniegts atbalsts 
Eiropas Savienības politikas programmām 
iekšējai un ārējai drošībai, aizsardzības 
stratēģijām un atbilstīgajiem Lisabonas 
līgumā paredzētajiem jaunajiem 
noteikumiem, nodrošinās kibertelpas 
drošību, uzticību un konfidencialitāti 
vienotajā digitālajā tirgū. Ir izvirzīti 
turpmāk minētie mērķi.

iekļaušanu sociālo rūpju kontekstā, un 
integrējot atbilstīgās sociālas dimensijas. 
Ar to palīdzību tiks sniegts atbalsts 
Eiropas Savienības politikas programmām 
iekšējai un ārējai drošībai un atbilstīgajiem 
Lisabonas līgumā paredzētajiem jaunajiem 
noteikumiem, nodrošinās kibertelpas 
drošību, uzticību un konfidencialitāti 
vienotajā digitālajā tirgū. Ir izvirzīti 
turpmāk minētie mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 942
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.1. Noziedzības un terorisma 
apkarošana

svītrots

Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un spējas 
(tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
veselības, pārtikas, ūdens resursu un vides 
drošību, kas ir būtiski elementi labas 
sabiedrības un ekonomikas darbības 
nodrošināšanai. Jaunas tehnoloģijas un 
attiecīgas spējas palīdzēs aizsargāt kritiski 
svarīgās infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus (tostarp komunikācijas, 
transportu, veselības aprūpi, pārtiku, 
ūdens resursus, materiāltehnisko apgādi 
un piegādes ķēdi, kā arī vidi). Tas ietvers 
valsts un privāto kritiski svarīgo un tīklam 
pieslēgto infrastruktūru un pakalpojumu 
analīzi un aizsardzību pret visa veida 
draudiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts –
ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.1. Noziedzības un terorisma apkarošana 6.3.1. Noziedzības un terorisma 
apkarošana, tostarp šādu jautājumu 
sociālās dimensijas sapratne un efektīvu 
sociālās politikas pasākumu 
identificēšana šo jautājumu risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 944
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un spējas 
(tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
veselības, pārtikas, ūdens resursu un vides 
drošību, kas ir būtiski elementi labas 
sabiedrības un ekonomikas darbības 
nodrošināšanai. Jaunas tehnoloģijas un 
attiecīgas spējas palīdzēs aizsargāt kritiski 
svarīgās infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus (tostarp komunikācijas, 
transportu, veselības aprūpi, pārtiku, 
ūdens resursus, materiāltehnisko apgādi 
un piegādes ķēdi, kā arī vidi). Tas ietvers 
valsts un privāto kritiski svarīgo un tīklam 
pieslēgto infrastruktūru un pakalpojumu 
analīzi un aizsardzību pret visa veida 

svītrots
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draudiem.

Or. en

Grozījums Nr. 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un spējas
(tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
veselības, pārtikas, ūdens resursu un vides 
drošību, kas ir būtiski elementi labas 
sabiedrības un ekonomikas darbības 
nodrošināšanai. Jaunas tehnoloģijas un 
attiecīgas spējas palīdzēs aizsargāt kritiski 
svarīgās infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus (tostarp komunikācijas, 
transportu, veselības aprūpi, pārtiku, ūdens 
resursus, materiāltehnisko apgādi un 
piegādes ķēdi, kā arī vidi). Tas ietvers 
valsts un privāto kritiski svarīgo un tīklam 
pieslēgto infrastruktūru un pakalpojumu 
analīzi un aizsardzību pret visa veida 
draudiem.

Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
vajadzīga sapratne par cēloņiem un 
ietekmi, kā arī jaunu tehnoloģiju izstrāde
un spēju attīstīšana (tostarp kibertelpas 
noziegumu un kiberterorisma apkarošanai), 
lai atbalstītu veselības, pārtikas, ūdens 
resursu un vides drošību, kas ir būtiski 
elementi labas sabiedrības un ekonomikas 
darbības nodrošināšanai. Jaunas 
tehnoloģijas un attiecīgas spējas palīdzēs 
aizsargāt kritiski svarīgās infrastruktūras, 
sistēmas un pakalpojumus (tostarp
komunikācijas, transportu, veselības 
aprūpi, pārtiku, ūdens resursus, 
materiāltehnisko apgādi un piegādes ķēdi, 
kā arī vidi). Tas ietvers valsts un privāto 
kritiski svarīgo un tīklam pieslēgto 
infrastruktūru un pakalpojumu analīzi un 
aizsardzību pret visa veida draudiem.
Uzmanība būtu jāpievērš noziedzības un 
terorisma arī sociālajai un izpausmju 
dimensijai, lai pilnībā izprastu to cēloņus 
un ietekmi, kā arī identificētu efektīvus 
sociālās politikas pasākumus šo cēloņu un 
ietekmes risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 946
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un spējas 
(tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
veselības, pārtikas, ūdens resursu un vides 
drošību, kas ir būtiski elementi labas 
sabiedrības un ekonomikas darbības 
nodrošināšanai. Jaunas tehnoloģijas un 
attiecīgas spējas palīdzēs aizsargāt kritiski 
svarīgās infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus (tostarp komunikācijas, 
transportu, veselības aprūpi, pārtiku, ūdens 
resursus, materiāltehnisko apgādi un 
piegādes ķēdi, kā arī vidi). Tas ietvers 
valsts un privāto kritiski svarīgo un tīklam 
pieslēgto infrastruktūru un pakalpojumu 
analīzi un aizsardzību pret visa veida 
draudiem.

Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
vajadzīga pamatā esošo cēloņu sapratne 
gan attiecībā uz konfliktiem, gan 
sadarbību, kā arī jaunas tehnoloģijas un 
spējas (tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
tiesiskumu, demokrātisko atbildību, 
drošības un tieslietu iestāžu atbildīgumu 
un pārredzamību,  veselības, pārtikas, 
ūdens resursu un vides drošību, kas ir 
būtiski elementi labas sabiedrības un 
ekonomikas darbības nodrošināšanai. 
Jauni analīzes instrumenti un 
koncepcijas, tehnoloģijas un attiecīgas 
spējas palīdzēs aizsargāt kritiski svarīgās 
infrastruktūras, sistēmas un pakalpojumus 
(tostarp komunikācijas, transportu, 
veselības aprūpi, pārtiku, ūdens resursus, 
materiāltehnisko apgādi un piegādes ķēdi, 
kā arī vidi). Tas ietvers valsts un privāto 
kritiski svarīgo un tīklam pieslēgto 
infrastruktūru un pakalpojumu analīzi un 
aizsardzību pret visa veida draudiem.

Or. en

Grozījums Nr. 947
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts – 1.a daļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpēte ir nepieciešama, lai identificētu 
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iemeslus, kādēļ cilvēki radikālāk kļūst 
vardarbīgi, un sociālas politikas 
pasākumus, lai cīnītos pret šiem 
iemesliem. Uzdevums ir nodrošināt tādu 
pētniecību, kas piedāvātu gan zinātniskus 
datus, gan sociālās politikas 
priekšlikumus, kas būtu efektīvi arvien 
radikālākas vardarbības novēršanā un 
gādātu par to, lai sociālā neapmierinātība 
izpaustos miermīlīgos un demokrātiskos 
protestos un dialogos.

