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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību 
Aktīvas dzīves un interaktīvas automatizētas dzīvesvides pētniecības un izstrādes 
programmā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0500),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 185. pantu un 
188. panta otro daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0219/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada ... Regulu (ES) Nr. .../20135

izveidotās pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
(20135–2020) (turpmāk "pamatprogramma
"Apvārsnis 2020"") mērķis ir panākt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju,
palīdzot nostiprināt publiskā–publiskā 

(2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada … Regulu (ES) Nr. .../20135

izveidotās pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas 2014. 20135. gadam 
“Apvārsnis 2020” (turpmāk
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) 
mērķis ir panākt lielāku ietekmi uz 
pētniecību un inovāciju, veidojot ciešāku 

                                               
1 OV C […], […], […]. lpp.
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sektora partnerības, tostarp ar Savienības 
dalību programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, saskaņā ar Līguma 185. pantu.

sinerģiju, uzlabojot koordināciju un 
novēršot nevajadzīgu pārklāšanos ar 
starptautiskām, valsts un reģionālām 
pētniecības programmām. Publiskā–
publiskā sektora partnerībām, tostarp ar 
Savienības dalību programmās, ko īsteno 
vairākas dalībvalstis, saskaņā ar Līguma 
185. pantu, vajadzētu sasniegt šos mērķus.

__________________ __________________
5 OV […]. [H2020 FP] 5 OV […]. [H2020 FP]

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Pētniecības un inovāciju darbībām, 
ko īsteno saskaņā ar AAL programmu, 
būtu pilnībā jāatbilst pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" vispārējiem principiem, 
jo īpaši dzimumu līdztiesības, atklātas 
piekļuves un ētikas principiem. Tām būtu 
jāatbilst ētikas principiem un 
attiecīgajiem valstu, Savienības un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartai 
un Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un 
tās papildprotokoliem. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu aizsardzības līmeni cilvēku 
veselības aizsardzības jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) 2012. gada decembrī Komisija 
iesniedza Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par AAL JP8

starpposma novērtējumu. Novērtējumu 
izstrādāja ekspertu grupa. Saskaņā ar 
ekspertu grupas vispārējo viedokli AAL JP 
bija sasniegusi būtisku progresu tās mērķu 
īstenošanā un ievērības cienīgus rezultātus 
un tā būtu jāturpina arī pēc pašreizējā 
finansēšanas perioda. Ekspertu grupa gan 
norādīja uz dažiem trūkumiem, jo īpaši uz 
vajadzību projektos vairāk iesaistīt 
lietotājus un vajadzību vēl vairāk uzlabot 
programmas darbības rezultativitāti 
attiecībā uz līguma noslēgšanas un 
maksājumu veikšanas termiņiem. 

(4) 2012. gada decembrī Komisija 
iesniedza Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par AAL JP8

starpposma novērtējumu. Saskaņā ar 
ekspertu grupas vispārējo viedokli AAL JP 
bija sasniegusi būtisku progresu tās mērķu 
īstenošanā un ievērojamus rezultātus un tā 
būtu jāturpina arī pēc pašreizējā 
finansēšanas perioda. Ekspertu grupa gan 
norādīja uz dažiem trūkumiem, jo īpaši uz 
vajadzību projektos vairāk un pēc iespējas 
agrāk iesaistīt lietotājus un vajadzību vēl 
vairāk uzlabot programmas darbības 
rezultativitāti attiecībā uz līguma 
noslēgšanas un maksājumu veikšanas 
termiņiem.

__________________ __________________
8 COM(2010) 763 galīgā redakcija, 
12.10.2006.

8 COM(2010) 763 galīgā redakcija, 
12.10.2006.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) 2010. gadā veiktajā starpposma 
novērtējumā un 2012. gada apspriešanās 
procesā jo īpaši tika uzsvērts, ka dažādo 
finanšu instrumentu, atbilstīguma 
noteikumu un atmaksāšanas sistēmu 
sadrumstalotība un nepietiekama 
koordinēšana ietekmē līdzdalību un 
apgrūtina inovāciju. Attiecībā uz katru 
uzaicinājumu iesaistītajām valstīm ar 
AAL Ģenerālās asamblejas starpniecību 
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vajadzētu vienoties par vienveidīgiem 
finansēšanas noteikumiem, kas 
konsekventi jāīsteno atbilstīgi 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
noteikumiem

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija savā paziņojumā "Stratēģijas 
"Eiropa 2020" pamatiniciatīva "Inovācijas 
savienība""10 norādīja, ka sabiedrības 
novecošana ir viena no sabiedrības 
problēmām, kuru risināšanā inovācijas 
sasniegumi var būt ļoti svarīgi un var 
uzlabot konkurētspēju, sniegt Eiropas 
uzņēmumiem iespēju izvirzīties vadībā 
jaunu tehnoloģiju izstrādē, attīstīties un 
kļūt par pasaules līderiem jaunos 
izaugsmes tirgos, uzlabot sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti un 
tādējādi radīt daudz jaunu augstas 
kvalitātes darbvietu.

