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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

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno 
Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020”
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0811),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 182. panta 4. punktu, saskaņā ar kuru 
Padome ar to ir apspriedusies (C7-0509/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu 
komitejas, Budžeta komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumu (A7-
0000/2012),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi atkāpties no Parlamenta 
apstiprinātā teksta;

4. aicina Padomi vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1
Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Savienības mērķis ir stiprināt tās 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (EPT), kurā 
notiek brīva pētnieku, zinātniskās 
informācijas un tehnoloģiju aprite, un 
veicināt Savienības, tostarp tās 
rūpniecības nozares, konkurētspēju. Lai 
sasniegtu šos mērķus, Savienībai būtu 
jāveic pasākumi nolūkā īstenot 
pētniecības, tehnoloģijas attīstības un 
demonstrējumu darbības, jāveicina 
starptautiskā sadarbība, jāizplata 
pētījumu rezultāti un jāveic to 
optimizācija un jāsekmē izglītošanās un 
mobilitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Būtu jāveicina līdzdalības 
paplašināšana, lai izmantotu Eiropas 
talantu kopuma potenciālu un optimizētu 
pētniecības ekonomisko un sociālo 
ietekmi, jo šīm darbībām būtu jāpalīdz 
novērst trūkumus pētniecības un izglītības 
jomā Eiropā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Katra daļa īstenojama papildus un 
kopīgi ar citām attiecīgās programmas
daļām.

(4) Katra daļa īstenojama papildus un 
kopīgi ar citām attiecīgās programmas
daļām. Pētniecības un inovācijas 
stratēģiskajai koordinēšanai attiecībā uz 
trim galvenajām prioritātēm katrā 
tematiskajā jomā (piemēram, veselības 
jomā) būtu jānovērš sadrumstalotība un 
jāuzlabo tehnoloģisko un infrastruktūras 
resursu izmantošana, tostarp informācijas 
apmaiņa, lai paātrinātu rezultātu 
sasniegšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 4
Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir būtiski stiprināt un paplašināt 
Eiropas Savienības zinātniskās bāzes 
izcilību un nodrošināt pirmklasīgus 
pētījumus un talantus, tādējādi nodrošinot 
Eiropas konkurētspēju un labklājību 
ilgtermiņā. Īstenojot I daļu “Zinātnes 
izcilība”, ir jāatbalsta Eiropas Pētniecības 
padomes darbības progresīvo pētījumu 
jomā, nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā, 
Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību jomā, 
kā arī Eiropas pētījumu infrastruktūru 
jomā. Īstenojot šīs darbības, ir jātiecas 
veidot kompetenci ilgtermiņā, uzsvaru 
liekot uz nākamo zinātnes, sistēmu un 
pētnieku paaudzi, kā arī sniedzot atbalstu 
jauniem talantiem no visas 
Eiropas Savienības un asociētajām valstīm. 
Darbībām, ko Eiropas Savienība īsteno 
nolūkā atbalstīt zinātnes izcilību, ir jāpalīdz 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu un 

(5) Ir būtiski stiprināt un paplašināt 
Eiropas Savienības zinātniskās bāzes 
izcilību un nodrošināt pirmklasīgus 
pētījumus un talantus, tādējādi nodrošinot 
Eiropas konkurētspēju un labklājību 
ilgtermiņā. Īstenojot I daļu “Zinātnes 
izcilība”, ir jāatbalsta Eiropas Pētniecības 
padomes darbības progresīvo pētījumu 
jomā, nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā, 
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto 
darbību jomā, kā arī Eiropas pētījumu 
infrastruktūru jomā. Īstenojot šīs darbības, 
ir jātiecas veidot kompetenci ilgtermiņā, 
uzsvaru liekot uz nākamo zinātnes, sistēmu 
un pētnieku paaudzi, kā arī sniedzot 
atbalstu jauniem talantiem no visas 
Eiropas Savienības un asociētajām valstīm. 
Darbībām, ko Eiropas Savienība īsteno 
nolūkā atbalstīt zinātnes izcilību, ir jāpalīdz 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu un 
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jāpadara Eiropas Savienības zinātnes 
sistēma konkurētspējīgāka un pievilcīgāka 
pasaules mērogā.

jāpadara Eiropas Savienības zinātnes 
sistēma konkurētspējīgāka un pievilcīgāka 
pasaules mērogā.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls grozījums: tekstā vārdus „Marija Kirī” būtu jāaizstāj ar vārdiem „Marija 
Sklodovska-Kirī”.

Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai uzturētu un palielinātu 
Eiropas Savienības vadošo lomu 
rūpniecībā, ir steidzami jāveicina 
pētniecība un attīstība privātajā sektorā, kā 
arī ieguldījumi inovācijās, un ir jāveicina 
pētniecības un inovācijas darbības 
uzņēmējdarbības programmās, kā arī 
jāpaātrina jauno tehnoloģiju attīstība, ar ko 
tiks likts pamats uzņēmējdarbībai nākotnē 
un ekonomikas izaugsmei. Īstenojot II daļu 
„Vadošā loma rūpniecībā”, ir jāatbalsta 
ieguldījumi, izcili pētījumi un inovācijas 
galvenajās pamattehnoloģijās un citās 
rūpnieciskās tehnoloģijās, jāveicina 
piekļuve riska finansējumam 
novatoriskiem uzņēmumiem un 
projektiem, kā arī jānodrošina 
Eiropas Savienības mēroga atbalsts 
inovācijām maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

(8) Lai uzturētu un palielinātu 
Eiropas Savienības vadošo lomu 
rūpniecībā, ir steidzami jāveicina 
pētniecība un attīstība privātajā sektorā, kā 
arī ieguldījumi inovācijās, un ir jāveicina 
pētniecības un inovācijas darbības 
uzņēmējdarbības programmās, kā arī 
jāpaātrina jauno tehnoloģiju attīstība, ar ko 
tiks likts pamats uzņēmējdarbībai nākotnē 
un ekonomikas izaugsmei. Īstenojot II daļu 
„Vadošā loma rūpniecībā”, ir jāatbalsta 
ieguldījumi, izcili pētījumi un inovācijas 
galvenajās pamattehnoloģijās un citās 
rūpnieciskās tehnoloģijās, jāveicina 
piekļuve riska finansējumam 
novatoriskiem uzņēmumiem un 
projektiem, kā arī jānodrošina 
Eiropas Savienības mēroga atbalsts 
inovācijām maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Darbībām jāattiecas uz visu 
pētniecības un inovāciju spektru, uzsvaru 
liekot uz darbībām, kas saistītas ar 
inovācijām, piemēram, uz 
izmēģinājumiem, demonstrējumiem un 
testgultnēm, kā arī uz atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādei un 
inovāciju izmantojumiem tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā, 
kas ir Eiropas Savienības kopīga 
kompetence, kā saskaņots elements 
jāiekļauj II daļā „Vadošā loma rūpniecībā”, 
lai tādējādi maksimāli uzlabotu zinātnisko, 
ekonomisko un sabiedrisko ietekmi, kā arī 
nodrošinātu rentablu īstenošanu.

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā, 
tostarp satelītnovērojumu, 
satelītnavigācijas un 
satelīttelekomunikāciju nozare, 
infrastruktūra (uz zemes un kosmosā), 
pakalpojumi un pielietojumi, kas ir 
Eiropas Savienības kopīga kompetence, kā 
saskaņots elements jāiekļauj II daļā 
„Vadošā loma rūpniecībā”, lai tādējādi 
maksimāli uzlabotu zinātnisko, 
ekonomisko un sabiedrisko ietekmi, kā arī 
nodrošinātu rentablu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kā neatņemamai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” daļai Kopīgajam 
pētniecības centram (JRC) ir jāturpina 
sniegt neatkarīgu uz klientu orientētu 
zinātnisku un tehnisku atbalstu 
Eiropas Savienības politisko nostādņu 
formulēšanai, izstrādei, ieviešanai un 
uzraudzībai. Lai izpildītu savu uzdevumu, 
Kopīgajam pētniecības centram jāveic 
augstākajai kvalitātei atbilstoša pētniecība. 

(12) Kā neatņemamai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” daļai Kopīgajam 
pētniecības centram (JRC) ir jāturpina 
sniegt neatkarīgu uz klientu orientētu 
zinātnisku un tehnisku atbalstu 
Eiropas Savienības politisko nostādņu 
formulēšanai, izstrādei, ieviešanai un 
uzraudzībai. Kopīgajam pētniecības 
centram būtu arī jāpalīdz pieņemt 
lēmumus valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, nodrošinot jaunāko pētniecības un 
inovācijas sasniegumu pieejamību. Lai 
izpildītu savu uzdevumu, Kopīgajam 
pētniecības centram jāveic augstākajai 
kvalitātei atbilstoša pētniecība. 