Or. en

Grozījums Nr. 948
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts – 1.b daļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesaistot pilsoņus un ievēlētus pārstāvjus, 
izpēte būs jāveic arī par riska līmeni, kādu 
sabiedrība ir gatava uzņemties, lai 
kompensētu mazāk radikālus pret 
terorismu vērstus pasākumus. Tas prasa 
sistemātisku iesaistīšanos dialogā, kas tiek 
organizēts un īstenots zinātniskā 
kontekstā tāda riska ierobežošanai un 
tādas iejaukšanās ierobežošanai, kurus 
pilsoņi vēlas akceptēt, un kompensācijas, 
kuras tie padara nepieciešamas. Šāda 
izpēte jāpielāgo pamata izveidošanai 
lēmumu pieņemšanas procesam, kas 
balstīts uz zinātniskiem datiem, un 
politiskajam dialogam, ar kuru tiktu 
atspoguļota sociālā realitāte.

Or. en
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Grozījums Nr. 949
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts – 1.c daļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taisnīguma atjaunošanas process var 
veicināt pretterorisma stratēģijas daļu 
pasākumus, kuri paredzēti terorisma 
„novēršanai” un „reaģēšanai” uz to. 
Pētījumiem būtu jāaptver jautājums par 
to, kādā līmenī terorisma uzbrukumos 
cietušie kopā ar aktuālajiem vai 
potenciālajiem likumpārkāpējiem spēj 
iesaistīties taisnīguma atjaunošanas 
procesā, lai atbalstītu savstarpēju sapratni 
gan par terorisma rašanās cēloņiem, gan 
par to, kā tas ietekmējis cietušos. Izpētes 
rezultātā būtu arī jānoskaidro, kāda 
varētu būt taisnīguma atjaunošanas 
procesa ietekme uz vardarbības 
radikalizācijas novēršanu, raugoties no 
„riskam pakļauto” grupu viedokļa. 
Visbeidzot, ar šādu izpēti būtu 
jānoskaidro, kā taisnīguma atjaunošana 
var veicināt atveseļot sabiedrības 
kopienas, kuras skar smagi teroristu 
noziegumi.

Or. en

Grozījums Nr. 950
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.1 apakšpunkts – 1.d daļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērstu incidentus, izpētei būtu 
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jākoncentrējas uz cēloņu izpratni par 
atsevišķu personu vai sociālo grupu 
gatavības līmeni izdarīt noziegumu un par 
politisko radikalizāciju, tostarp politiskās 
vardarbības ekstrēmiem izpausmes 
veidiem, piemēram, terorismu. Sociālajās 
zinātnēs, jo īpaši socioloģijā, psiholoģijā 
un politoloģijā, ir izstrādātas attiecīgas 
izpētes metodes un teorijas, lai atbildētu 
uz šāda veida pētnieciskiem jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 951
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.2 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.2. Drošības vairošana, nodrošinot 
robežu pārvaldību

svītrots

Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, 
procesu un ātras noteikšana metožu 
uzlabošanai, lai uzlabotu robežu drošību, 
tostarp kontroles un uzraudzības 
jautājumus, tajā pašā laikā pilnīgi 
izmantojot EUROSUR sistēmas iespējas. 
Tās tiks izstrādātas un pārbaudītas, ņemot 
vērā to efektivitāti, atbilstību tiesiskajiem 
un ētiskajiem principiem, 
proporcionalitāti, sociālo pieņemamību 
un pamattiesību ievērošanu. Ar pētniecību 
tiks atbalstīta arī integrētas Eiropas 
robežu pārvaldības uzlabošana, tostarp 
īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas 
kaimiņattiecību politikā iesaistītajām 
valstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 952
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.2 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.2. Drošības vairošana, nodrošinot 
robežu pārvaldību

svītrots

Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, 
procesu un ātras noteikšana metožu 
uzlabošanai, lai uzlabotu robežu drošību, 
tostarp kontroles un uzraudzības 
jautājumus, tajā pašā laikā pilnīgi 
izmantojot EUROSUR sistēmas iespējas. 
Tās tiks izstrādātas un pārbaudītas, ņemot 
vērā to efektivitāti, atbilstību tiesiskajiem 
un ētiskajiem principiem, 
proporcionalitāti, sociālo pieņemamību 
un pamattiesību ievērošanu. Ar pētniecību 
tiks atbalstīta arī integrētas Eiropas 
robežu pārvaldības uzlabošana, tostarp 
īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas 
kaimiņattiecību politikā iesaistītajām 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 953
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.2 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, 

svītrots
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procesu un ātras noteikšana metožu 
uzlabošanai, lai uzlabotu robežu drošību, 
tostarp kontroles un uzraudzības 
jautājumus, tajā pašā laikā pilnīgi 
izmantojot EUROSUR sistēmas iespējas. 
Tās tiks izstrādātas un pārbaudītas, ņemot 
vērā to efektivitāti, atbilstību tiesiskajiem 
un ētiskajiem principiem, 
proporcionalitāti, sociālo pieņemamību 
un pamattiesību ievērošanu. Ar pētniecību 
tiks atbalstīta arī integrētas Eiropas 
robežu pārvaldības uzlabošana, tostarp 
īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas 
kaimiņattiecību politikā iesaistītajām 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 954
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.2 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, procesu 
un ātras noteikšana metožu uzlabošanai, lai 
uzlabotu robežu drošību, tostarp kontroles 
un uzraudzības jautājumus, tajā pašā laikā 
pilnīgi izmantojot EUROSUR sistēmas 
iespējas. Tās tiks izstrādātas un 
pārbaudītas, ņemot vērā to efektivitāti, 
atbilstību tiesiskajiem un ētiskajiem 
principiem, proporcionalitāti, sociālo 
pieņemamību un pamattiesību ievērošanu. 
Ar pētniecību tiks atbalstīta arī integrētas 
Eiropas robežu pārvaldības uzlabošana, 
tostarp īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas kaimiņattiecību 

Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, procesu 
un ātras noteikšana metožu uzlabošanai, lai 
uzlabotu robežu drošību, tostarp kontroles 
un uzraudzības jautājumus, tajā pašā laikā 
pilnīgi izmantojot EUROSUR sistēmas 
(Eiropas ārējo robežu uzraudzības 
sistēma) iespējas. Tās tiks izstrādātas un 
pārbaudītas, ņemot vērā to efektivitāti, 
atbilstību tiesiskajiem un ētiskajiem 
principiem, proporcionalitāti, sociālo 
pieņemamību un pamattiesību ievērošanu. 
Ar pētniecību tiks atbalstīta arī integrētas 
Eiropas robežu pārvaldības uzlabošana, 
tostarp īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas kaimiņattiecību 
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politikā iesaistītajām valstīm. politikā iesaistītajām valstīm.

Or. en

Pamatojums

Ir jāievieš saīsinājuma skaidrojums.