(6) Komisija savā paziņojumā "Stratēģijas 
"Eiropa 2020" pamatiniciatīva "Inovācijas 
savienība""10 norādīja, ka sabiedrības 
novecošana ir viena no sabiedrības 
problēmām, kuru risināšanā inovācijas 
sasniegumi var būt ļoti svarīgi un sniegt 
Eiropas uzņēmumiem iespēju izvirzīties 
vadībā jaunu tehnoloģiju izstrādē, attīstīties 
un kļūt par pasaules līderiem jaunos 
izaugsmes tirgos, uzlabot sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti un 
tādējādi radīt daudz jaunu augstas 
kvalitātes darbvietu.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 galīgā redakcija, 
12.10.2006.

10 COM(2010) 546 galīgā redakcija, 
12.10.2006.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
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Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu
sasniegšanā — līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 
gadiem, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un aprūpes sistēmu efektivitāti 
Savienībā. Tās stratēģiskajā īstenošanas 
plānā noteiktas prioritātes inovācijas 
paātrināšanai un paplašināšanai aktīvu un 
veselīgu vecumdienu jomā visā Savienībā 
trīs aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija.

Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu
sasniegšanā - līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 
gadiem, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un aprūpes sistēmu efektivitāti un 
lietderīgumu Savienībā. Tās stratēģiskajā 
īstenošanas plānā noteiktas prioritātes 
inovācijas paātrināšanai un paplašināšanai 
aktīvu un veselīgu vecumdienu jomā visā 
Savienībā trīs aspektos: profilakse un 
veselības veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Tā kā ar IKT sistēmām tiek 
apstrādāti lieli personas datu un profilu 
apjomi un tās darbojas, sazinoties reālajā 
laikā, tādējādi nesot sev līdzi lielu risku, 
ka varētu notikt datu drošības pārkāpumi, 
programmā būtu jāveic projektu datu 
aizsardzības un datu privātuma 
novērtējums, lai nodrošinātu augstu datu 
aizsardzības un drošuma līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Savienība ir apņēmusies līdz 
2020. gadam paplašināt atjaunojamās 
enerģijas avotu izmantošanu, samazināt 
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siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
palielināt enerogoefektivitāti. Šīs 
programmas darbībās būtu jāiekļauj uz 
IKT balstītu ar energoefektivitāti saistītu 
inovāciju izvērtēšana, lai nodrošinātu 
energoefektīvu risinājumu izstrādi un 
enerģijas ietaupījumus ne tikai veselības 
aprūpes sistēmām, bet arī galalietotājam.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Aktīvas dzīves un interaktīvas 
automatizētas dzīvesvides pētniecības un 
izstrādes programmas (turpmāk "AAL 
programma") pamatā vajadzētu būt 
iepriekšējās programmas sasniegumiem, un 
tai būtu jārisina iepriekšējās programmas 
trūkumi, veicinot lietotāju aktīvāku dalību 
projektos un īstenojot programmu raitāk.

(10) Aktīvas dzīves un interaktīvas 
automatizētas dzīvesvides pētniecības un 
izstrādes programmas (turpmāk "AAL 
programma") pamatā vajadzētu būt 
iepriekšējās programmas sasniegumiem, un 
tai būtu jārisina iepriekšējās programmas 
trūkumi, nodrošinot lietotāju aktīvu dalību 
visos projektos jau no to sākumposma, lai 
garantētu, ka izstrādātie risinājumi ir 
pieņemami un atbilst konkrētām 
vajadzībām. Turklāt programmas 
īstenošana ir jāvienkāršo, jāsaskaņo un 
jāveic raitāk.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) AAL programmā būtu jāņem vērā 
plaša inovāciju definīcija, iekļaujot tajā 
organizatoriskos, uzņēmējdarbības, 
tehnoloģiskos, sabiedriskos un vides 
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aspektus. Tai būtu jānodrošina 
daudznozaru pieeja un sociālo zinātņu 
iekļaušana šajā programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Struktūras no dalībvalstīm, kas nav 
iesaistījušās šajā programmā, bet kas 
vēlas iesaistīties AAL darbībās, 
nevajadzētu diskriminēt attiecībā uz 
piekļuvi „Apvārsnis 2020” finansējumam 
šīs programmas ietvaros. Šādām 
struktūrām vajadzētu ļaut piedalīties 
uzaicinājumos, ja tās nodrošina 
līdzfinansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2013 
[H2020 FP] mērķiem ikvienai dalībvalstij 
un ikvienai pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" asociētajai valstij 
vajadzētu būt tiesībām līdzdarboties AAL 
programmā.

(12) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2013 
[H2020 FP] mērķiem ikvienai dalībvalstij 
un ikvienai pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" asociētajai valstij 
vajadzētu būt tiesībām jebkurā laikā
līdzdarboties AAL programmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībai netiešās darbībās, ko finansē 
AAL programma, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada ... 
Regulu (ES) Nr. .../2013, kurā izklāstīti 
dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads). 
Taču, ņemot vērā AAL programmas 
specifiskās funkcionālās vajadzības, 
jāparedz atkāpes no minētās regulas 
saskaņā ar tās 1. panta 3. punktu.

(18) Dalībai netiešās darbībās, ko finansē 
AAL programma, piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada ... 
Regulu (ES) Nr. .../2013, kurā izklāstīti 
dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 
"Apvārsnis 2020" (2014.–2020. gads). 
Katram uzaicinājumam būtu jānosaka 
vienotas finansējuma likmes un 
noteikumi.