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Veidojot kāpnes uz izcilību, būtu 
jānodrošina lielāka sinerģija, savstarpējā 
papildināmība un sadarbspēja starp 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 
kuras galvenais virzītājspēks ir izcilība, 
un struktūrfondiem, kuru galvenais 
virzītājspēks ir kapacitātes veidošana un 
viedā specializācija, nodrošinot, ka abas 
programmas savienojošie tilti tiek būvēti 
abos virzienos.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Eiropas vietējām un reģionālajām 
iestādēm ir ļoti liela nozīme Eiropas 
Pētniecības telpas izveidē, Savienības 
finanšu instrumentu efektīvas 
koordinēšanas nodrošināšanā un it īpaši 
saiknes starp pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem 
izveides veicināšanā, īstenojot uz viedo 
specializāciju balstītas reģionālās 
inovācijas stratēģijas. Reģioniem ir 
būtiska nozīme arī pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” rezultātu izplatīšanā un 
īstenošanā, kā arī papildu finansēšanas 
instrumentu nodrošināšanā, tostarp 
izmantojot publisko iepirkumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stiprināt prasmes, apmācību un 
profesionālo izaugsmi, īstenojot 
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 
darbības („Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības”);

c) stiprināt prasmes, apmācību un 
profesionālo izaugsmi, īstenojot 
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 
darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) izplatīt izcilību un paplašināt 
līdzdalību.

Or. en

Pamatojums

Izcilība būtu jāizmanto pilnībā, veicinot sinerģiju starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
un struktūrfondiem.

Grozījums Nr. 12
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) veicināt iekļaujošu, inovatīvu un drošu
Eiropas sabiedrību nepieredzētu 
pārveidojumu un pieaugošu globālo 
savstarpējo atkarību kontekstā.

f) veicināt iekļaujošu, inovatīvu un 
ieinteresētu Eiropas sabiedrību 
nepieredzētu pārveidojumu un pieaugošu 
globālo savstarpējo atkarību kontekstā.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) aizsargāt Eiropas un tās iedzīvotāju 
brīvību un drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Īpašā programma tiks izvērtēta, 
samērojot rezultātus un ietekmi ar rezultātu 
rādītājiem, attiecīgos gadījumos ieskaitot 
publikācijas ietekmīgos žurnālos, pētnieku 
apriti, pētniecības infrastruktūru 
piekļūstamību, ieguldījumus, kurus 
mobilizē caur parāda un riska kapitāla 
finansēšanu, MVU, kuri ievieš 
jauninājumus, kas ir jauni uzņēmumam vai 
tirgum, atsauces uz attiecīgām pētniecības 
darbībām politiskajos dokumentos, kā arī 
gadījumus, kad ir īpaša ietekme uz 
politiku.

5. Īpašā programma tiks izvērtēta, 
samērojot rezultātus un ietekmi ar 
vispārējiem un konkrētiem rezultātu 
rādītājiem, attiecīgos gadījumos ieskaitot 
publikācijas ietekmīgos žurnālos, pētnieku 
apriti, pētniecības infrastruktūru 
pieejamību, ieguldījumus, kurus mobilizē 
caur parāda un riska kapitāla finansēšanu, 
MVU, kuri ievieš jauninājumus, kas ir 
jauni uzņēmumam vai tirgum, atsauces uz 
attiecīgām pētniecības darbībām 
politiskajos dokumentos, kā arī gadījumus, 
kad ir īpaša ietekme uz politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sīkāki dati par galvenajiem rezultātu 
rādītājiem, kas atbilst konkrētajiem šā 
panta 1.–4. punktā izklāstītajiem mērķiem, 
ir izklāstīti II pielikumā.

Sīkāki dati par galvenajiem rezultātu 
rādītājiem, kas atbilst konkrētajiem šā 
panta 1.–4. punktā izklāstītajiem mērķiem, 
ir izklāstīti II pielikumā. Rezultātu rādītāji 
progresa novērtēšanai attiecībā pret 
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pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
vispārīgajiem mērķiem ir noteikti Regulas 
(ES) Nr. XX/XX [pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”] I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmajā punktā minēto summu sadala 
četrām daļām, kas izklāstītas šā Lēmuma 
2. panta 2. punktā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”] 6. panta 2. punktu. 
Lēmuma 3. pantā minēto konkrēto mērķu 
indikatīvs budžeta sadalījums, kā arī 
maksimālā kopējā ieguldījuma summa 
Kopīgā pētniecības centra darbībās 
norādīta Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma „Apvārsnis 2020”] 
II pielikumā.

2. Pirmajā punktā minēto summu sadala 
četrām daļām, kas izklāstītas šā Lēmuma 
2. panta 2. punktā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”] 6. panta 2. punktu un 
6. panta 4. punktu. Lēmuma 3. pantā 
minēto konkrēto mērķu indikatīvs budžeta 
sadalījums, kā arī maksimālā kopējā 
ieguldījuma summa Kopīgā pētniecības 
centra darbībās norādīta Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”] II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem kopīgas vai atsevišķas 
darba programmas šās īpašās programmas 
I, II un III daļas īstenošanai, kas minētas 
2. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 
izņemot attiecībā uz darbībām, kuras tiek 
īstenotas saskaņā ar konkrēto mērķi  
„Stiprināt Eiropas zinātnisko bāzi 
progresīvo pētījumu jomā”. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

2. Komisija pieņem kopīgas vai atsevišķas 
darba programmas šās īpašās programmas 
I, II un III daļas īstenošanai, kas minētas 
2. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 
izņemot attiecībā uz darbībām, kuras tiek 
īstenotas saskaņā ar konkrēto mērķi  
„Stiprināt Eiropas zinātnisko bāzi 
progresīvo pētījumu jomā”. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
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procedūru. procedūru. Ir jānodrošina 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” trīs 
galveno prioritāšu efektīva koordinācija.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tiek nodrošināta pētniecības un 
inovācijas stratēģiska koordinēšana, 
kuras pamatā ir nozaru zinātnisko 
konsultatīvo padomju darbs. Šāda 
koordinēšana veicinās pētniecības un 
inovācijas programmu sagatavošanu, 
pamatojoties uz vislabāk īstenoto vadošo 
lomu, un nodrošinās stimulus un 
instrumentus, kas vajadzīgi, lai veicinātu 
plašāku sadarbību un sinerģiju. 
Koordinēšana novērsīs sadrumstalotību 
un uzlabos tehnoloģisko un 
infrastruktūras resursu izmantošanu visā 
pētnieku kopienā attiecībā uz katru 
tematisko jomu. Stratēģisko darbību 
īstenošana un zinātniskās darbības 
koordinēšana jau no paša sākuma 
nodrošinās ekspertu ieguldījumu politikas 
izstrādē un sekmēs inovāciju un 
konkurētspēju, veicinot izpratni par 
inovācijas cikla sarežģītību un 
starptautisko pētnieku aktīvāku 
līdzdalību. 

Or. en

Grozījums Nr. 19
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Darba programmās, kas paredzētas 
2. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētās I, II un III daļas īstenošanai, 
norāda sasniedzamos mērķus, gaidāmos 
rezultātus, īstenošanas metodi, kā arī to 
kopējo apjomu, attiecīgā gadījumā ieskaitot 
orientējošu informāciju par izmaksām, kas 
saistītas ar klimatu. Tāpat programmās 
apraksta finansējamās darbības, norāda 
katrai darbībai piešķirto summu, sniedz 
indikatīvu īstenošanas grafiku, kā arī 
apraksta daudzgadu pieeju un stratēģisko 
orientāciju turpmākajiem īstenošanas 
gadiem. Tāpat programmās attiecībā uz 
dotācijām iekļauj prioritātes, būtiskus
novērtējuma kritērijus un maksimālo 
līdzfinansējuma līmeni. Darba 
programmām jābūt tādām, kas pieļauj 
augšupējas pieejas īstenošanu, tādējādi 
dodot iespēju inovatīvi sasniegt mērķus.