Grozījums Nr. 955
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.3 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.3. Kiberdrošības garantēšana svītrots
Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras 
un pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, kā arī aizsargās kritiski 
svarīgas IKT infrastruktūras. Digitālā 
sabiedrība strauji attīstās, tās interneta 
izmantojuma paradumi un ļaunprātīgas 
izmantošanas veidi pastāvīgi mainās, 
rodas jauni sociālās mijiedarbības veidi, 
jauni mobili un no atrašanās vietas 
atkarīgi pakalpojumi, kā arī lietiskais 
internets. Tas nosaka vajadzību pēc jauna 
veida pētniecības, kuras attīstība būtu 
jāstimulē jaunām lietotnēm, 
izmantojumam un sociālajām tendencēm. 
Tiks uzsāktas izsvērtas pētniecības 
iniciatīvas, tostarp proaktīva pētniecība 
un izstrāde, lai ātri reaģētu uz jauniem 
aktuāliem notikumiem saistībā ar uzticību 
un drošību.
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Or. en

Grozījums Nr. 956
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.3 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras 
un pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, kā arī aizsargās kritiski 
svarīgas IKT infrastruktūras. Digitālā 
sabiedrība strauji attīstās, tās interneta 
izmantojuma paradumi un ļaunprātīgas 
izmantošanas veidi pastāvīgi mainās, 
rodas jauni sociālās mijiedarbības veidi, 
jauni mobili un no atrašanās vietas 
atkarīgi pakalpojumi, kā arī lietiskais 
internets. Tas nosaka vajadzību pēc jauna 
veida pētniecības, kuras attīstība būtu 
jāstimulē jaunām lietotnēm, 
izmantojumam un sociālajām tendencēm. 
Tiks uzsāktas izsvērtas pētniecības 
iniciatīvas, tostarp proaktīva pētniecība 
un izstrāde, lai ātri reaģētu uz jauniem 
aktuāliem notikumiem saistībā ar uzticību 
un drošību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 957
Christian Ehler
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.3 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras 
un pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, kā arī aizsargās kritiski 
svarīgas IKT infrastruktūras. Digitālā 
sabiedrība strauji attīstās, tās interneta 
izmantojuma paradumi un ļaunprātīgas 
izmantošanas veidi pastāvīgi mainās, 
rodas jauni sociālās mijiedarbības veidi, 
jauni mobili un no atrašanās vietas 
atkarīgi pakalpojumi, kā arī lietiskais 
internets. Tas nosaka vajadzību pēc jauna 
veida pētniecības, kuras attīstība būtu 
jāstimulē jaunām lietotnēm, 
izmantojumam un sociālajām tendencēm. 
Tiks uzsāktas izsvērtas pētniecības 
iniciatīvas, tostarp proaktīva pētniecība 
un izstrāde, lai ātri reaģētu uz jauniem 
aktuāliem notikumiem saistībā ar uzticību 
un drošību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 958
Petru Constantin Luhan

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.3 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
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cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras un 
pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, kā arī aizsargās kritiski 
svarīgas IKT infrastruktūras. Digitālā 
sabiedrība strauji attīstās, tās interneta 
izmantojuma paradumi un ļaunprātīgas 
izmantošanas veidi pastāvīgi mainās, rodas 
jauni sociālās mijiedarbības veidi, jauni 
mobili un no atrašanās vietas atkarīgi 
pakalpojumi, kā arī lietiskais internets. Tas 
nosaka vajadzību pēc jauna veida 
pētniecības, kuras attīstība būtu jāstimulē 
jaunām lietotnēm, izmantojumam un 
sociālajām tendencēm. Tiks uzsāktas 
izsvērtas pētniecības iniciatīvas, tostarp 
proaktīva pētniecība un izstrāde, lai ātri 
reaģētu uz jauniem aktuāliem notikumiem 
saistībā ar uzticību un drošību.

cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras un 
pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, kā arī aizsargās kritiski 
svarīgas IKT infrastruktūras. Digitālā 
sabiedrība strauji attīstās, tās interneta 
izmantojuma paradumi un ļaunprātīgas
izmantošanas veidi pastāvīgi mainās, rodas 
jauni sociālās mijiedarbības veidi, jauni
tiešsaistes darījumu un finanšu darījumu 
(elektroniskās komercijas) veidi, jauni 
mobili un no atrašanās vietas atkarīgi 
pakalpojumi, kā arī lietiskais internets. Tas 
nosaka vajadzību pēc jauna veida 
pētniecības, kuras attīstība būtu jāstimulē 
jaunām lietotnēm, jauniem īpašiem 
uzņēmējdarbības un tirdzniecības 
modeļiem, izmantojumam un sociālajām 
tendencēm. Tiks uzsāktas izsvērtas 
pētniecības iniciatīvas, tostarp proaktīva 
pētniecība un izstrāde, lai ātri reaģētu uz 
jauniem aktuāliem notikumiem saistībā ar 
uzticību un drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 959
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.4 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.4. Eiropas noturības pret krīzēm un 
katastrofām vairošana

svītrots

Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju 
pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
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(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
ugunsdzēsība un jūras piesārņojuma 
novēršana, humānā palīdzība, civilā 
aizsardzība, konfliktu novēršana, 
medicīniskās informācijas infrastruktūras 
izstrāde, glābšanas uzdevumi un 
stabilizācija pēc krīzes), kā arī tiesību aktu 
piemērošana. Pētniecības darbības 
aptvers visu krīzes pārvaldības ķēdi un 
sabiedrības pretestību, kā arī uzlabos 
Eiropas spējas reaģēt ārkārtas situācijās.
Pasākumi visās uzdevuma jomās būs 
vērsti arī uz sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā 
komunikācijas, dalītās arhitektūras un ar 
cilvēkiem saistīti faktori. Tam arī 
vajadzīga civilo un militāro spēju 
integrācija dažādos uzdevumos, sākot ar 
humānās palīdzības sniedzēju civilo 
aizsardzību, līdz robežu pārvaldībai un 
miera uzturēšanai. Tas ietvers 
tehnoloģijas attīstību jutīgajā divējāda 
izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 
un apstrādes izsekojamību.

Or. en

Grozījums Nr. 960
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.4 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju svītrots
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pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
ugunsdzēsība un jūras piesārņojuma 
novēršana, humānā palīdzība, civilā 
aizsardzība, konfliktu novēršana, 
medicīniskās informācijas infrastruktūras 
izstrāde, glābšanas uzdevumi un 
stabilizācija pēc krīzes), kā arī tiesību aktu 
piemērošana. Pētniecības darbības 
aptvers visu krīzes pārvaldības ķēdi un 
sabiedrības pretestību, kā arī uzlabos 
Eiropas spējas reaģēt ārkārtas situācijās.

Or. en

Grozījums Nr. 961
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.4 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju 
pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
ugunsdzēsība un jūras piesārņojuma 
novēršana, humānā palīdzība, civilā 
aizsardzība, konfliktu novēršana, 
medicīniskās informācijas infrastruktūras 
izstrāde, glābšanas uzdevumi un 
stabilizācija pēc krīzes), kā arī tiesību aktu 
piemērošana. Pētniecības darbības aptvers 
visu krīzes pārvaldības ķēdi un sabiedrības 
pretestību, kā arī uzlabos Eiropas spējas 
reaģēt ārkārtas situācijās.

Ir vajadzīga attiecīgu analīzes instrumentu 
un koncepciju, tostarp tehnoloģiju un 
spēju pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda 
veida ārkārtas situāciju pārvaldības 
operācijas (piemēram, sabiedrības 
aizsardzība, ugunsdzēsība un jūras 
piesārņojuma novēršana, humānā 
palīdzība, dabas un cilvēka izraisītas 
katastrofas, medicīniskās informācijas 
infrastruktūras izstrāde, glābšanas 
uzdevumi un stabilizācija pēc krīzes), 
starpniecību konfliktu atrisināšanā, 
dialogu un samierināšanos. Pētniecības 
darbības aptvers visu krīzes pārvaldības un 
miera veidošanas ķēdi un sabiedrības 
pretestību, kā arī uzlabos Eiropas spējas 
reaģēt ārkārtas situācijās.