__________________ __________________
15 OV L […], […], [...]. lpp. [H2020 RfP] 15 OV L […], […], [...]. lpp. [H2020 RfP]

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Konkrētas atkāpes no Regulas (ES) 
Nr. .../2013 [H2020 RfP] ir vajadzīgas, jo 
pēc ieceres AAL programma ir inovācijas 
programma, kuras rezultāti ātri nonāk tirgū 
un kurā apvienotas daudzas dažādas valstu 
finansējuma plūsmas (piemēram, 
pētniecības inovācijas, veselības aprūpes 
un nozares finansējuma programmas). Šīm
valstu programmām to rakstura dēļ ir 
dažādi dalības noteikumi, un nevar 
rēķināties, ka tās pilnībā atbildīs Regulai 
(ES) Nr. .../2013 ["Apvārsnis 2020" dalības 
noteikumi]. Turklāt AAL programma ir jo 
īpaši vērsta uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un lietotāju organizācijām, 

(19) AAL programma ir iecerēta kā
inovācijas programma, kuras rezultāti ātri 
nonāk tirgū un kurā apvienotas daudzas 
dažādas valstu finansējuma plūsmas
(piemēram, pētniecības inovācijas, 
veselības aprūpes un nozares finansējuma 
programmas). Lai gan valstu programmām 
to rakstura dēļ ir dažādi dalības noteikumi,
līdzdalību šajā programmā vajadzētu 
saskaņot ar Regulas (ES) 
Nr. ... 2013 "Apvārsnis 2020" dalības 
noteikumi] noteikumiem. Turklāt AAL 
programma ir jo īpaši vērsta uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un lietotāju 
organizācijām, kas parasti nepiedalās 
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kas parasti nepiedalās Savienības 
pētniecības un inovācijas darbībās. Lai 
atvieglotu minēto uzņēmumu un 
organizāciju dalību, Savienības finansiālais 
ieguldījums tiek sniegts saskaņā ar 
attiecīgo valstu finansēšanas programmu 
noteikumiem, kas tiem ir pazīstamāki, un 
īstenots kā viena dotācija, kurā Savienības 
finansējums apvienots ar attiecīgo valsts 
finansējumu.

Savienības pētniecības un inovācijas 
darbībās. Lai atvieglotu minēto uzņēmumu 
un organizāciju dalību, Savienības 
finansiālais ieguldījums var tiek sniegts ar 
attiecīgo valstu finansēšanas struktūru 
starpniecību un īstenots kā viena dotācija, 
kurā Savienības finansējums apvienots ar 
attiecīgo valsts finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Komisijai būtu jāveic starpposma 
novērtējums, jo īpaši par AAL programmas 
kvalitāti un efektivitāti un panākumiem 
izvirzīto mērķu sasniegšanā, kā arī galīgais 
novērtējums un jāsagatavo ziņojums par 
minētajiem novērtējumiem.

(21) Komisijai būtu jāveic starpposma
ārējais novērtējums, jo īpaši par AAL 
programmas kvalitāti un efektivitāti un 
panākumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā
un šīs iniciatīvas kopējo ieguldījumu 
nacionālo pētniecības programmu un 
pasākumu saskaņošanas un sadarbspējas 
palielināšanā, kā arī galīgais ārējais
novērtējums un jāsagatavo ziņojums par 
minētajiem novērtējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) AAL programmai būtu jānodrošina 
efektīva dzimumu līdztiesības sekmēšana 
un jāievēro ētiskie principi, kas pausti
pamatprogrammā "Apvārsnis 2020".

(23) AAL programmai būtu jānodrošina 
efektīva dzimumu līdztiesības sekmēšana 
un jāievēro ētiskie principi, kas paredzēti
pamatprogrammā "Apvārsnis 2020".
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Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AAL programmai var pievienoties 
ikviena cita dalībvalsts vai pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammas 2014.–
2020. gadam "Apvārsnis 2020", kura 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../2013 
(turpmāk "pamatprogramma 
"Apvārsnis 2020""), asociētā valsts, ja tā 
atbilst šā lēmuma 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā noteiktajam kritērijam. 
Minētās dalībvalstis un asociētās valstis, 
kas atbilst 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta nosacījumam, šajā lēmumā 
uzskatāmas par iesaistītajām valstīm.

2. AAL programmai jebkurā laikā var 
pievienoties ikviena cita dalībvalsts vai 
pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas 2014.–2020. gadam 
"Apvārsnis 2020", kura izveidota ar Regulu 
(ES) Nr. .../2013 (turpmāk 
"pamatprogramma "Apvārsnis 2020""), 
asociētā valsts, ja tā atbilst šā lēmuma 
3. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
noteiktajam kritērijam. Minētās dalībvalstis 
un asociētās valstis, kas atbilst 3. panta 
1. punkta c) apakšpunkta nosacījumam, 
šajā lēmumā uzskatāmas par iesaistītajām 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ikviena struktūra no kādas citas ar 
pamatprogrammu ”Apvārsnis 2020” 
asociētas valsts jebkurā laikā var 
piedalīties AAL programmas netiešajās 
darbībās, ja tā nodrošina savu 
līdzfinansējumu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
Nr. .../2013 [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"] 
16. panta 1. punkta, dotāciju nolīgumus 
ar dalībniekiem paraksta izraudzītā 
programmas pārvaldības valsts aģentūra.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no Regulas (ES) 
Nr. .../2013 [dalības un pētījumu rezultātu 
izplatīšanas noteikumi attiecībā uz 
pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020"] 
19. panta [1. un 5.–7. punkta] un 22.–
29. panta, izraudzīto programmas 
pārvaldības valsts aģentūru 
administrētajām dotācijām piemēro
izraudzīto valstu programmu finansēšanas 
noteikumus.