6. Darba programmās, kas paredzētas 
2. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētās I, II un III daļas īstenošanai, 
norāda sasniedzamos mērķus, gaidāmos 
rezultātus, īstenošanas metodi, kā arī to 
kopējo apjomu, attiecīgā gadījumā ieskaitot 
orientējošu informāciju par izmaksām, kas 
saistītas ar klimatu. Tāpat programmās 
apraksta finansējamās darbības, norāda 
katrai darbībai piešķirto summu, sniedz 
indikatīvu īstenošanas grafiku, kā arī 
apraksta daudzgadu pieeju un stratēģisko 
orientāciju turpmākajiem īstenošanas 
gadiem. Tāpat programmās attiecībā uz 
dotācijām iekļauj prioritātes, novērtējuma 
kritērijus un maksimālo līdzfinansējuma 
līmeni. Darba programmām jābūt tādām, 
kas pieļauj augšupējas pieejas īstenošanu 
visās trīs prioritārajās jomās, tādējādi 
dodot iespēju inovatīvi sasniegt mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmās iekļauj arī samērīgu 
daudzumu mazo (paredzēti konkrētam 
mērķim), vidējo un lielo (integrētu) 
projektu. Mazie projekti ir efektīvs veids, 
kā veicināt MVU līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta laba pārvaldība tiek atzinīgi 
novērtēta, veicot Komisijas un aģentūru 
personāla veikuma analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās. Vienīgi holistiska 
pieeja inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos, ar 
tehnoloģijām nesaistītās, sabiedriskās un 
kultūras inovācijās, kā arī institucionālās 
inovācijās. Tiks veicinātas arī 
pakalpojumu inovācijas, veicot 
ieguldījumus daudzdisciplīnu 
kompetences jomās, spēju, zināšanu un 
tādas vērtības radīšanā, kuras pamatā ir 
pakalpojumu risinājumi un nemateriāls 
saturs. Vienīgi holistiska pieeja inovācijām 
var vienlaicīgi risināt sabiedrības 
problēmas un radīt jaunus konkurētspējīgus 
uzņēmumus un rūpniecības nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās inovācijas un pieprasījuma 
puses pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās inovācijas, pakalpojumu 
inovācijas un pieprasījuma puses pieejas, 
kā pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

Attiecībā uz sabiedrības problēmām būtu 
jāpiemēro uz problēmām vērsta pieeja, 
kurā fundamentālās zinātnes, lietišķie 
pētījumi, zināšanu nodošana un 
inovācijas ir vienlīdz svarīgi un 
savstarpēji saistīti elementi. Lai 
nodrošinātu atbilstīgu līdzsvaru starp 
pētniecību, attīstību un inovāciju, kas 
balstīta uz vienprātību, un nekoordinētu 
pētniecību, attīstību un inovāciju, vismaz 
15 % no sabiedrības problēmu risināšanai 
paredzētā finansējuma būtu jāizmanto 
saskaņā ar augšupēju pieeju, kas ietver 
atklātus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus (iepriekš nenosakot jomas, 
kurās izsludināmi uzaicinājumi). Turklāt, 
īstenojot mazākus un lielākus projektus, 
būtu jāatrod pareizais līdzsvars starp 
sabiedrības problēmām un pamata un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, ņemot vērā 
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konkrētās nozares struktūru un darbības, 
tehnoloģiju un pētniecības vides veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze 
un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā.

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Lai 
uzlabotu pārvaldības struktūru, ir 
jāparāda, kādā mērā ieinteresētās 
personas un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji ir iesaistīti augšupējos procesos, 
darba programmās un lēmumu 
pieņemšanā. Tā pamatā būs pamatoti 
pierādījumi, analīze un prognozes, un 
progress tiks mērīts, ņemot vērā robustu 
rezultātu rādītāju kopumu. Šāda 
transversāla pieeja plānošanai un 
pārvaldībai nodrošinās efektīvu 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
konkrēto mērķu koordināciju un ļaus 
risināt ar tiem saistītās problēmas, 
piemēram, ilgtspējīgumu, klimata 
pārmaiņas vai zinātni un tehnoloģijas jūras 
vides jomā. Pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” būs vērsta uz darbībām, 
kuras īstenojot intervence Savienības 
līmenī rada pievienoto vērtību, kas ir 
lielāka par valsts vai reģionālā līmenī 
radīto pievienoto vērtību, nodrošinot 
apjomradītus ietaupījumus un kritisko 
masu, mazinot sadrumstalotību un 
nodrošinot rezultātu izplatīšanu 
Savienībā. Šīs darbības lielākoties būs 
starptautiskas pirmskonkurences darbības 
un sadarbības projekti, un tiem atvēlēs 
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lielāko daļu no kopējiem apvienotajiem 
budžetiem, kas paredzēti prioritātei 
„Sabiedrības problēmu risināšana” un 
konkrētajam mērķim „Vadošā loma 
pamata un rūpnieciskās tehnoloģijās”.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Ņemot vērā sabiedrības problēmu 
starpdisciplināro raksturu, ir jāveido 
ieinteresētas stratēģiskās konsultatīvās 
padomes. Padomēs būs attiecīgās 
ieinteresētās personas ar augstāko 
reputāciju un atbilstīgām zināšanām no 
akadēmiskajām un rūpniecības aprindām, 
kā arī no galalietotāju vidus un no 
pilsoniskās sabiedrības, nodrošinot visu 
attiecīgo nozaru un pētniecības jomu 
pārstāvību. Padomes sniegs ieguldījumu 
un konsultācijas Komisijai par vispārējo 
stratēģiju attiecībā uz konkrētu 
sabiedrības problēmu, tās darba 
programmu izstrādi un jomām, kurās 
izsludināmi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, un to kritērijiem, 
izmantojot devumu, ko sniegušas 
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attiecīgās struktūras, piemēram, Eiropas 
Tehnoloģiju platformas, Eiropas 
zinātniskās organizācijas, kopīgās 
plānošanas iniciatīvas un Eiropas 
Inovācijas partnerības.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot prioritātes, vērā var ņemt arī 
Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās 
pētniecības programmas vai Eiropas 
Inovāciju partnerību devumu. Vajadzības 
gadījumā prioritāšu noteikšanu un 
īstenošanu var veicināt arī publiskā un 
publiskā sektora partnerības, kā arī 
publiskā un privātā sektora partnerības, ko 
atbalsta pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”. 
Prioritāšu noteikšanā svarīga ir arī regulāra 
mijiedarbība ar galalietotājiem, pilsoņiem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām; 
to dara, izmantojot atbilstošu metodoloģiju, 
piemēram, rīkojot vienprātības konferences 
un nodrošinot dalību tehnoloģiju 
novērtēšanā vai netiešu iesaistīšanos 
pētniecības un inovācijas procesos.

Nosakot prioritātes, vērā var ņemt arī 
Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās 
pētniecības programmas vai Eiropas 
Inovāciju partnerību un nākotnes un jauno 
zinātņu un tehnoloģiju (NJZT) 
pamatiniciatīvu devumu. Vajadzības 
gadījumā prioritāšu noteikšanu un 
īstenošanu var veicināt arī publiskā un 
publiskā sektora partnerības, kā arī 
publiskā un privātā sektora partnerības, ko 
atbalsta pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”. 
Prioritāšu noteikšanā svarīga ir arī regulāra 
mijiedarbība ar galalietotājiem, pilsoņiem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām; 
to dara, izmantojot atbilstošu metodoloģiju, 
piemēram, rīkojot vienprātības konferences 
un nodrošinot dalību tehnoloģiju 
novērtēšanā vai netiešu iesaistīšanos 
pētniecības un inovācijas procesos.

Or. en

Pamatojums

NJZT nozīmē nākotnes un jaunās zinātnes un tehnoloģijas — sk. horizontālo grozījumu 
attiecībā uz I pielikuma I daļas 2. sadaļas ievaddaļu.



PR\903346LV.doc 21/121 PE489.688v01-00

LV

Grozījums Nr. 27
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa „Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa „Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas 
„Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Saskaņā ar pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa „Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa „Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas 
„Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, vismaz 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. sadaļa – 1.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas, saziņas un dialoga darbībām, 
sevišķu uzsvaru liekot uz rezultātu 
paziņošanu gala lietotājiem, iedzīvotājiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
rūpniecības nozarei un politikas 
veidotājiem. Šajā sakarā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” vajadzībām var izmantot 
informācijas pārraides tīklus. 
Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros īstenotās paziņošanas darbības tiek 
veiktas arī nolūkā vairot sabiedrības 
izpratni par pētījumu un inovāciju 
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nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

nozīmību; to dara, sagatavojot publikācijas, 
organizējot pasākumus, veidojot zināšanu 
reģistrus, datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Tiks veicināta bezmaksas brīva 
pieeja publikācijām un zinātniskajiem 
datiem, kas iegūti vai apkopoti, veicot 
pētniecību, kas finansēta no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai efektīvi sasniegtu daudzus 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
minētos konkrētos mērķus, īpaši tos, kas 
saistīti ar Eiropas Savienības ārpolitiku un 
starptautiskajām saistībām, nepieciešama 
starptautiskā sadarbība ar partneriem no 
trešām valstīm. Tas attiecas uz visām 
globāla rakstura sabiedrības problēmām, 
kuru risināšanu paredz pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”. Tāpat starptautiskajai 
sadarbībai ir būtiska nozīme progresīvo un 
pamata pētījumu veikšanā, lai varētu gūt 
labumu no jaunajām zinātnes un 
tehnoloģiju iespējām. Tāpēc, lai varētu 
veicināt šo globālo sadarbību, ir jāuzlabo 
pētnieku un inovāciju personāla mobilitāte 
starptautiskā mērogā. Lai veicinātu Eiropas 
rūpniecības nozares konkurētspēju, 
svarīgas ir darbības starptautiskā mērogā, 
sekmējot jauno tehnoloģiju izmantošanu un 
tirdzniecību, piemēram, izstrādājot 
pasaules standartus un savstarpējās 
izmantojamības vadlīnijas, kā arī sekmējot 
Eiropas risinājumu pieņemšanu un 
izmantošanu ārpus Eiropas.