Or. en
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Grozījums Nr. 962
Markus Pieper

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.4 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju 
pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
ugunsdzēsība un jūras piesārņojuma 
novēršana, humānā palīdzība, civilā 
aizsardzība, konfliktu novēršana, 
medicīniskās informācijas infrastruktūras 
izstrāde, glābšanas uzdevumi un 
stabilizācija pēc krīzes), kā arī tiesību aktu 
piemērošana. Pētniecības darbības aptvers 
visu krīzes pārvaldības ķēdi un sabiedrības 
pretestību, kā arī uzlabos Eiropas spējas 
reaģēt ārkārtas situācijās.

Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju 
pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
(piemēram, civilā aizsardzība, aizsardzība 
pret plūdiem, ugunsdzēsība un jūras 
piesārņojuma novēršana, humānā 
palīdzība, civilā aizsardzība, konfliktu 
novēršana, medicīniskās informācijas 
infrastruktūras izstrāde, glābšanas 
uzdevumi un stabilizācija pēc krīzes), kā 
arī tiesību aktu piemērošana. Pētniecības 
darbības aptvers visu krīzes pārvaldības 
ķēdi un sabiedrības pretestību.

Or. de

Grozījums Nr. 963
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.4 apakšpunkts – otrā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi visās uzdevuma jomās būs 
vērsti arī uz sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā 
komunikācijas, dalītās arhitektūras un ar 
cilvēkiem saistīti faktori. Tam arī 
vajadzīga civilo un militāro spēju 
integrācija dažādos uzdevumos, sākot ar 
humānās palīdzības sniedzēju civilo 

svītrots
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aizsardzību, līdz robežu pārvaldībai un 
miera uzturēšanai. Tas ietvers 
tehnoloģijas attīstību jutīgajā divējāda 
izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 
un apstrādes izsekojamību.

Or. en

Grozījums Nr. 964
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.4 apakšpunkts – otrā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi visās uzdevuma jomās būs vērsti 
arī uz sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā 
komunikācijas, dalītās arhitektūras un ar 
cilvēkiem saistīti faktori. Tam arī 
vajadzīga civilo un militāro spēju 
integrācija dažādos uzdevumos, sākot ar 
humānās palīdzības sniedzēju civilo 
aizsardzību, līdz robežu pārvaldībai un 
miera uzturēšanai. Tas ietvers 
tehnoloģijas attīstību jutīgajā divējāda 
izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 

Pasākumi visās uzdevuma jomās būs vērsti 
arī uz sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā 
komunikācijas, dalītās arhitektūras un ar 
cilvēkiem saistīti faktori.
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un apstrādes izsekojamību.

Or. en

Grozījums Nr. 965
Petru Constantin Luhan

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.4 apakšpunkts – otrā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi visās uzdevuma jomās būs vērsti 
arī uz sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā 
komunikācijas, dalītās arhitektūras un ar 
cilvēkiem saistīti faktori. Tam arī vajadzīga 
civilo un militāro spēju integrācija dažādos 
uzdevumos, sākot ar humānās palīdzības 
sniedzēju civilo aizsardzību, līdz robežu 
pārvaldībai un miera uzturēšanai. Tas 
ietvers tehnoloģijas attīstību jutīgajā 
divējāda izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 
un apstrādes izsekojamību.

Pasākumi visās uzdevuma jomās būs vērsti 
arī uz sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā 
komunikācijas, dalītās arhitektūras un ar 
cilvēkiem saistīti faktori. Tam arī vajadzīga 
civilo un militāro spēju integrācija dažādos 
uzdevumos, sākot ar humānās palīdzības 
sniedzēju civilo aizsardzību, līdz robežu 
pārvaldībai un miera uzturēšanai. Tas 
ietvers tehnoloģijas attīstību jutīgajā 
divējāda izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 
un apstrādes izsekojamību, nepārkāpjot 
pamattiesības par privātās dzīves un 
personas datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 966
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.5 apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.5. Privātuma un drošības garantēšana 
internetā un drošības sociālās dimensijas 
uzlabošana

svītrots

Lai aizsargātu cilvēku tiesības uz 
konfidencialitāti digitālajā sabiedrībā, būs 
jārada sistēmā integrētas privātās dzīves 
aizsardzības (privacy by design) 
struktūras un tehnoloģijas saistībā ar 
produktu un pakalpojumu koncepciju. 
Tiks izstrādātas tehnoloģijas, kas 
lietotājiem ļaus kontrolēt savus datus un 
to, kā tos var izmantot trešās puses, kā arī 
instrumenti, lai noteiktu un bloķētu 
nelikumīgu saturu un ar datiem saistītus 
pārkāpumus, lai tiešsaistē aizsargātu 
cilvēktiesības, novēršot to, ka cilvēku 
individuālu vai kolektīvu rīcību ierobežo 
nelikumīga meklēšana un kopēšana.
Ikvienam jaunam drošības risinājumam 
un tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Eiropas Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
drošības draudu noteikšanu un 
risināšanu. Tādējādi ir svarīgi labāk 
izprast drošības sociālekonomiskās, 
kultūras un antropoloģiskās dimensijas, 
plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, kā 
arī iedzīvotāju priekšstatu nozīmi. Tiks 
risināti ētiskie jautājumi un cilvēku 
vērtību un pamattiesību aizsardzības 
problēma.

Or. en

Grozījums Nr. 967
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.5 apakšpunkts – pirmā 
daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai aizsargātu cilvēku tiesības uz 
konfidencialitāti digitālajā sabiedrībā, būs 
jārada sistēmā integrētas privātās dzīves 
aizsardzības (privacy by design) 
struktūras un tehnoloģijas saistībā ar 
produktu un pakalpojumu koncepciju. 
Tiks izstrādātas tehnoloģijas, kas 
lietotājiem ļaus kontrolēt savus datus un 
to, kā tos var izmantot trešās puses, kā arī 
instrumenti, lai noteiktu un bloķētu 
nelikumīgu saturu un ar datiem saistītus 
pārkāpumus, lai tiešsaistē aizsargātu 
cilvēktiesības, novēršot to, ka cilvēku 
individuālu vai kolektīvu rīcību ierobežo 
nelikumīga meklēšana un kopēšana.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 968
Petru Constantin Luhan

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.5 apakšpunkts – pirmā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai aizsargātu cilvēku tiesības uz 
konfidencialitāti digitālajā sabiedrībā, būs 
jārada sistēmā integrētas privātās dzīves 
aizsardzības (privacy by design) struktūras 
un tehnoloģijas saistībā ar produktu un 
pakalpojumu koncepciju. Tiks izstrādātas 
tehnoloģijas, kas lietotājiem ļaus kontrolēt 
savus datus un to, kā tos var izmantot 
trešās puses, kā arī instrumenti, lai noteiktu 
un bloķētu nelikumīgu saturu un ar datiem 
saistītus pārkāpumus, lai tiešsaistē 
aizsargātu cilvēktiesības, novēršot to, ka 
cilvēku individuālu vai kolektīvu rīcību
ierobežo nelikumīga meklēšana un 
kopēšana.