4. Dotācijām piemēro saskaņotus
finansēšanas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. .../2013 
[dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu
"Apvārsnis 2020"] 38.–46. panta, piemēro 
izraudzīto valstu programmu noteikumus 
par rezultātiem un par tiesībām piekļūt 
uzkrātām zināšanām un rezultātiem.

5. Piemēro Regulas (ES) Nr. .../2013 
[dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas 
noteikumi attiecībā uz pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 
2020"] 38.–46. pantu attiecībā uz tiesībām 
piekļūt uzkrātām zināšanām un 
rezultātiem, cita starpā arī prasības par 
brīvu piekļuvi zinātniskajām 
publikācijām, kas jānodrošina atbilstoši 
pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020”noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim
veic AAL programmas starpposma 
novērtējumu. Komisija sagatavo ziņojumu 
par minēto novērtējumu, tajā iekļaujot 
novērtējuma secinājumus un Komisijas 
komentārus. Komisija līdz 2018. gada 
30. jūnijam minēto ziņojumu nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

1. Komisija līdz 2017. gada 31. jūlijam
veic AAL programmas starpposma ārēju
novērtējumu. Komisija sagatavo ziņojumu 
par minēto novērtējumu, tajā iekļaujot 
ārējā novērtējuma secinājumus un 
Komisijas komentārus. Komisija līdz 
2017. gada 31. decembrim nosūta minēto 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Beidzoties Savienības dalībai AAL 
programmā, bet ne vēlāk par 2022. gada 

2. Beidzoties Savienības dalībai AAL 
programmā, bet ne vēlāk par 2022. gada 
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31. decembri Komisija veic AAL 
programmas galīgo novērtējumu. Komisija 
sagatavo ziņojumu par minēto 
novērtējumu, tajā iekļaujot novērtējuma 
secinājumus. Komisija nosūta minēto 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

31. decembri Komisija veic AAL 
programmas galīgo ārējo novērtējumu. 
Komisija sagatavo ziņojumu par minēto 
ārējo novērtējumu, tajā iekļaujot 
novērtējuma secinājumus. Komisija nosūta 
minēto ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants 
Pārskatīšana

Pamatojoties uz starpposma ārējo 
novērtējumu, Komisija līdz 2018. gada 
31. jūnijam iesniedz atbilstīgu 
priekšlikumu pašreizējās programmas 
pārskatīšanai, iekļaujot tajā konstatētās 
nepieciešamās izmaiņas šīs programmas 
mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. nodaļa – 1.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1. paātrināt tādu novatorisku IKT 
produktu un pakalpojumu izveidi, kas 
paredzēti aktīvām un veselīgām 
vecumdienām mājās, sabiedrībā un darbā, 
tādējādi uzlabojot vecu cilvēku dzīves 
kvalitāti, patstāvību, dalību sabiedriskajā 
dzīvē, prasmes un nodarbinātības iespējas 
un palielinot veselības un sociālās aprūpes 

1.1. paātrināt tādu novatorisku IKT 
produktu un pakalpojumu izveidi, kas 
paredzēti aktīvām un veselīgām 
vecumdienām un personām ar invaliditāti
mājās, sabiedrībā un darbā, lai uzlabotu 
viņu dzīves kvalitāti, sociālo labklājību un 
iekļaušanu, patstāvību, dalību 
sabiedriskajā dzīvē, prasmes un 
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efektivitāti; nodarbinātības iespējas un palielinot 
veselības un sociālās aprūpes efektivitāti, 
atbilstību un lietderīgumu; visos 
atbalstāmajos IKT produktos ir iekļauta 
sistēmā integrēta privātās dzīves 
aizsardzības funkcijas, lai nodrošinātu 
visaugstāko datu un privātuma 
aizsardzības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. nodaļa – 1.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Savienības līmenī uzturēt virs kritiskā 
līmeņa un attīstīt lietišķo pētniecību, 
izstrādi un inovāciju aktīvām un veselīgām 
vecumdienām paredzētu IKT produktu un 
pakalpojumu jomā;

1.2. Savienības līmenī uzturēt virs kritiskā 
līmeņa un attīstīt lietišķo pētniecību, 
izstrādi un inovāciju aktīvām un veselīgām 
vecumdienām un personām ar invaliditāti
paredzētu IKT produktu un pakalpojumu 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. nodaļa – 1.3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. izstrādāt izmaksu ziņā efektīvus 
risinājumus, tostarp izveidot attiecīgus 
sadarbspējas standartus un veicināt tādu 
kopīgu risinājumu lokalizāciju un 
adaptāciju, kas ir saderīgi ar dažādām 
sabiedrības prioritātēm un regulējuma 
aspektiem valsts vai reģionālā mērogā, 
ievēro vecu cilvēku privātumu un cieņu 
un — attiecīgos gadījumos — atbalsta 
pieeju pakalpojumiem lauku un nomaļos 
rajonos vai sniedz labumu citām cilvēku 