Lai efektīvi sasniegtu daudzus 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
minētos konkrētos mērķus, īpaši tos, kas 
saistīti ar Eiropas Savienības ārpolitiku un 
starptautiskajām saistībām, nepieciešama 
starptautiskā sadarbība ar galvenajiem 
stratēģiskajiem partneriem no trešām 
valstīm. Tāpat starptautiskajai sadarbībai ir 
būtiska nozīme progresīvo un pamata 
pētījumu veikšanā, lai varētu gūt labumu 
no jaunajām zinātnes un tehnoloģiju 
iespējām. Tāpēc, lai varētu veicināt šo 
globālo sadarbību, ir jāuzlabo pētnieku un 
inovāciju personāla mobilitāte starptautiskā 
mērogā. Lai veicinātu Eiropas rūpniecības 
nozares konkurētspēju, svarīgas ir darbības 
starptautiskā mērogā, sekmējot jauno 
tehnoloģiju izmantošanu un tirdzniecību, 
piemēram, izstrādājot pasaules standartus 
un savstarpējās izmantojamības vadlīnijas, 
kā arī sekmējot Eiropas risinājumu 
pieņemšanu un izmantošanu ārpus Eiropas.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 6. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP2), lai turpinātu klīniskos 
pētījumus medicīniskai iejaukšanās HIV, 
malārijas un tuberkulozes ārstēšanā;

a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP2), lai turpinātu un, iekļaujot arī 
citus jaunattīstības reģionus, ģeogrāfiski 
paplašinātu I-IV fāzes klīniskos pētījumus 
medicīniskai iejaukšanās HIV, malārijas un 
tuberkulozes ārstēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 6. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) Īstenošanas vienošanās starp Eiropas 
Savienību un Amerikas Savienotajām 
Valstīm par sadarbības pasākumiem 
iekšzemes drošības/civilās aizsardzības 
pētniecības jomā, kas parakstīta 
2010. gada 18. novembrī;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 6. daļa – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) Atbalsts darbībām, kas ierosinātas 
saskaņā ar Komisijas 2008. gada 
4. novembra paziņojuma „Izejvielu 
iniciatīva: apmierināt pamatvajadzības 
izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā” 



PE489.688v01-00 24/121 PR\903346LV.doc

LV

pirmo pīlāru „Piekļuve izejvielām 
pasaules tirgos ar nosacījumiem, kas 
neizraisa traucējumus”, lai nodrošinātu 
Eiropas rūpniecības nozares piekļuvi 
izejvielām pasaules līmenī un lai 
nodrošinātu piekļuvi izejvielām 
starptautiskos tirgos ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādi attiecas uz citiem 
rūpniecības konkurentiem; 

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija ir atzinusi Eiropas rūpniecības nozares konkurētspējas un inovācijas (kā 
arī darbavietu) atkarību no izejvielām trešās valstīs (COM(2008)699, COM(2011)28, 
COM(2012)82, Konkurētspējas padomes 2011. gada 10. marta secinājumi). Ņemot vērā šā 
jautājuma nozīmi Savienības darba kārtībā, būtu jāparedz starptautiskā sadarbība ar 
reģioniem, kas ir galvenie sadarbības partneri.

Grozījums Nr. 33
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 6. daļa – fc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) Sadarbība ar jaunattīstības valstīm, 
proti, Subsahāras Āfrikas valstīm, 
enerģijas ražošanas decentralizēšanas 
jomā nolūkā izskaust nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. sadaļa – 6. daļa – fd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fd) Sadarbības ar Brazīliju turpināšana 
biodegvielas pētniecības jomā, liekot 
uzsvaru uz otrās paaudzes biodegvielu.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. sadaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pamatā ir mērķi, kas izvirzīti trīs 
galvenajās daļās, proti, zinātnes izcilība, 
vadošā loma rūpniecībā un sabiedrības 
problēmu risināšana. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai nodrošinātu atbilstošu 
visu trīs daļu koordināciju un pilnībā 
izmantotu sinerģijas, kas tiktu radītas 
konkrēto mērķu starpā, tādējādi maksimāli 
uzlabojot to kopējo ietekmi uz augstākā 
līmeņa politiskajiem mērķiem 
Eiropas Savienībā. Tāpēc 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
mērķu sasniegšanā īpašs uzsvars tiks likts 
uz efektīviem risinājumiem, kas nav rasti, 
īstenojot tikai tādu pieeju, kuras pamatā ir 
tradicionāli zinātniskās un tehnoloģiju 
disciplīnas, un balstoties uz ekonomikas 
nozarēm.

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
pamatā ir mērķi, kas izvirzīti trīs 
galvenajās daļās, proti, zinātnes izcilība, 
vadošā loma rūpniecībā un sabiedrības 
problēmu risināšana. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta tam, lai nodrošinātu atbilstošu 
visu trīs daļu koordināciju un pilnībā 
izmantotu sinerģijas, kas tiktu radītas 
konkrēto mērķu starpā, tādējādi maksimāli 
uzlabojot to kopējo ietekmi uz augstākā 
līmeņa politiskajiem mērķiem 
Eiropas Savienībā. Tāpēc 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
mērķu sasniegšanā īpašs uzsvars tiks likts 
uz efektīviem risinājumiem, kas nav rasti,
īstenojot tikai tādu pieeju, kuras pamatā ir 
tradicionāli zinātniskās un tehnoloģiju 
disciplīnas, un balstoties uz ekonomikas 
nozarēm, piemēram, veicinot inovatīvu 
globālu partnerību veidošanu ārpus 
ierastās sadarbības un nodrošinot 
elastīgus un inovatīvus finansēšanas un 
ieguldījumu mehānismus, kuri pielāgoti 
strauji augošiem portfeļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
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tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, 
kiberdrošību, viedtīkliem, inteliģentām 
transporta sistēmām, klimata jomā veikto 
darbību integrēšanu, nanomedicīnu, 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. sadaļa – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā 
darbības, ko īsteno pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros, koordinē ar 
tām, kuras īsteno citu Eiropas Savienības 
finansējuma programmu ietvaros, 
piemēram, Kopējās lauksaimniecības 
politikas, Kopējās zivsaimniecības 
politikas vai „Erasmus visiem: 
Eiropas Savienības programma izglītībai, 
apmācībai, jaunatnei un sportam”, vai 
programmas „Veselība izaugsmei” 
ietvaros. Tas ietver atbilstošu artikulāciju 
ar kohēzijas politikas fondiem, kad 
atbalsts kapacitātes veidošanai pētniecības 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā 
darbības, ko īsteno pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros, koordinē ar 
tām, kuras īsteno citu Eiropas Savienības 
finansējuma programmu ietvaros, 
piemēram, Kopējās lauksaimniecības 
politikas, Kopējās zivsaimniecības 
politikas vai „Erasmus visiem: 
Eiropas Savienības programma izglītībai, 
apmācībai, jaunatnei un sportam”, vai 
programmas „Veselība izaugsmei”, 
programmas „Life” un jaunpienācēju 
rezerves programmas (NER300) ietvaros.
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un inovācijas jomā reģionālā līmenī var 
kalpot kā „kāpnes uz izcilību”, reģionālo 
izcilības centru izveide var palīdzēt 
pārtraukt inovāciju sadalījumu Eiropā, 
savukārt atbalsts liela mēroga 
demonstrējumiem un izmēģinājumu 
projektiem var veicināt mērķa 
sasniegšanu un nodrošināt Eiropai 
vadošo lomu rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. sadaļa – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šāda koordinēšana ietver atbilstošu 
artikulāciju ar kohēzijas politikas 
fondiem, kad atbalsts kapacitātes 
veidošanai pētniecības un inovācijas jomā 
reģionālā līmenī var kalpot kā „kāpnes uz 
izcilību” un reģionālo izcilības centru 
izveide var palīdzēt pārtraukt inovāciju 
sadalījumu Eiropā. Lai atbalstītu 
kapacitātes veidošanu reģionos, pilnībā 
būtu jāizmanto struktūrfondi, īstenojot 
specializētus pasākumus nolūkā izveidot 
izcilības centrus un modernizēt 
universitātes, iepērkot zinātnisko 
aprīkojumu, veicot tehnoloģiju nodošanu 
vietējā līmenī, atbalstot darbības 
uzsākšanu un blakusproduktu radīšanu, 
veicinot sadarbību vietējā līmenī starp 
rūpniecības pārstāvjiem un 
akadēmiskajām aprindām un veidojot 
projektu kopas pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritārajās jomās, kā 
arī izmantojot struktūrfondus kā 
finansējuma avotu nelielām dotācijām, ko 
piešķir pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas ietvaros 
iesniedzamo priekšlikumu sagatavošanai. 
Tādējādi būs iespējams izveidot kāpnes uz 
izcilību, veicinot šo reģionu pilnīgu 
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līdzdalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, pamatojoties uz 
kvalitāti un izcilību.
Struktūrfondus var izmantot ne tikai 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanai, bet arī lai finansētu vai 
līdzfinansētu pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” pētniecības projektu 
turpmāko uzraudzību un lai izvērtētu 
pētījumu rezultātus, veicinot brīvu 
piekļuvi zināšanām vai sekmējot 
pētījumos iegūto zināšanu tiešu 
izmantošanu ekonomikā vai sabiedrības 
interesēs.
Veidojot kāpnes uz izcilību, ir jāpanāk 
spēcīgāka sinerģija, savstarpējā 
papildināmība un sadarbspēja starp 
instrumentiem pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, kuras galvenais
virzītājspēks ir izcilība, un 
struktūrfondiem, kuru galvenais 
virzītājspēks ir kapacitātes veidošana un 
viedā specializācija, nodrošinot, ka abas 
programmas savienojošie tilti tiek būvēti 
abos virzienos.
Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
projektu īstenošanai būtu jāpiesaista 
papildu finansējums no struktūrfondiem, 
Eiropas Investīciju bankas un no privātā 
sektora, un tāpēc ir jāpieņem vairākfondu 
pieeja.
Lai veicinātu koordinētu pētniecību 
Eiropā, būtu jāizveido no struktūrfondiem 
finansēts kopējs Eiropas fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašreizējās publiskā un publiskā sektora, Pašreizējās publiskā un publiskā sektora, 
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kā arī publiskā un privātā sektora 
partnerības var saņemt atbalstu no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, ja 
vien tās tiecas sasniegt „Apvārsnis 2020” 
mērķus, atbilst pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” minētajiem kritērijiem, 
kā arī ir uzrādījušas ievērojamu progresu 
saskaņā ar 7. pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (7. pamatprogramma).