Cilvēku tiesību uz konfidencialitāti
aizsardzību digitālajā sabiedrībā jo īpaši 
var panākt, nodrošinot sistēmā integrētas 
privātās dzīves aizsardzības struktūras, 
privātās dzīves aizsardzības struktūras, 
attiecīgajai personai paužot atteikumu 
izpaust tās personas datus, un tehnoloģijas 
saistībā ar produktu un pakalpojumu 
koncepciju, kā arī radot stimulus, ar 
kuriem tiek atzinīgi novērtētas abas 
iepriekš minētās privātās dzīves 
aizsardzības struktūras. Tiks izstrādātas 
tehnoloģijas, kas lietotājiem dos iespēju
kontrolēt savus datus un to, kā tos var 
izmantot trešās puses, kā arī instrumenti, 
lai noteiktu un bloķētu nelikumīgu saturu 
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un ar datiem saistītus pārkāpumus tādā 
veidā, kas aizsargā cilvēktiesības un 
novērš to, ka cilvēku individuāla vai 
kolektīva rīcība ir pakļauta un/vai to
ierobežo nelikumīga meklēšana un 
kopēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 969
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.5 apakšpunkts – otrā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikvienam jaunam drošības risinājumam 
un tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Eiropas Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
drošības draudu noteikšanu un 
risināšanu. Tādējādi ir svarīgi labāk 
izprast drošības sociālekonomiskās, 
kultūras un antropoloģiskās dimensijas, 
plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, kā 
arī iedzīvotāju priekšstatu nozīmi. Tiks 
risināti ētiskie jautājumi un cilvēku 
vērtību un pamattiesību aizsardzības 
problēma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 970
Petru Constantin Luhan

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.5 apakšpunkts – otrā 
daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikvienam jaunam drošības risinājumam un 
tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Eiropas Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
drošības draudu noteikšanu un risināšanu. 
Tādējādi ir svarīgi labāk izprast drošības 
sociālekonomiskās, kultūras un 
antropoloģiskās dimensijas, plašsaziņas 
līdzekļu un komunikācijas, kā arī 
iedzīvotāju priekšstatu nozīmi. Tiks risināti 
ētiskie jautājumi un cilvēku vērtību un 
pamattiesību aizsardzības problēma.

Ikvienam jaunam drošības risinājumam un 
tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Eiropas Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
drošības draudu noteikšanu un risināšanu. 
Tādējādi ir svarīgi labāk izprast drošības 
sociālekonomiskās, kultūras un 
antropoloģiskās dimensijas, plašsaziņas 
līdzekļu un komunikācijas, kā arī 
iedzīvotāju priekšstatu nozīmi. Tiks risināti 
ētiskie jautājumi un cilvēku vērtību un 
pamattiesību aizsardzības problēma, un 
šīm tēmām šajā debatē saglabāsies 
fundamentāla nozīme.

Or. en

Grozījums Nr. 971
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.5 apakšpunkts – otrā 
daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikvienam jaunam drošības risinājumam un 
tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Eiropas Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
drošības draudu noteikšanu un risināšanu. 
Tādējādi ir svarīgi labāk izprast drošības 
sociālekonomiskās, kultūras un 
antropoloģiskās dimensijas, plašsaziņas 
līdzekļu un komunikācijas, kā arī 
iedzīvotāju priekšstatu nozīmi. Tiks 
risināti ētiskie jautājumi un cilvēku vērtību 
un pamattiesību aizsardzības problēma.

Ikvienam jaunam drošības risinājumam un 
tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Eiropas Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
drošības draudu noteikšanu un risināšanu. 
Tādējādi ir svarīgi labāk izprast drošības 
sociālekonomiskās, kultūras un 
antropoloģiskās dimensijas, plašsaziņas 
līdzekļu un komunikācijas, kā arī 
iedzīvotāju priekšstatu nozīmi. Tiks 
nodrošināti ētiskie jautājumi un cilvēku 
vērtību un pamattiesību aizsardzības 
problēma.
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Or. en

Grozījums Nr. 972
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.6 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.6. Konkrēti ar ieviešanu saistīti aspekti svītrots
Lai gan pētniecības darbības būs vērstas 
uz pilsonisko drošību, aktīvi tiks 
nodrošināta arī koordinācija ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūras (EAA) īstenotajām 
darbībām, lai tādējādi pastiprinātu 
sadarbību ar EAA, īpaši ar iepriekš 
minētās Eiropas sadarbības sistēmas 
starpniecību, atzīstot to, ka pastāv jomas, 
kurās ir iespējams divējāds tehnoloģiju 
izmantojums, kas atbilst gan pilsoniskiem, 
gan militāriem pielietojumiem. Turklāt, 
lai uzlabotu Eiropas Savienības 
programmu un politiku koordināciju gan 
iekšējās, gan ārējās drošības jomā, kā arī 
citu Eiropas Savienības iniciatīvu 
koordināciju, tiks stiprināti arī citi 
koordinācijas mehānismi ar attiecīgajām 
Eiropas Savienības aģentūrām, 
piemēram, FRONTEX, EMSA un 
Eiropols.
Ņemot vērā drošības īpašo raksturu, tiks 
ieviesta īpaša kārtība attiecībā uz 
plānošanu un pārvaldību, ieskaitot 
vienošanās ar šā lēmuma 9. pantā minēto 
komiteju. Klasificēta vai citādi delikāta 
informācija par drošību tiks aizsargāta, 
turklāt darba programmās var izvirzīt 
īpašas prasības un noteikt kritērijus 
starptautiskajai sadarbībai. Tas tiks 
atspoguļots arī Drošas sabiedrības 
plānošanas un pārvaldības pasākumos 
(tostarp komiteju aspekti).

Or. en
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Grozījums Nr. 973
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts – trešā daļa – 6.3.6 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.6. Konkrēti ar ieviešanu saistīti aspekti svītrots
Lai gan pētniecības darbības būs vērstas 
uz pilsonisko drošību, aktīvi tiks 
nodrošināta arī koordinācija ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūras (EAA) īstenotajām 
darbībām, lai tādējādi pastiprinātu 
sadarbību ar EAA, īpaši ar iepriekš 
minētās Eiropas sadarbības sistēmas 
starpniecību, atzīstot to, ka pastāv jomas, 
kurās ir iespējams divējāds tehnoloģiju 
izmantojums, kas atbilst gan pilsoniskiem, 
gan militāriem pielietojumiem. Turklāt, 
lai uzlabotu Eiropas Savienības 
programmu un politiku koordināciju gan 
iekšējās, gan ārējās drošības jomā, kā arī 
citu Eiropas Savienības iniciatīvu 
koordināciju, tiks stiprināti arī citi 
koordinācijas mehānismi ar attiecīgajām 
Eiropas Savienības aģentūrām,
piemēram, FRONTEX, EMSA un 
Eiropols.
Ņemot vērā drošības īpašo raksturu, tiks 
ieviesta īpaša kārtība attiecībā uz 
plānošanu un pārvaldību, ieskaitot 
vienošanās ar šā lēmuma 9. pantā minēto 
komiteju. Klasificēta vai citādi delikāta 
informācija par drošību tiks aizsargāta, 
turklāt darba programmās var izvirzīt 
īpašas prasības un noteikt kritērijus 
starptautiskajai sadarbībai. Tas tiks 
atspoguļots arī Drošas sabiedrības 
plānošanas un pārvaldības pasākumos 
(tostarp komiteju aspekti).