1.3. izstrādāt izmaksu ziņā efektīvus un 
energoefektīvus risinājumus, tostarp 
izveidot attiecīgus sadarbspējas standartus 
un veicināt tādu kopīgu risinājumu 
lokalizāciju un adaptāciju, kas ir saderīgi ar 
dažādām sabiedrības prioritātēm, sociāli 
ekonomiskajiem faktoriem (tostarp 
enerģētisko nabadzību un sociālo 
iekļaušanu), kā arī dzimuma un 
regulējuma aspektiem valsts vai reģionālā 
mērogā, ievēro vecu cilvēku privātumu un 
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grupām, piemēram, cilvēkiem ar 
invaliditāti.

cieņu un — attiecīgos gadījumos —
atbalsta pieeju pakalpojumiem lauku un 
nomaļos rajonos vai sniedz labumu citām 
cilvēku grupām, piemēram, cilvēkiem ar 
invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. nodaļa – 1.3. iedaļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.a dod ieguldījumu enerģētikas un 
klimata politikas mērķu sasniegšanā, 
veicinot risinājumus, kas uzlabo 
energoefektivitāti, tostarp arī 
galalietotājam;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. nodaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. AAL programma rada labvēlīgus 
apstākļus mazu un vidēju uzņēmumu 
līdzdalībai.

2. AAL programma rada labvēlīgus 
apstākļus mazu un vidēju uzņēmumu 
līdzdalībai. Katrā konsorcijā, kas saņem 
ikgadējos uzaicinājumos paredzētās 
dotācijas, ir iekļauts vismaz viens MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. nodaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. AAL programma pievēršas lietišķajai 
pētniecībai un inovācijai, kuras rezultāti 
ātri nonāk tirgū, un papildina saistītas 
ilgtermiņa pētniecības un liela mēroga 
inovācijas darbības, kas paredzētas 
pamatprogrammā "Apvārsnis 2020", un 
citas Eiropas un valstu iniciatīvas. Tā 
palīdz īstenot arī Eiropas Inovācijas 
partnerību aktīvām un veselīgām 
vecumdienām.

3. AAL programma pievēršas lietišķajai 
pētniecībai un inovācijai, kuras rezultāti 
ātri nonāk tirgū, un papildina saistītas 
ilgtermiņa pētniecības un inovācijas 
darbības, kas paredzētas pamatprogrammā 
"Apvārsnis 2020", un attiecīgi koordinē ar
citām Eiropas un valstu iniciatīvām, 
piemēram, kopīgas plānošanas iniciatīvas 
un darbības, ko veic Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts un zināšanu un 
inovāciju kopienas. Tā palīdz īstenot arī 
Eiropas Inovācijas partnerību aktīvām un 
veselīgām vecumdienām.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – I nodaļa – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AAL programmas īstenošana 
galvenokārt atbalsta uz tirgu vērstus 
pētniecības un inovācijas projektus aktīvu 
un veselīgu vecumdienu jomā, kuri 
apliecina spēju izmantot projekta rezultātus 
samērīgā termiņā; minētās netiešās 
darbības AAL programmas ietvaros 
finansē galvenokārt ar dotācijām. 
Finansējumu var piešķirt arī citos veidos, 
piemēram, piešķirot balvas, rīkojot 
novatorisku risinājumu iepirkumus 
pirmskomercializācijas posmā, kā arī 
publiskos iepirkumus.

1. AAL programmas īstenošana 
galvenokārt atbalsta uz tirgu vērstus 
pētniecības un inovācijas projektus aktīvu 
un veselīgu vecumdienu jomā, kuri 
apliecina spēju izmantot projekta rezultātus 
samērīgā termiņā; minētās netiešās 
darbības AAL programmas ietvaros 
finansē galvenokārt ar dotācijām. 
Finansējumu var piešķirt arī citos veidos, 
piemēram, piešķirot balvas, rīkojot 
iepirkumus pirmskomercializācijas posmā
un publiskus novatorisku risinājumu 
iepirkumus, kā arī nodrošinot piekļuvi 
finanšu instrumentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – I nodaļa – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Var atbalstīt arī darbības, kuru mērķis ir 
starpniecība, programmas popularizēšana, 
informētības palielināšana par pašreizējām 
iespējām, novatorisku risinājumu izstrādes 
veicināšana, kā arī piedāvājuma un 
pieprasījuma pušu organizāciju un 
investoru savstarpējo kontaktu izveide.

2. Var atbalstīt arī darbības, kuru mērķis ir 
starpniecība, programmas popularizēšana, 
informētības palielināšana par pašreizējām 
iespējām, tādu novatorisku risinājumu 
izstrādes veicināšana, kas saved kopā
piedāvājuma un pieprasījuma pušu 
organizācijas un investorus.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – I nodaļa – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Var atbalstīt arī darbības, kuru mērķis ir 
uzlabot priekšlikumu, priekšizpētes un 
darbsemināru kvalitāti. Lai paplašinātu 
AAL programmā iesaistīto ieinteresēto 
personu loku, var paredzēt sadarbību ar 
Savienības reģioniem.