kā arī publiskā un privātā sektora 
partnerības var saņemt atbalstu no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, ja 
vien tās tiecas sasniegt „Apvārsnis 2020” 
mērķus, atbilst pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” minētajiem kritērijiem, 
kā arī ir uzrādījušas ievērojamu progresu 
saskaņā ar 7. pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (7. pamatprogramma), 
izpildot kritērijus, kas noteikti Regulas 
(ES) Nr. XX/XX [pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020] [19. panta 2. un 
3. punktā]. Atbalstu var saņemt arī jaunas 
un inovatīvas partnerības, tostarp 
partnerības produktu izstrādei, ja vien tās 
tiecas sasniegt pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” mērķus un atbilst 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. sadaļa – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība ar iniciatīvas Eureka tīklu, kas 
ir piemērots partneris kohēzijas politikas 
inovācijas komponenšu izveidei un 
ieviešanai, it īpaši izstrādājot uz viedo 
specializāciju balstītas reģionālās 
inovācijas stratēģijas, veicinās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
mērķu sasniegšanu un tādējādi arī 
Inovācijas savienības turpmāku 
stiprināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. sadaļa – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iniciatīvas, kas ir saskaņā ar Līguma 
185. pantu un ko atbalsta saskaņā ar 6. 
un/vai 7. pamatprogrammu, un kurām 
atbilstoši iepriekš minētajiem 
nosacījumiem var sniegt turpmāku atbalstu 
ir: Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP), Interaktīva automatizēta 
dzīvesvide (AAL), Baltijas jūras 
pētniecības un attīstības programma 
(BONUS), Eurostars un „Eiropas 
Metroloģijas pētniecības programma”. 
Turpmāku atbalstu var sniegt arī Eiropas 
Enerģētikas pētniecības aliansei (EERA), 
kas izveidota saskaņā ar Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģisko plānu (SET
plānu).

Iniciatīvas, kas ir saskaņā ar Līguma 
185. pantu un ko atbalsta saskaņā ar 6. 
un/vai 7. pamatprogrammu, un kurām 
atbilstoši iepriekš minētajiem 
nosacījumiem var sniegt turpmāku atbalstu 
ir: Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP), Interaktīva automatizēta 
dzīvesvide (AAL), Baltijas jūras 
pētniecības un attīstības programma 
(BONUS), Eurostars un „Eiropas 
Metroloģijas pētniecības programma”. 
Aktīvāku privātā sektora līdzdalību var 
panākt ar Eiropas un valstu tehnoloģiju 
platformu palīdzību. Turpmāku atbalstu 
var sniegt arī Eiropas Enerģētikas 
pētniecības aliansei (EERA), kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģisko plānu (SET plānu).

Or. en

Grozījums Nr. 42
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. sadaļa – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros var veidot arī citas publiskā un 
publiskā sektora, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerības, ja tās atbilst 
noteiktajiem kritērijiem. Tostarp tās var būt 
partnerības Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā fotonikas un robotikas 
nozarē, partnerības ilgtspējīga procesa 
rūpniecības nozarē, partnerības bioloģiskās 
rūpniecības nozarē, kā arī partnerības 
drošības tehnoloģiju jomā jūras robežu 
uzraudzībai.

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros var veidot arī citas publiskā un 
publiskā sektora, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerības, ja tās atbilst 
noteiktajiem kritērijiem. Tostarp tās var būt 
partnerības informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā fotonikas un robotikas 
nozarē, partnerības ilgtspējīga procesa 
rūpniecības nozarē, partnerības bioloģiskās 
rūpniecības nozarē, kā arī partnerības 
drošības tehnoloģiju jomā jūras robežu 
uzraudzībai vai ļoti nozīmīgas 
infrastruktūras aizsardzībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP sinerģijas dotācija, kas izrādījās ļoti 
saistoša pētniekiem, īstenojot iepriekšējo 
pamatprogrammu, veicinās arī to, ka izcili 
pētnieki no dažādām dalībvalstīm un 
asociētajām valstīm veiks kopīgus 
pētījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievēros „uz pētnieku orientētu” pieeju. Tas 
nozīmē, ka ar EPP atbalstīs projektus, ko 
veic pētnieki par pašu izvēlētiem tematiem 
saistībā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus. Priekšlikumus izvērtēs, 
izmantojot līdzīgi kvalificētu speciālistu 
veiktu salīdzinošu vērtējumu un ievērojot 
vienīgi izcilības kritēriju, ņemot vērā jaunu 
grupu izcilību, jaunās paaudzes pētniekus, 
kā arī sevi jau pierādījušas grupas, un 
pievēršot savišķu uzmanību 
priekšlikumiem, kas ir īpaši novatoriski un 
saistīti ar atbilstoši augstu zinātnisku risku.

Ievēros „uz pētnieku orientētu” pieeju. Tas 
nozīmē, ka ar EPP atbalstīs projektus, ko 
veic pētnieki par pašu izvēlētiem tematiem 
saistībā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus. Priekšlikumus izvērtēs, 
izmantojot līdzīgi kvalificētu speciālistu 
veiktu salīdzinošu vērtējumu un ievērojot 
vienīgi izcilības kritēriju, ņemot vērā jaunu 
grupu izcilību, jaunās paaudzes pētniekus, 
kā arī sevi jau pierādījušas grupas un 
dzimumu vienlīdzības principu, un 
pievēršot sevišķu uzmanību 
priekšlikumiem, kas ir īpaši novatoriski un 
saistīti ar atbilstoši augstu zinātnisku risku.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas 2. Nākotnes un jaunās zinātnes un
tehnoloģijas

Or. en

Pamatojums

Horizontālais grozījums: tekstā vārdus „nākotnes un jaunās tehnoloģijas” vai „NJT” būtu 
jāaizstāj ar vārdiem „nākotnes un jaunās zinātnes un tehnoloģijas” vai „NJZT”.

Grozījums Nr. 46
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākuma stadijā esošu, riskantu, nākotnes 
prasībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu 
zinātnes un tehnoloģijas pētniecības 
projektu kopums ir jāatbalsta, lai veiksmīgi 
izpētītu jaunu pamatojumu radikāli jaunām 
nākotnes tehnoloģijām. Tā kā šajā darbībā 
netiek skaidri paredzēti temati un tā nav 
preskriptīva, tā dod iespēju attīstīties 
jaunām idejām tur, kur tās rodas, vai tad, 
kad tās rodas, visplašākajā tematu un 
disciplīnu spektrā. Šādu sākotnējo ideju 
atbalstīšana prasa tūlītēju, uz risku vērstu 
un starpdisciplināru pētniecības pieeju, kas 
neietilpst stingri noteiktās tehnoloģiskās 
jomās. Lai atbalstītu nākamos zinātnes un 
ražošanas līderus, ir ļoti svarīgi piesaistīt 
un stimulēt jaunus pētniecības un 
inovācijas jomas dalībniekus ar augstu 
potenciālu, piemēram, jaunus pētniekus un 
augsto tehnoloģiju MVU.