Or. en
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Grozījums Nr. 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Droša sabiedrība — Eiropas un tās 
iedzīvotāju brīvības un drošības 
aizsardzība
Eiropas Savienība, tās iedzīvotāji un 
starptautiskie partneri saskaras ar 
vairākiem drošības apdraudējumiem, 
piemēram, noziedzību, terorismu un 
masveida ārkārtas situācijām cilvēka 
izraisītu vai dabas katastrofu rezultātā. Šo 
draudu mērogs var būt starptautisks, un 
tie var attiekties uz fiziskiem mērķiem vai 
kibertelpu. Uzbrukumi, kas vērsti, 
piemēram, pret valsts iestāžu vai privātu 
uzņēmumu interneta vietnēm ne tikai 
mazina iedzīvotāju uzticēšanos, bet var arī 
smagi skart svarīgas nozares, piemēram, 
enerģētikas, transporta, veselības aprūpes, 
finanšu vai telekomunikāciju jomu.
Lai prognozētu, novērstu un pārvaldītu 
šos draudus, ir svarīgi izstrādāt un 
izmantot inovatīvas tehnoloģijas, 
risinājumus, prognozēšanas instrumentus 
un zināšanas, stimulēt sadarbību starp 
pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, 
rast civilās aizsardzības risinājumus, 
pilnveidot Eiropas drošības 
konkurētspēju, IKT un pakalpojumu 
nozares un novērst un apkarot 
konfidencialitātes un cilvēktiesību 
pārkāpumus internetā.
Tādējādi drošības pētniecības jomas 
koordinēšana un pilnveidošana būs 
svarīgs elements un palīdzēs plānot 
pašreizējo pētniecības darbu, tostarp 
prognozēšanu, un uzlabos atbilstīgos 
tiesiskos nosacījumus un procedūras 
koordinēšanai, tostarp attiecībā uz 
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pirmsnormatīvajiem pasākumiem.
Pasākumi tiks īstenoti, piemērojot uz 
uzdevumu vērstu pieeju un integrējot 
atbilstīgās sociālas dimensijas. Ar to 
palīdzību tiks sniegts atbalsts 
Eiropas Savienības politikas 
programmām iekšējai un ārējai drošībai, 
aizsardzības stratēģijām un atbilstīgajiem 
Lisabonas līgumā paredzētajiem 
jaunajiem noteikumiem un tiks 
nodrošināta kibertelpas drošība, 
uzticamība un konfidencialitāte. Ir 
izvirzīti turpmāk minētie mērķi.
6.a.1. Noziedzības un terorisma 
apkarošana
Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un spējas 
(tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
veselības, pārtikas, ūdens resursu un vides 
drošību, kas ir būtiski elementi labas 
sabiedrības un ekonomikas darbības 
nodrošināšanai. Jaunas tehnoloģijas un 
attiecīgas spējas palīdzēs aizsargāt kritiski 
svarīgās infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus (tostarp komunikācijas, 
transportu, veselības aprūpi, pārtiku, 
ūdens resursus, materiāltehnisko apgādi 
un piegādes ķēdi, kā arī vidi). Tas ietvers 
valsts un privāto kritiski svarīgo un tīklam 
pieslēgto infrastruktūru un pakalpojumu 
analīzi un aizsardzību pret visa veida 
draudiem. Papildu elementi, kuru mērķis 
ir uzlabot iedzīvotāju aizsardzību, sekmēs 
drošas pilsoniskās sabiedrības attīstību.
6.a.2. Kritiski svarīgu infrastruktūru 
aizsargāšana un to noturības uzlabošana
Jaunas tehnoloģijas un attiecīgas spējas 
palīdzēs aizsargāt kritiski svarīgās 
infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus (tostarp komunikācijas, 
transportu, veselības aprūpi, pārtiku, 
ūdens resursus, materiāltehnisko apgādi 
un piegādes ķēdi, kā arī vidi). Tas ietvers 
valsts un privāto kritiski svarīgo un tīklam 
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pieslēgto infrastruktūru un pakalpojumu 
analīzi un aizsardzību pret visa veida 
draudiem.
6.a.3. Drošības nostiprināšana, 
nodrošinot robežu pārvaldību un jūras 
satiksmes drošību
Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, 
procesu un ātras noteikšana metožu 
uzlabošanai, lai uzlabotu robežu drošību, 
tostarp kontroles un uzraudzības 
jautājumus, tajā pašā laikā pilnīgi 
izmantojot EUROSUR sistēmas iespējas. 
Tās tiks izstrādātas un pārbaudītas, ņemot 
vērā to efektivitāti, atbilstību tiesiskajiem 
un ētiskajiem principiem, 
proporcionalitāti, sociālo pieņemamību 
un pamattiesību ievērošanu. Ar pētniecību 
tiks atbalstīta arī integrētas Eiropas 
robežu pārvaldības uzlabošana, tostarp 
īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas 
kaimiņattiecību politikā iesaistītajām 
valstīm.
Tiks risināti visi ar jūras satiksmes 
drošību saistītie jautājumi. Cita starpā tie 
būs jautājumi, kas saistīti ar jūras robežas 
pārvaldības aspektiem, kā arī ūdens 
transporta aizsardzību un kontroli.
6.a.4. Kiberdrošības garantēšana
Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras 
un pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, vērsīsies pret 
kibertehnoloģiju neatbilstīgu 
izmantošanu, kā arī novērsīs privātuma 
pārkāpumus un aizsargās kritiski svarīgas 
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IKT infrastruktūras.
6.a.5. Eiropas noturības pret krīzēm un 
katastrofām vairošana
Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju 
pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
ugunsdzēsība un jūras piesārņojuma 
novēršana, humānā palīdzība, civilā 
aizsardzība, konfliktu novēršana, 
medicīniskās informācijas infrastruktūras 
izstrāde, glābšanas uzdevumi un 
stabilizācija pēc krīzes), kā arī tiesību aktu 
piemērošana. Pētniecības darbības 
aptvers visu krīzes pārvarēšanas ķēdi un 
sabiedrības pretestību, kā arī uzlabos 
Eiropas spējas reaģēt ārkārtas situācijās.
Pasākumi visās uzdevuma jomās būs 
vērsti arī uz sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un integrāciju, tostarp 
attiecībā uz tādiem aspektiem kā 
komunikācijas, dalītās arhitektūras un ar 
cilvēkiem saistīti faktori. Tam arī 
vajadzīga civilo un militāro spēju 
integrācija dažādos uzdevumos, sākot ar 
humānās palīdzības sniedzēju civilo 
aizsardzību, līdz robežu pārvaldībai un 
miera uzturēšanai. Tas ietvers 
tehnoloģijas attīstību jutīgajā divējāda 
izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 
un apstrādes izsekojamību.
6.a.6. Privātuma un drošības internetā 
garantēšana un drošības sociālās 
dimensijas uzlabošana
Ikvienam jaunam drošības risinājumam 
un tehnoloģijai ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamai, jāatbilst Eiropas Savienības 
un starptautiskajiem tiesību aktiem, jābūt 
efektīvai un proporcionālai attiecībā uz 
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drošības draudu noteikšanu un 
risināšanu. Tādējādi ir svarīgi labāk 
izprast drošības sociālekonomiskās, 
kultūras un antropoloģiskās dimensijas, 
plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, kā 
arī iedzīvotāju priekšstatu nozīmi. Tiks 
risināti ētiskie jautājumi un cilvēku 
vērtību un pamattiesību aizsardzības 
problēma.
Lai aizsargātu cilvēku tiesības uz 
konfidencialitāti digitālajā sabiedrībā, būs 
jārada sistēmā integrētas privātās dzīves
aizsardzības (privacy by design) 
struktūras un tehnoloģijas saistībā ar 
produktu un pakalpojumu koncepciju. 
Tiks izstrādātas tehnoloģijas, kas 
lietotājiem ļaus kontrolēt savus datus un 
to, kā tos var izmantot trešās puses, kā arī 
instrumenti, lai noteiktu un bloķētu 
nelikumīgu saturu un ar datiem saistītus 
pārkāpumus, lai tiešsaistē aizsargātu 
cilvēktiesības, novēršot to, ka cilvēku 
individuālu vai kolektīvu rīcību ierobežo 
nelikumīga meklēšana un kopēšana.
6.a.7. Eiropas Savienības iekšējo un 
ārējās drošības politikas atbalstīšana
Tā kā robeža starp ārējo un iekšējo 
drošību kļūst arvien neskaidrāka, 
konflikti ārpus Eiropas un to sekas strauji 
var radīt tiešu ietekmi uz Eiropas drošību. 
Turklāt īpaša uzmanība jāpievērš civilo 
darbību un uz aizsardzību vērsto darbību 
un politikas mijiedarbībai, jo pastāv lielas 
iespējas izmantot sinerģiju starp civilo 
aizsardzību, situācijas novērtēšanu, 
konfliktu pārvaldību un novēršanu, miera 
uzturēšanu un situācijas stabilizēšanas 
operācijām pēc krīzes. Jomās, kurās tiks 
konstatēta savstarpējās papildināmības 
iespēja, tiks veicināti ieguldījumi krīzes 
pārvaldības spēju attīstībā, lai 
nekavējoties novērstu veiktspējas 
nepilnības, vienlaikus izvairoties no 
nevajadzīgas dublēšanās, veidotu 
sinerģiju un atbalstītu standartizāciju.
6.a.8. Standartizācijas un sadarbspējas 
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uzlabošana
Pirmsnormatvie un standartizācijas 
pasākumi tiks atbalstīti visās uzdevumu 
jomās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
identificētajiem trūkumiem 
standartizācijā un rīku un tehnoloģiju 
jaunajai paaudzei. Pasākumi visās 
uzdevuma jomās ietvers arī sistēmu un 
pakalpojumu savietojamību un 
integrāciju, tostarp tādus aspektus kā, 
piemēram, komunikācija. Tam arī 
vajadzīga civilo un militāro spēju 
integrācija dažādos uzdevumos, sākot ar 
humānās palīdzības sniedzēju civilo 
aizsardzību, līdz robežu pārvaldībai un 
miera uzturēšanai. Tas ietvers 
tehnoloģijas attīstību jutīgajā divējāda 
izmantojuma tehnoloģiju jomā, lai 
garantētu civilās aizsardzības un militāro 
spēku un sabiedrības aizsardzības spēku 
savietojamību visā pasaulē, kā arī 
uzticamību, organizatoriskos, tiesiskos un 
ētiskos aspektus, tirdzniecības jautājumus, 
informācijas konfidencialitātes un 
integritātes aizsardzību un visu darījumu 
un apstrādes izsekojamību.
6.a.9. Konkrēti ar ieviešanu saistīti aspekti
Lai gan pētniecības darbības būs vērstas 
uz pilsonisko drošību, aktīvi tiks 
nodrošināta arī koordinācija ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūras (EAA) īstenotajām 
darbībām, lai tādējādi pastiprinātu 
sadarbību ar EAA, īpaši ar iepriekš 
minētās Eiropas sadarbības sistēmas 
starpniecību, atzīstot to, ka pastāv jomas, 
kurās ir iespējams divējāds tehnoloģiju 
izmantojums, kas atbilst gan pilsoniskiem, 
gan militāriem pielietojumiem. Turklāt, 
lai uzlabotu Eiropas Savienības 
programmu un politiku koordināciju gan 
iekšējās, gan ārējās drošības jomā, kā arī 
citu Eiropas Savienības iniciatīvu 
koordināciju, tiks stiprināti arī citi 
koordinācijas mehānismi ar attiecīgajām 
Eiropas Savienības aģentūrām, 
piemēram, FRONTEX, EMSA un 
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Eiropols.
Ņemot vērā drošības īpašo raksturu, tiks 
ieviesta īpaša kārtība attiecībā uz 
plānošanu un pārvaldību, tostarp 
vienošanās ar šā lēmuma 9. pantā minēto 
komiteju. Klasificēta vai citādi delikāta 
informācija par drošību tiks aizsargāta, 
turklāt darba programmās var izvirzīt 
īpašas prasības un noteikt kritērijus 
starptautiskajai sadarbībai. Tas tiks 
atspoguļots arī drošas sabiedrības 
plānošanas un pārvaldības pasākumos 
(tostarp komiteju aspekti).