3. Var atbalstīt arī darbības, kuru mērķis ir 
uzlabot priekšlikumu, priekšizpētes un 
darbsemināru kvalitāti. Lai paplašinātu 
AAL programmā iesaistīto ieinteresēto 
personu loku, var paredzēt sadarbību ar 
Savienības reģioniem, neatkarīgi no tā vai 
tie atrodas iesaistītajās valstīs, vai nē.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – I nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tiek atbalstītas darbības, kas ir vērstas 
uz priekšlikumu energoefektivitātes 
novērtēšanu un uzlabošanu, piemēram, 
darbības, kas sniedz atbalstu IKT 
produktu, izstrādājamo tīklu un 



PE523.017v01-00 22/29 PR\1009322LV.doc

LV

pakalpojumu vides pēdas nospieduma 
kvantitatīvajai noteikšanai, raugoties arī 
no galalietotāja viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II nodaļa – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AAL programmu īsteno, pamatojoties uz 
gada darba plāniem, kuros noteiktas tēmas
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

1. AAL programmu īsteno, pamatojoties uz 
gada darba plāniem, kuros noteiktas 
risināmās problēmas un prioritātes un 
izmantoto instrumentu veidi 
(uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus vai 
citi finansējuma veidi, piemēram, 
piešķirot balvas, rīkojot iepirkumus 
pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku risinājumu iepirkumus).

Or. en

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II nodaļa – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. AAL programmas īstenošana ietver 
apspriešanu ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām (tostarp lēmumu pieņēmējiem no 
publiskajām iestādēm, lietotāju 
pārstāvjiem, privātā sektora pakalpojumu 
sniedzējiem un apdrošināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nozares, 
tostarp mazu un vidēju uzņēmumu, 
pārstāvjiem) par attiecīgajām lietišķās 
pētniecības un inovācijas prioritātēm.

3. AAL programmas īstenošana ietver 
gada darba programmu apspriešanu ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
(tostarp lēmumu pieņēmējiem no 
publiskajām iestādēm, lietotāju 
pārstāvjiem, privātā sektora pakalpojumu 
sniedzējiem un apdrošināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nozares, 
tostarp mazu un vidēju uzņēmumu, 
pārstāvjiem) par attiecīgajām lietišķās 
pētniecības un inovācijas prioritātēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II nodaļa – 4.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Īstenojot AAL programmu, tiek ņemta 
vērā arī plaša inovācijas definīcija, 
tostarp organizatoriskie, 
uzņēmējdarbības, tehnoloģiskie, 
sabiedriskie un vides aspekti. Tā 
nodrošina daudznozaru pieeju un sociālo 
zinātņu iekļaušanu šajā programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II nodaļa – 4.b iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b AAL programmas īstenošana 
papildina Savienības klimata un 
enerģētikas politikas mērķus, uzlabojot 
energoefektivitāti un atspoguļojot 
nepieciešamību risināt enerģētiskās 
nabadzības problēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II nodaļa – 5. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbilstoši starptautiskām 
pamatnostādnēm pienācīgi ņem vērā 

5. Atbilstoši pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” principiem un 
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iespējamos ar dzimumu, ētiku un 
privātumu saistītos jautājumus.

noteikumiem, attiecīgajiem Savienības un 
valstu tiesību aktiem un starptautiskām 
pamatnostādnēm pienācīgi ņem vērā ar 
dzimumu, ētiku un privātumu saistītos 
jautājumus. Jo īpaši AAL programmas 
īstenošana pilnībā atbilst ētikas 
principiem, un attiecīgajiem valstu, 
Savienības un starptautiskajiem tiesību 
aktiem, tostarp Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai un Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai un tās 
papildprotokoliem. Īpašu uzmanību 
pievērš proporcionalitātes principam, 
tiesībām uz privāto dzīvi, tiesībām uz 
personas datu aizsardzību, tiesībām uz 
personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu aizsardzības līmeni cilvēku 
veselības aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II nodaļa – 7. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Visas iesaistītās valstis atvieglo tādu 
organizāciju dalību, kas pārstāv 
pieprasījuma pusi.

7. Visas iesaistītās valstis nodrošina tādu 
organizāciju dalību, kas pārstāv 
pieprasījuma pusi, kura pēc iespējas ātrāk 
ir jāiesaista visos AAL programmas
atbalstītajos pētniecības un inovāciju 
projektos.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II nodaļa – 14. iedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Juridiskus un finanšu jautājumus par 
finansēšanai izraudzīto projektu 
dalībniekiem izskata izraudzītā 
programmas pārvaldības valsts aģentūra. 
Piemēro valsts administratīvos 
noteikumus un principus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
III pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. AALA vada Ģenerālā asambleja. 
Ģenerālā asambleja ir AAL programmas 
lēmumu pieņemšanas struktūra. Tā ieceļ 
valdes locekļus un uzrauga AAL 
programmas īstenošanu, tostarp gada darba 
plānu apstiprināšanu, valsts finansējuma 
piešķiršanu projektiem un jaunu dalības 
pieteikumu izskatīšanu. Tā darbojas, 
pamatojoties uz principu, ka vienai valstij 
ir viena balss. Lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu, izņemot 
lēmumus par biedru funkciju pārņemšanu, 
pievienošanos vai izslēgšanu vai 
apvienības likvidēšanu — attiecībā uz tiem 
apvienības statūtos var noteikt īpašas 
balsošanas prasības.