Sākuma stadijā esošu, riskantu, nākotnes 
prasībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu 
zinātnes un tehnoloģijas pētniecības 
projektu kopums ir jāatbalsta, lai veiksmīgi 
izpētītu jaunu pamatojumu radikāli jaunām 
zinātnes atziņām un nākotnes 
tehnoloģijām. Tā kā šajā darbībā netiek 
skaidri paredzēti temati un tā nav 
preskriptīva, tā dod iespēju attīstīties 
jaunām un progresīvām idejām tur, kur tās 
rodas, vai tad, kad tās rodas, visplašākajā 
tematu un disciplīnu spektrā. Šādu 
sākotnējo ideju atbalstīšana prasa tūlītēju, 
uz risku vērstu un starpdisciplināru 
pētniecības pieeju, kas neietilpst stingri 
noteiktās tehnoloģiskās jomās. Lai 
atbalstītu nākamos zinātnes un ražošanas 
līderus, ir ļoti svarīgi piesaistīt un stimulēt 
jaunus pētniecības un inovācijas jomas 
dalībniekus ar augstu potenciālu, 
piemēram, jaunus pētniekus un augsto 
tehnoloģiju MVU.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs pētniecības iniciatīvas ir zinātnes 
virzītas, plaša mēroga, daudzdisciplīnu un 
sagrupētas ap vienojošu nākotnes prasībām 
atbilstošu mērķi. Tās palīdz risināt lielus 
zinātnes un tehnoloģiskos tehniskus
uzdevumus, kam vajadzīga dažādu 
disciplīnu, kopienu un programmu 
sadarbība. Zinātniskai virzībai jānodrošina 
spēcīga un plaša bāze nākotnes 
tehnoloģiskajai inovācijai un izmantošanai 
ekonomikā, kā arī jauna veida labumi 
sabiedrībai. Visaptverošā būtība un vēriens 
nosaka, ka šīs iniciatīvas var realizēt tikai 
ar apvienotiem un pastāvīgiem centieniem 
(10 gadus pēc kārtas).

Šīs pētniecības iniciatīvas ir zinātnes 
virzītas, plaša mēroga, daudzdisciplīnu un 
sagrupētas ap vienojošu nākotnes prasībām 
atbilstošu mērķi. Tās palīdz risināt lielus 
zinātnes un tehnoloģiskos uzdevumus, kam 
vajadzīga dažādu disciplīnu, kopienu un 
programmu sadarbība. Zinātniskai virzībai 
jānodrošina spēcīga un plaša bāze nākotnes 
tehnoloģiskajai inovācijai un izmantošanai 
ekonomikā, kā arī jauna veida labumi 
sabiedrībai. Būtu jāņem vērā darbības, kas 
rada būtisku sociālo ietekmi. Visaptverošā 
būtība un vēriens nosaka, ka šīs iniciatīvas 
var realizēt tikai ar apvienotiem un 
pastāvīgiem centieniem (10 gadus pēc 
kārtas).

Or. en

Grozījums Nr. 48
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJT padomdevēja valde nodrošinās 
ieinteresēto personu piedalīšanos 
vispārējās zinātniskās stratēģijas izstrādē, 
tostarp darba programmas veidošanā.

NJZT padomdevēja valde, kurā ir 
zinātnieki un inženieri ar augstāko 
reputāciju un atbilstīgām zināšanām, kas 
pārstāv dažādas pētniecības jomas un 
darbojas tikai kā privātpersonas, sniegs 
ieguldījumu un konsultācijas Komisijai 
par vispārējo zinātnisko stratēģiju saistībā 
ar NJZT darbībām, par darba 
programmas izstrādi un uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus kritērijiem, kā arī 
par NJZT proaktīvo iniciatīvu un NJZT 
pamatiniciatīvām.

NJZT padomdevēja valde it īpaši sniedz 
konsultācijas par šādiem jautājumiem:
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– vispārējā zinātniskā stratēģija saistībā 
ar NJZT darbībām, ņemot vērā zinātnes 
un pielietojuma iespējas un
Eiropas vajadzības;
– darba programmas izstrāde un 
vajadzīgie pārveidojumi, tostarp 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un to 
kritēriji;
– konkrētu tematu noteikšana lejupējām 
NJZT darbībām (proaktīvā iniciatīva un 
pamatiniciatīvas), tostarp it īpaši
tādu tematu noteikšana, kas izriet no 
NJZT augšupējām darbībām (atklātā 
iniciatīva), kā arī no EPP dotācijām 
attiecīgajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJZT projektu novērtēšana tika veikta, 
pamatojoties uz stingriem zinātnes un 
tehnoloģiju izcilības kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lielākā daļa NJZT resursu tika atvēlēta 
augšupējiem, koordinētiem un 
progresīviem pētījumiem visās jomās.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbību īstenos, visā Eiropas Savienībā 
atbalstot konkursa veidā atlasītas 
pētniecības apmācības programmas, ko 
īsteno partnerībā ar universitātēm, 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
MVU un citiem sociālekonomiskās jomas 
pārstāvjiem no dažādām valstīm Eiropā un 
ārpus tās robežām. Atbalstīs arī atsevišķus 
institūtus, kas spēj nodrošināt līdzīgu 
bagātinošu vidi. Lai risinātu dažādās 
vajadzības, būs jānodrošina mērķu 
īstenošanas elastīgums. Veiksmīgas 
partnerības pārtaps pētniecības apmācības 
tīklos vai doktora grādos ar lietišķu ievirzi, 
bet atsevišķus institūtus parasti iesaistīs 
novatoriskās doktorantūras programmās. 
Šādā veidā agrīnajā profesionālās darbības 
posmā tiek paredzēts atbalsts jebkuras 
valsts labākajiem pētniekiem, kas vēlas 
pievienoties šīm izcilajām programmām.

Darbību īstenos, visā Eiropas Savienībā 
atbalstot konkursa veidā atlasītas 
pētniecības apmācības programmas, ko 
īsteno partnerībā ar universitātēm, 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
MVU un citiem sociālekonomiskās jomas 
pārstāvjiem no dažādām valstīm Eiropā un 
ārpus tās robežām. Atbalstīs arī atsevišķus 
institūtus, kas spēj nodrošināt līdzīgu 
bagātinošu vidi. Lai risinātu dažādās 
vajadzības, būs jānodrošina mērķu 
īstenošanas pilnīgs elastīgums attiecībā uz 
termiņiem un uzņēmēju iestādi, kā arī 
attiecībā uz stažieru skaitu saskaņotajā 
uzņēmējā tīklā un projekta finansējuma 
apjomu. Veiksmīgas partnerības pārtaps 
pētniecības apmācības tīklos vai doktora 
grādos ar lietišķu ievirzi, kopīgos doktora 
grādos un starpdisciplīnu doktora grādos,
bet atsevišķus institūtus parasti iesaistīs 
novatoriskās doktorantūras programmās. 
Šādā veidā agrīnajā profesionālās darbības 
posmā tiek paredzēts atbalsts jebkuras 
valsts labākajiem pētniekiem, kas vēlas 
pievienoties šīm izcilajām programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai
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starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas, un pēc tam, ja pētnieki to vēlas, 
viņi var atgriezties Eiropā. Šie pētnieki 
saņems finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai efektīvi veiktu šo uzdevumu, ir svarīgi 
uzraudzīt progresu. Programma sniegs 
atbalstu rādītāju izstrādē un to datu analīzē, 
kas attiecas uz pētnieku mobilitāti, 
prasmēm un karjeru, nolūkā konstatēt 
nepilnības Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un veicināt šo darbību ietekmi. 
Darbības tiks īstenotas, tiecoties pēc 
sinerģijas un ciešas sadarbības ar politikas 

Lai efektīvi veiktu šo uzdevumu, ir svarīgi 
uzraudzīt progresu. Programma sniegs 
atbalstu rādītāju izstrādē un to datu analīzē, 
kas attiecas uz pētnieku mobilitāti, 
prasmēm un karjeru, nolūkā konstatēt 
nepilnības un šķēršļus Marijas Kirī vārdā 
nosauktajās darbībās un veicināt šo darbību 
ietekmi. Darbības tiks īstenotas, tiecoties 
pēc sinerģijas un ciešas sadarbības ar 
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atbalsta darbībām, kas paredzētas
pētniekiem, viņu darba devējiem un 
finansētājiem un tiek veiktas saskaņā ar 
„Iekļaujošas, novatoriskas un drošas 
sabiedrības” iniciatīvu. Īpašas darbības 
finansēs, lai atbalstītu iniciatīvas un 
tādējādi uzlabotu informētību par karjeras 
nozīmi pētniecības jomā, un izplatītu 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kuri 
gūti, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību atbalstam paredzētās aktivitātes.

politikas atbalsta darbībām, kas paredzētas 
pētniekiem, viņu darba devējiem un 
finansētājiem un tiek veiktas saskaņā ar 
konkrēto mērķi „Efektīvāks dialogs starp 
zinātni un sabiedrību”. Īpašas darbības 
finansēs, lai atbalstītu iniciatīvas un 
tādējādi uzlabotu informētību par karjeras 
nozīmi pētniecības jomā un sieviešu 
mobilitāti, un izplatītu pētniecības un 
inovācijas rezultātus, kuri gūti, īstenojot 
Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību 
atbalstam paredzētās aktivitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai dotācijas būtu pieejamas visiem talanta 
avotiem, veiks vispārējus pasākumus 
jebkuru ar piekļuvi dotācijām saistītu 
izkropļojumu novēršanai, piemēram, 
veicinot vienlīdzīgas iespējas visās 
Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās un 
nosakot līdzdalības kritērijus, ņemot vērā 
dzimumu. Turklāt, īstenojot Marijas Kirī 
vārdā nosauktās darbības, paredzēts 
atbalstīt pētniekus, lai viņu karjeras 
izaugsme kļūtu stabilāka un lai viņiem 
nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru starp darbu 
un dzīvi, ņemot vērā viņu ģimenes 
stāvokli, kā arī atbalstot iespējas atsākt 
karjeru pētniecības jomā pēc pārtraukuma. 
Visiem finansējumu saņēmušajiem 
dalībniekiem jāapstiprina Eiropas 
Pētnieku hartas un Uzvedības kodeksa 
principi attiecībā uz atklātu pieņemšanu 
darbā un pievilcīgiem darba apstākļiem, kā 
arī tie jāpiemēro.