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 975
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Paaugstināt iedzīvotāju drošību —
noziedzības un terorisma apkarošana
Mērķis ir gan negadījuma novēršana, gan 
tā iespējamo seku mazināšana. Tam ir 
vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un spējas 
(tostarp kibertelpas noziegumu un 
kiberterorisma apkarošanai), lai atbalstītu 
veselības, pārtikas, ūdens resursu un vides 
drošību, kas ir būtiski elementi labas 
sabiedrības un ekonomikas darbības 
nodrošināšanai. Tas ietvers valsts un 
privāto kritiski svarīgo un tīklam pieslēgto 
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infrastruktūru un pakalpojumu analīzi un 
aizsardzību pret visa veida draudiem. 
Papildu elementi, kuru mērķis ir uzlabot 
iedzīvotāju aizsardzību, sekmēs drošas 
pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Or. en

Pamatojums

Teikuma „Jaunas teoloģijas … un vide” svītrošana, kas neatbilst uzdevumiem šajā jomā. 
Turklāt šis teikums jau ir iekļauts 6.a 2. punktā. Būtu jānovērš šāda dublēšanās.

Grozījums Nr. 976
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6.b sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Eiropas noturības pret krīzēm un 
katastrofām vairošana
Ir vajadzīga attiecīgu tehnoloģiju un spēju 
pilnveidošana, lai atbalstītu dažāda veida 
ārkārtas situāciju pārvaldības operācijas 
(piemēram, sabiedrības aizsardzība, 
ugunsdzēsība un jūras piesārņojuma 
novēršana, humānā palīdzība, civilā 
aizsardzība, medicīniskās informācijas 
infrastruktūras izstrāde, glābšanas 
uzdevumi), kā arī tiesību aktu 
piemērošana. Pētniecības darbības 
aptvers visu krīzes pārvarēšanas ķēdi un 
sabiedrības pretestību, kā arī uzlabos 
Eiropas spējas reaģēt ārkārtas situācijās.

Or. en

Pamatojums

Konfliktu novēršana un stabilizācija pēc krīzes jau veido daļu no 6.a 7. sadaļas par 
Savienības iekšējās un ārējās drošības politikas atbalstīšanu Tāda paša satura dublēšanās 
divās dažādās sadaļās varētu radīt neskaidrības.
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Grozījums Nr. 977
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 6.c sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Atbalstīt Eiropas Savienības iekšējo 
un ārējo drošības politiku
Tā kā robeža starp ārējo un iekšējo 
drošību kļūst arvien neizteiktāka, konflikti 
ārpus Eiropas un to sekas strauji var radīt 
tiešu ietekmi uz Eiropas drošību. Turklāt 
īpaša uzmanība jāpievērš civilo darbību 
un uz aizsardzību vērsto darbību, un 
politikas mijiedarbībai, jo pastāv lielas 
iespējas izmantot sinerģiju starp civilo 
aizsardzību, situācijas novērtēšanu, 
konfliktu pārvaldību un novēršanu, miera 
uzturēšanu un situācijas stabilizēšanas 
operācijām pēc krīzes. Jomās, kurās tiks 
konstatēta savstarpējās papildināmības 
iespēja, tiks veicināti ieguldījumi 
konfliktu pārvaldības spēju attīstībā, lai 
nekavējoties novērstu spēju nepilnības, 
vienlaikus izvairoties no nevajadzīgas 
dublēšanās, veidotu sinerģiju un atbalstītu 
standartizāciju.