4. AALA vada Ģenerālā asambleja. 
Ģenerālā asambleja ir AAL programmas 
lēmumu pieņemšanas struktūra. Tā ieceļ 
valdes locekļus un uzrauga AAL 
programmas īstenošanu, tostarp gada darba 
plānu apstiprināšanu, valsts finansējuma 
piešķiršanu projektiem un jaunu dalības 
pieteikumu izskatīšanu. Tā darbojas, 
pamatojoties uz principu, ka vienai valstij 
ir viena balss. Lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu, izņemot 
lēmumus par biedru funkciju pārņemšanu 
vai izslēgšanu vai apvienības likvidēšanu -
attiecībā uz tiem apvienības statūtos var 
noteikt īpašas balsošanas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Lēmuma priekšlikums
III pielikums – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Konsultatīvā padome, kurā ir nozares,
lietotāju un citu ieinteresēto personu 
pārstāvji un kura ir pēc iespējas līdzsvarota 
paaudžu un dzimuma aspektos, sniedz 
ieteikumus par prioritātēm un jautājumiem, 
kas jāņem vērā AAL programmas 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus un 
citās darbībās.

8. Ar konsultatīvo padomi, kurā ir nozares, 
lietotāju un citu ieinteresēto personu 
pārstāvji un kura ir pēc iespējas līdzsvarota
organizāciju veidu, paaudžu un dzimuma 
aspektos, apspriežas vismaz reizi gadā par 
gada darba programmas pieņemšanu un 
tā sniedz ieteikumus par prioritātēm un 
jautājumiem, kas jāņem vērā AAL 
programmas uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus un citās darbībās.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Saistībā ar paredzamo cilvēku vecumā no 65 līdz 80 gadiem skaita pieaugumu (par 40 % laika 
posmā no 2010. līdz 2030. gadam) 21. gadsimta Eiropai svarīga un neatliekama problēma ir 
rast risinājumus aktīvām un veselīgām vecumdienām un demogrāfiskām pārmaiņām. Turklāt 
„sirmā ekonomika” ir arī iespēja izstrādāt inovatīvus pakalpojumus un produktus, kas atbilst 
gan sociālajām vajadzībām, gan veicina ekonomikas izaugsmi un jaunu uzņēmējdarbības 
modeļu izveidi.

Eiropas Pētniecības telpā jau kādu laiku sekmīgi attīstās vairākas iniciatīvas, lai reaģētu uz 
izaicinājumu „aktīvas un veselīgas vecumdienas”, tostarp Eiropas Inovācijas partnerība un 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtā plānotā zināšanu un inovāciju kopienas izveidošana. 
Referents uzskata, ka finansējuma piešķiršana Aktīvas dzīves un interaktīvas automatizētas 
dzīvesvides pētniecības un izstrādes programmas ietvaros ir pamatota un tādējādi tiek 
papildinātas minētās iniciatīvas, un viņš atzinīgi vērtē AAL2 saskaņošanu ar Eiropas 
Inovācijas partnerības mērķiem. 

Tomēr starpposma novērtējumā, kas tika veikts 2010. gada decembrī, un sabiedriskajā 
apspriešanā, ko rīkoja, gatavojot šim likumdošanas priekšlikumam pievienoto ietekmes 
novērtējumu, tika uzsvērtas problēmas un trūkumi, ko pašreizējais Komisijas priekšlikums 
novērsīs tikai daļēji. Tādēļ referents ierosina vairākas izmaiņas, lai ņemtu vērā šīs bažas un 
stiprinātu programmas mērķus saistībā ar plašākiem politikas mērķiem, tās īstenošanas 
efektivitāti un saskaņošanu ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības apjomu.

Galalietotāju iesaistīšanas nodrošināšana jau no paša sākuma un sociālo inovāciju 
veicināšana 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) var būt nozīmīga loma vecāku cilvēku 
dzīves kvalitātes un viņu karjeras uzlabošanā, kā arī aprūpes rentabilitātes palielināšanā. Gan 
starpposma ārējā novērtējumā, gan ietekmes novērtējumā tika uzsvērts, ka viens no 
nozīmīgākajiem šķēršļiem inovācijām IKT un novecošanās jomā it tas, ka izstrādes posmā 
nepietiekami tiek iesaistīti galalietotāji.  Jo īpaši veselības aizsardzības nozarē šī iesaistīšanas 
inovāciju procesā jau no paša sākuma ir ļoti būtiska, lai izstrādātu risinājumus, kas galīgajiem 
labuma guvējiem ir pieņemami un nepieciešami.

Tādēļ referents atbalsta nostāju, ka uzsvars tiek likts uz nepieciešamību uzlabot galalietotāju 
iesaistīšanu programmu izstrādē, un ierosina, ka tas ir jāpadara par oficiālu prasību visiem 
projektiem jau no to sākšanas brīža.  Programmā vēl papildus vajadzētu pieņemt plašu 
inovāciju definīciju, iekļaujot organizatoriskos, uzņēmējdarbības, tehnoloģiskos, sabiedriskos 
un vides aspektus. Tas nodrošinās daudznozaru pieeju un integrēs programmā sociālās 
zinātnes, lai uzlabotu ne tikai rentabilitātes aspektus, bet arī lai iekļautu citus sociāli 
ekonomiskos aspektus, piemēram, sociālo iekļaušanu, labklājību un ilgtspējību.

Atbalsts energoefektīviem risinājumiem, kas ir tādi arī galīgajiem saņēmējiem  
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Uz IKT balstīti risinājumi var uzlabot veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmas 
energoefektivitāti, piemēram, iespējams, samazinot nepieciešamību pēc transporta. Tomēr 
visaptverošu atbalsta tehnoloģiju pārāk plaša pielietošana, ja tās netiek pareizi novērtētas, 
varētu palielināt galalietotāju izdevumus par patērēto enerģiju. 
Tas nodarītu lielu postu cilvēkiem, kas cieš no enerģētiskās nabadzības vai kam nav pieejami 
mūsdienīgi enerģētikas pakalpojumi.