Lai dotācijas būtu pieejamas visiem talanta 
avotiem, veiks vispārējus pasākumus 
jebkuru ar piekļuvi dotācijām saistītu 
izkropļojumu novēršanai, piemēram, 
veicinot vienlīdzīgas iespējas visās 
Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās un 
nosakot līdzdalības kritērijus, ņemot vērā 
dzimumu un sieviešu pētnieču mobilitāti. 
Turklāt, īstenojot Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības, paredzēts atbalstīt 
pētniekus, lai viņu karjeras izaugsme kļūtu 
stabilāka un lai viņiem nodrošinātu 
atbilstošu līdzsvaru starp darbu un dzīvi, 
ņemot vērā viņu ģimenes stāvokli, kā arī 
atbalstot iespējas atsākt karjeru pētniecības 
jomā pēc pārtraukuma. Tiks piemēroti
Eiropas Pētnieku hartas un Uzvedības 
kodeksa vispārējie principi attiecībā uz 
atklātu pieņemšanu darbā un pievilcīgiem 
darba apstākļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt Eiropas Pētniecības 
infrastruktūru stratēģijas forumā 
(European Strategy Forum on Research 
Infrastructures, ESFRI) noteikto
pētniecības infrastruktūru un citu pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūru 
īstenošanu, ilgtermiņa ilgtspējīgumu un 
efektīvu darbību, kas palīdzēs Eiropai 
reaģēt uz lielajām problēmām zinātnē, 
rūpniecības nozarē un sabiedrībā. Šis 
mērķis īpaši attieksies uz tām 
infrastruktūrām, ar kurām veido vai ir 
izveidota to pārvaldība, piemēram, 
pamatojoties uz Eiropas Pētniecības 
infrastruktūras konsorciju (European 
Research Infrastructure Consortium, ERIC) 
vai jebkuru līdzvērtīgu struktūru Eiropas 
vai starptautiskā līmenī.

Mērķis ir nodrošināt pētniecības 
infrastruktūru, proti, Eiropas Pētniecības 
infrastruktūru stratēģijas forumā 
(European Strategy Forum on Research 
Infrastructures, ESFRI) noteikto un citu 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūru,
īstenošanu, ilgtermiņa ilgtspējīgumu un 
efektīvu darbību, kas palīdzēs Eiropai 
reaģēt uz lielajām problēmām zinātnē, 
rūpniecības nozarē un sabiedrībā. Tiks 
ņemts vērā šo infrastruktūru izvietojums.
Šis mērķis īpaši attieksies uz tām 
infrastruktūrām, ar kurām veido vai ir 
izveidota to pārvaldība, piemēram, 
pamatojoties uz Eiropas Pētniecības 
infrastruktūras konsorciju (European 
Research Infrastructure Consortium, ERIC) 
vai jebkuru līdzvērtīgu struktūru Eiropas 
vai starptautiskā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.1. apakšpunkts – 2. daļa – da punkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) lai veicinātu piekļuvi privātām 
pētniecības infrastruktūrām, kas 
piemērotas sabiedriskās pētniecības 
mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. sadaļa – 4.3. punkts – 4.3.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izmantot sinerģijas starp valsts 
un Eiropas Savienības iniciatīvām, 
izveidojot partnerības starp attiecīgajiem 
politikas veidotājiem un finansēšanas 
iestādēm (piem., ESFRI, e-infrastruktūras 
refleksijas grupu (e-IRG), EIROForum 
organizācijām, valsts pārvaldes iestādēm), 
pilnveidot komplementaritātes un 
sadarbību starp pētniecības infrastruktūrām 
un darbībām, ar ko īsteno citas 
Eiropas Savienības politikas (piemēram, 
reģionālo, kohēzijas, nozares, veselības 
aizsardzības, nodarbinātības vai attīstības 
politiku), kā arī nodrošināt koordināciju 
starp dažādiem Eiropas Savienības 
finansējuma avotiem. Ar 
Eiropas Savienības darbībām atbalstīs arī 
pētniecības infrastruktūru apsekojumu, 
uzraudzību un novērtējumu 
Eiropas Savienības līmenī, kā arī attiecīgās 
politikas izpēti un saziņas uzdevumus.

Mērķis ir izmantot sinerģijas starp valsts 
un Eiropas Savienības iniciatīvām, 
izveidojot partnerības starp attiecīgajiem 
politikas veidotājiem un finansēšanas 
iestādēm (piem., ESFRI, e-infrastruktūras 
refleksijas grupu (e-IRG), EIROForum 
organizācijām, valsts pārvaldes iestādēm), 
pilnveidot komplementaritātes un 
sadarbību starp pētniecības infrastruktūrām 
un darbībām, ar ko īsteno citas 
Eiropas Savienības politikas (piemēram, 
reģionālo, kohēzijas, nozares, veselības 
aizsardzības, nodarbinātības, drošības vai 
attīstības politiku), kā arī nodrošināt 
koordināciju starp dažādiem 
Eiropas Savienības finansējuma avotiem. 
Būtu jāņem vērā darbības, kas rada 
būtisku sociālo ietekmi. Ar 
Eiropas Savienības darbībām atbalstīs arī 
pētniecības infrastruktūru apsekojumu, 
uzraudzību un novērtējumu 
Eiropas Savienības līmenī, kā arī attiecīgās 
politikas izpēti un saziņas uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izcilības izplatīšana un dalības 
paplašināšana
Lai palīdzētu likvidēt pētniecības un 
inovācijas plaisu Eiropā, tiks veicināta 
savstarpējā papildināmība un cieša 
sinerģija ar struktūrfondiem gan attiecībā 
uz iepriekšējām darbībām (kapacitātes 
veidošana dalībvalstīs, lai labāk 
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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 veicināta kumulatīva 
vai kopīga finansēšana.
Šai sakarā 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. Tie cita 
starpā būs turpmāk minētie pasākumi.
a) Mazāk attīstīto dalībvalstu jauno 
institūciju, izcilības centru un novatorisku 
reģionu konkurējošas sasaistes ar 
attiecīgajām starptautiska līmeņa 
vadošajām iestādēm citur Eiropā izveide. 
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 izveidei. 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 attīstītos reģionos, tostarp 
veicot salīdzinošus vērtējumus un 
piešķirot izcilības apzīmējumu tām 
institūcijām, kuras nodrošina 
starptautisko standartu izpildi.
b) Eiropas Pētniecības telpas 
priekšsēdētāju pozīciju izveide, 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 
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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 un kuri vēlas strādāt Eiropā vai 
pētniekiem, kuri strādā Eiropā, taču vēlas 
pārcelties uz mazāk attīstītu reģionu.
f) Atbalsta sniegšana papildlīgumiem, kas 
noslēgti starp organizācijām, kuras ir 
atbalsta saņēmējas uz sadarbību vērstos 
projektos, un citām struktūrām un 
organizācijām, kuras izveidotas 
galvenokārt valstīs, kuras nav tieši 
iesaistītas projekta īstenošanā, ar 
konkrētu mērķi veicināt izglītošanās 
iespējas (galvenokārt doktorantūras un 
augstākā līmenī).
g) Veiksmīgu tīklu stiprināšana, lai 
izveidotu augstas kvalitātes institucionālos 
tīklus pētniecības un inovācijas jomā. 
Īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas 
sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā, 
lai veicinātu tādu darbību īstenošanu, 
kuru mērķis ir atklāt un savienot izcilības 
punktus Eiropā (izcilu zinātnieku 
darbības centri un jaunās paaudzes 
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pētnieki).
h) Īpašu mācību programmu izstrāde par 
dalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, pilnībā izmantojot 
esošos tīklus, piemēram, valstu 
kontaktpunktus.
i) Stipendiju nodrošināšana 
doktorantūras un pēcdoktorantūras 
studentiem, kā arī kvalifikācijas celšanas 
stipendiju nodrošināšana inženieriem, lai 
viņi varētu piekļūt starptautiskajai 
pētniecības infrastruktūrai Eiropā, tostarp 
infrastruktūrai, ko pārvalda 
starptautiskās zinātniskās organizācijas.
j) Atbalsta piešķiršana viedās 
specializācijas stratēģiju izstrādei un 
pārraudzībai. Tiks izstrādāts mehānisms 
politikas īstenošanas atbalstam un 
veicināta politikas apguve reģionālā 
līmenī, veicot salīdzinošus vērtējumus un 
labākās prakses apmaiņu.
k) Tiešsaistes tirdzniecības vietnes izveide, 
kurā var piedāvāt intelektuālā īpašuma 
tiesības, lai savestu kopā tiesību turētājus 
un lietotājus.