Or. en

Pamatojums

Konfliktu novēršana un stabilizācija pēc krīzes jau veido daļu no 6.a.7. sadaļas par 
Savienības iekšējās un ārējās drošības politikas atbalstīšanu. Tāda paša satura dublēšanās 
divās dažādās sadaļās varētu radīt neskaidrības. Krīžu pārvarēšana jau ir iekļauta 
6.a.5. sadaļā par Eiropas noturības palielināšanu pret krīzēm un katastrofām, un šī tēma 
nebūtu jāiekļauj šeit.

Grozījums Nr. 978
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 2. sadaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā loma rūpniecībā 2. Vadošā loma rūpniecībā un 
pakalpojumu jomā

Or. ro

Grozījums Nr. 979
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 3.3. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.3. Droša, tīra un efektīva enerģija 3.3. Energoefektivitāte un droša, tīra un 
efektīva enerģija

Or. ro

Grozījums Nr. 980
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC arvien vairāk pievērsīs uzmanību „20-
20-20” klimata un enerģijas mērķiem un 
ES pārejai uz konkurētspējīgu, zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku līdz 
2050. gadam, pētot šādus tehnoloģiskos un 
sociāli ekonomiskos aspektus:

JRC arvien vairāk pievērsīs uzmanību „20-
20-20” klimata un enerģijas mērķiem un 
ES pārejai uz konkurētspējīgu, zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku, pētot šādus 
tehnoloģiskos un sociāli ekonomiskos 
aspektus:

Or. it

Pamatojums

Pamatprogrammas nosaukumā norādīts, ka tā attiecas tikai uz laikposmu līdz 2020. gadam, 
saskaņojot ar citām stratēģijām 2020. gadam un iniciatīvas „20-20-20” mērķi. Tā vietā, lai 
censtos iezīmēt turpmāko scenāriju nākamajām desmitgadēm, mums jāpievērš uzmanība 
2020. gada mērķu sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 981
Niki Tzavela

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) energoapgādes drošība, īpaši attiecībā 
uz saiknēm un savstarpēju saistību ar 
energoapgādi un pārvades sistēmām, kas 
sniedzas pāri Eiropas robežām; to vietējo 
sākotnējo un ārējo enerģijas avotu un 
infrastruktūru apzināšana, uz kurām 
paļaujas Eiropa;

(a) energoapgādes drošība un 
daudzveidība, īpaši attiecībā uz saiknēm un 
savstarpēju saistību ar energoapgādi un 
pārvades sistēmām, kas sniedzas pāri 
Eiropas robežām; to vietējo sākotnējo un 
ārējo enerģijas avotu un infrastruktūru 
apzināšana, uz kurām paļaujas Eiropa;

Or. en

Pamatojums

Lai gan kopīga pētniecības centra darbība plaši koncentrējas uz „apgādes drošības” 
pasākumiem, veicot pētījumus, uzmanība jāpievērš arī piegāžu maršrutu un tranzīta 
„daudzveidības” elementam.

Grozījums Nr. 982
Markus Pieper

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – pirmā daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) Eiropas Savienības spēju uzlabošana 
attiecībā uz katastrofu riska samazināšanu 
un cilvēka izraisītu un dabas katastrofu 
pārvaldību, jo īpaši ar globālas agrīnās 
brīdināšanas sistēmas izstrādes attiecībā uz 
dažādiem draudiem un riska pārvaldības 
informācijas sistēmu palīdzību, izmantojot 
Zemes novērošanas tehnoloģijas;

(h) Eiropas Savienības spēju uzlabošana 
attiecībā uz katastrofu riska samazināšanu 
un cilvēka izraisītu un dabas katastrofu 
pārvaldību, jo īpaši ar testēšanas ierīču un 
globālas agrīnās brīdināšanas sistēmas 
izstrādes attiecībā uz dažādiem draudiem 
un riska pārvaldības informācijas sistēmu 
palīdzību, izmantojot Zemes novērošanas 
tehnoloģijas;

Or. de
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Pamatojums

Pārvarot dabas vai cilvēku radītas katastrofas, ir nepieciešama ne tikai novērošana un 
brīdināšana, bet arī praktiska palīdzība, kad notiek katastrofa. Tālab īpašas testēšanas 
ierīces, kas ļauj praktiski sagatavoties katastrofām, piemēram, nopietniem plūdiem, ir tikpat 
nozīmīgas  attiecībā uz iedzīvotāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 983
Markus Pieper

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – pirmā daļa – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) Demonstrēšanas un eksperimentālo 
iekārtu izstrāde katastrofu simulēšanai, 
lai samazinātu katastrofu risku un 
uzlabotu katastrofu pārvarēšanu vietējā 
līmenī, jo īpaši attiecībā uz aizsardzību 
pret plūdiem.

Or. de

Pamatojums

Pārvarot dabas vai cilvēku radītas katastrofas, ir nepieciešama ne tikai novērošana un 
brīdināšana, bet arī praktiska palīdzība, kad notiek katastrofa. Tālab īpašas testēšanas 
ierīces, kas ļauj praktiski sagatavoties katastrofām, piemēram, nopietniem plūdiem, ir tikpat 
nozīmīgas  attiecībā uz iedzīvotāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 984
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 2. punkts – otrais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patenta pieteikumi nākotnes un jauno 
tehnoloģiju jomā

Patenta un funkcionālo modeļu pieteikumi 
nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā

Or. en



AM\909647LV.doc 167/168 PE492.826v02-00

LV

Pamatojums

Pilnīga formulējuma nolūkos.

Grozījums Nr. 985
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 3. punkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētnieku, tostarp PhD kandidātu, aprite 
starp nozarēm un valstīm

Pētnieku, tostarp PhD kandidātu, aprite 
starp nozarēm un valstīm un daudzas 
publikācijas specializētajos periodikas 
izdevumos, izpētes, izstrādes un inovāciju 
projekti, kurus rosinājusi šī aprite

Or. en

Pamatojums

Pasākuma reālie rezultāti jādara pieejami. Citādi tā paliks vienīgi aprite.

Grozījums Nr. 986
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 4. punkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūras, kas ar 
Savienības atbalstu darītas pieejamas 
visiem pētniekiem Eiropā un ārpus tās

Visā Eiropā izstrādātas pētniecības 
infrastruktūras, kas ar Savienības atbalstu 
darītas pieejamas visiem pētniekiem Eiropā 
un ārpus tās

Or. en

Grozījums Nr. 987
Vladko Todorov Panayotov
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Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1. punkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patenta pieteikumi, kas izpildīti dažādās 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās

Patenta un funkcionālo modeļu 
pieteikumi, kas izpildīti dažādās 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu pilnīgumu.

Grozījums Nr. 988
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 3. daļa – 1. sadaļa – 2. punkts – pirmais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patenta pieteikumi dažādo sabiedrības 
problēmu jomā

Patenta un funkcionālo modeļu pieteikumi 
dažādo sabiedrības problēmu jomā

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu pilnīgumu.