Izstrādājot risinājumus, būtu atbilstīgi jāņem vērā visi šie apsvērumi. Būtu jāatbalsta darbība, 
kuras mērķis ir novērtēt un uzlabot priekšlikumu energoefektivitāti, piemēram, sniedzot 
atbalstu IKT produktu, tīklu un izstrādāto pakalpojumu vides pēdas nospieduma 
kvantitatīvajai noteikšanai, arī raugoties no galalietotāja viedokļa. 

Apmierinot personu ar invaliditāti vajadzības

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” paredzētā īpašā programmā sadaļā „Aktīvas dzīves un
interaktīvas automatizētas dzīvesvides pētniecības un izstrādes programma” ir norādītas 
prioritārās darbības, kas būtu jāveic šajā jomā. Personas ar invaliditāti līdz ar vecākajiem 
cilvēkiem ir skaidri norādīta kā viena no mērķa grupām, lai gan pašreizējā AAL priekšlikumā 
tas nav pausts pietiekami skaidri. Referents ierosina labāk saskaņot šīs politiskās prioritātes.

Nodrošinot atbilstību ētikas principiem, jo īpaši datu aizsardzības prasībām, un 
nodrošinot privātumu

Īstenojot AAL programmas darbības, ko finansē no  pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, ir 
pilnībā jāievēro šīs programmas vispārēji principi un prasības. Jo īpaši tām ir pilnībā jāatbilst 
ētikas principiem un attiecīgajiem valstu, Savienības un starptautiskajiem tiesību aktiem, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un tās 
papildprotokoliem.. 

Kā noteikts pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”,  īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, tiesībām uz personas datu aizsardzību, tiesībām uz 
personas fizisko un garīgo neaizskaramību, tiesībām uz nediskrimināciju un vajadzībai 
nodrošināt augstu aizsardzības līmeni cilvēku veselības aizsardzības jomā. Minētās prasības ir 
jo īpaši svarīgas šai programmai, kurā tiek apvienotas IKT tehnoloģijas un personu aprūpe.

IKT risinājumi darbojas, izmantojot lielus personas datu un profilu apjomus, tostarp sazinoties 
reālajā laikā, tādējādi nesot sev līdzi lielu risku, ka varētu notikt datu noplūde, drošības 
pārkāpumi un neievērots privātums. Šajā programmā būtu jāīsteno datu aizsardzības un datu 
privātuma projekti, lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības un drošības līmeni, un 
programmā būtu jāparedz prasība katrā finansētajā projektā kā vienu no sastāvdaļām iestrādāt 
privātumu.

Eiropas pētniecības telpas vienkāršošana un tās turpmākā izveide 

LESD 185. panta iniciatīvas ir viens no Eiropas pētniecības telpas (EPT) instrumentiem, kas 
tika izveidots ar mērķi pakāpeniski Eiropas līmenī integrēt valstu finansēšanas shēmas.   AAL 
programma ir labs šā procesa piemērs, jo tās darbības rezultātā sekmīgi ir izveidota kopīga 
ikgadējā programma, kurā iesaistītās valstis kopīgi izstrādā Eiropas līmeņa uzaicinājumus.
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Tomēr starpposma novērtējumā un apspriešanās procesā skaidri tika norādīts, ka dažādo
finanšu instrumentu, atbilstīguma noteikumu un atmaksāšanas sistēmu sadrumstalotība un 
nepietiekama koordinēšana apgrūtina inovāciju. Sarežģītība, ko rada dažādie valstu 
finansēšanas un atbilstīguma noteikumi šīs programmas īstenošanā, ietekmē līdzdalību.  
Neprecīzs valstu maksājumu grafiku un projekta grafika saskaņojums rada likviditātes 
problēmas.  Sarežģīto pārvaldības procedūru rezultātā paiet ilgs laiks līdz līgumu noslēgšanai 
un tiek radīti administratīvi šķēršļi gan dalībniekiem, gan valstu finansēšanas struktūrām.  

Referents pauž nožēlu, ka Komisija ir iesniegusi tikai nedaudzus konkrētus priekšlikumus, kā 
novērst konstatētās problēmas un nodrošināt, ka ar šo instrumentu tiek turpināta EPT 
integrācija un tālākā attīstīšana.

Tādēļ referents iesaka meklēt risinājumus, kas sniegtu vienveidīgākus un vienkāršākus 
noteikumus, pēc iespējas vairāk saskaņojot noteikumus par līdzdalību AAL programmā ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” noteikumiem. 

Jo īpaši būtu jāsaskaņo noteikumi par rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, lai paredzētu 
visiem dalībniekiem  vienādu tiesisko noteiktību, tiesības un pienākumus. Būtu arī jāizstrādā 
vienoti atmaksāšanas noteikumi katras uzaicinājumam, lai vienkāršotu un paātrinātu 
administratīvās procedūras. 

Gan Eiropas Parlamentā un kopā ar visiem ieinteresētajiem dalībniekiem būtu jāapspriež 
precīzs programmas īstenošanas plāns, šim nolūkam izmantojot vienveidīgāku un 
vienkāršotāku satvaru, tostarp arī AAL asociācijas, Komisijas un valstu finansēšanas struktūru 
loma.