Or. en

Pamatojums

Izcilība būtu jāizmanto pilnībā, veicinot sinerģiju starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
un struktūrfondiem.

Grozījums Nr. 59
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sekmīga pamata tehnoloģiju pārvaldība un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas palīdzēs 
stiprināt Eiropas produktivitāti un 
inovāciju kapacitāti un nodrošinās Eiropas 
ekonomikas progresivitāti, ilgtspējīgumu 

Sekmīga pamata tehnoloģiju pārvaldība un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas palīdzēs 
stiprināt Eiropas produktivitāti un 
inovāciju kapacitāti un nodrošinās Eiropas 
ekonomikas progresivitāti, ilgtspējīgumu 
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un konkurētspēju, kā arī pasaulē vadošo 
lomu augsto tehnoloģiju pielietojuma 
nozarē un spēju rast unikālus risinājumus 
sabiedrības problēmām. Inovācijas 
darbības tiks apvienotas ar darbībām 
pētniecības un attīstības jomā, kas būt 
neiztrūkstoša finansējuma daļa.

un konkurētspēju, kā arī pasaulē vadošo 
lomu augsto tehnoloģiju pielietojuma 
nozarē un spēju rast unikālus risinājumus 
sabiedrības problēmām un lietotāju 
vajadzībām. Uzsvars būtu jāliek uz 
rūpniecības nozarēm, kuras nodrošina 
augstāku pievienoto vērtību, veicina 
nodarbinātību un būtiski ietekmē pārējas 
ekonomikas nozares, kā arī var mazināt 
trešo valstu izmaksas. Inovācijas darbības 
tiks apvienotas ar darbībām pētniecības un 
attīstības jomā, kas būt neiztrūkstoša 
finansējuma daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Inovācijas darbības ietvers individuālo 
tehnoloģiju integrāciju, kapacitātes 
demonstrējumus nolūkā ražot un piegādāt 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, 
lietotāju un patērētāju izmēģinājumus 
nolūkā pierādīt tehnisko un saimniecisko 
pamatojumu, kā arī pievienoto vērtību, un 
liela mēroga demonstrējumus nolūkā 
veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu 
tirgū.

Inovācijas darbības tiks veicinātas jau 
sākotnējā posmā, novedot ideju līdz 
produktam tirgū. Inovācijas darbības
ietvers individuālo tehnoloģiju integrāciju, 
kapacitātes demonstrējumus nolūkā ražot 
un piegādāt inovatīvus produktus un 
pakalpojumus, lietotāju un patērētāju 
izmēģinājumus nolūkā pierādīt tehnisko un 
saimniecisko pamatojumu, kā arī 
pievienoto vērtību, un liela mēroga 
demonstrējumus nolūkā veicināt pētījumu 
rezultātu izmantošanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības pētniecības, attīstības un 
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inovācijas darbības atbilstīgi tehnoloģiju 
gatavības pakāpju skalai tiks īstenotas 
saskaņā ar ESAO definīciju. Komisija 
ņems vērā šo definīciju, lai savā 
pētniecības, attīstības un inovācijas 
portfelī iekļautu tehnoloģiju pētījumu, 
produktu izstrādes un demonstrējumu 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir sagādāt Eiropas aktīvus 
procesoru un sistēmu arhitektūrā, 
apvienoto un datu lokalizācijas 
tehnoloģijām, mākoņdatošanai, paralēlajai 
skaitļošanai un simulācijas 
programmatūrām visos skaitļošanas tirgus 
segmentos.

Mērķis ir sagādāt Eiropas aktīvus 
procesoru un sistēmu arhitektūrā, 
apvienoto un datu lokalizācijas 
tehnoloģijām, mākoņdatošanai, paralēlajai 
skaitļošanai, simulācijas programmatūrām 
visos skaitļošanas tirgus segmentos, 
nenoteiktības izskaitļošanai, risku analīzei 
un lēmumu pieņemšanai tehnisko 
pētījumu jomā. 

Or. en

Grozījums Nr. 63
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nostiprināt Eiropas rūpniecības 
nozares konkurētspēju nākamās paaudzes 
interneta izstrādē, pārvaldībā un veidošanā, 
ar ko pakāpeniski tiks aizvietots 
pašreizējais tīmeklis, fiksētie un mobilie 
tīkli un pakalpojumu infrastruktūras, kā arī 
nodrošināt triljoniem ierīču (IoT) 
savstarpējo saistību starp vairākiem 
operatoriem un domēniem, kā rezultātā tiks 

Mērķis ir nostiprināt Eiropas rūpniecības 
nozares konkurētspēju nākamās paaudzes 
interneta izstrādē, pārvaldībā un veidošanā, 
ar ko pakāpeniski tiks aizvietots 
pašreizējais tīmeklis, fiksētie tīkli, 
satelīttīkli un mobilie tīkli un pakalpojumu 
infrastruktūras, kā arī nodrošināt triljoniem 
ierīču (IoT) savstarpējo saistību starp 
vairākiem operatoriem un domēniem, kā 
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izmainīts mūsu saziņas veids, piekļuve 
informācijai un zināšanu izmantošanas 
process. Tas skar pētniecības un inovācijas 
jomu attiecībā uz tīkliem, programmatūru 
un pakalpojumiem, kā arī uz kiberdrošību, 
privātumu un uzticēšanos, saziņu bezvadu 
tīklos un visiem optiskajiem tīkliem, 
iegremdētiem interaktīviem multimedijiem, 
kā arī nākotnes pieslēgtiem uzņēmumiem.

rezultātā tiks izmainīts mūsu saziņas veids, 
piekļuve informācijai un zināšanu 
izmantošanas process. Tas skar pētniecības 
un inovācijas jomu attiecībā uz tīkliem, 
programmatūru un pakalpojumiem, kā arī 
uz kiberdrošību, privātumu un uzticēšanos, 
saziņu bezvadu tīklos un visiem 
optiskajiem tīkliem, iegremdētiem 
interaktīviem multimedijiem, kā arī 
nākotnes pieslēgtiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.6.a Kvantu tehnoloģijas — nākamās 
paaudzes informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju ierīces, ko iegūst, apvienojot 
kvantu fiziku un informātiku
Mērķis ir izstrādāt nākamās paaudzes 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju ierīces, apvienojot kvantu 
fizisku un informātiku, tādējādi 
nodrošinot Savienībai vadošo pozīciju 
nākotnes globālajā tirgū, kurā kvantu 
ierobežojumi noteiks rūpniecisko 
risinājumu sniegumu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2.a Jauna instrumenta izveide 
nanomateriālu, komponenšu un sistēmu 
izstrādei, simulācijai, raksturošanai un 
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manipulācijām ar tiem
Jauno nanomateriālu un sistēmu izpēte, 
attēlveidošana un kontrole 
nanotehnoloģijas līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un attīstības darbības nolūkā 
nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu 
palielinājumu, lai garantētu nākotnes 
produktu rūpniecisku ražošanu, piemēram, 
metālrūpniecībā vai ķīmiskajā rūpniecībā.

Pētniecības un attīstības darbības nolūkā 
nodrošināt efektīvu, ilgtspējīgu, aizsargātu 
un drošu palielinājumu, lai garantētu 
nākotnes produktu rūpniecisku ražošanu, 
piemēram, metālrūpniecībā vai ķīmiskajā 
rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un attīstības darbības jaunu un 
inovatīvu tehniku un sistēmu 
nodrošināšanai, savienošanai, 
pievienošanai, atšķiršanai, montāžai, 
pašmontāžai, kā arī demontāžai, 
izjaukšanai un dekonstrukcijai.

Pētniecības un attīstības darbības jaunu un 
inovatīvu tehniku nodrošināšana 
materiālu, komponenšu un sistēmu 
ražošanai, savienošanai, pievienošanai, 
atšķiršanai, montāžai, pašmontāžai, kā arī 
demontāžai, izjaukšanai un 
dekonstrukcijai.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.4. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunu produktu un pielietojumu attīstīšana, 
kā arī jaunas patērētāju uzvedības 
veicināšana, ar ko samazina pieprasījumu 
pēc enerģijas un veicina ražošanu ar zemu 
oglekļa dioksīda emociju līmeni; turklāt
procesa intensifikācija, pārstrāde, attīrīšana 
un materiāli ar augstu pievienoto vērtību 
no atkritumiem un pārražošanas.

Jaunu materiālu, komponenšu, produktu 
un pielietojumu attīstīšana, kā arī jaunas 
patērētāju uzvedības veicināšana, ar ko 
samazina pieprasījumu pēc enerģijas un 
veicina ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda 
emociju līmeni; turklāt procesa 
intensifikācija, pārstrāde, attīrīšana un 
materiāli ar augstu pievienoto vērtību no 
atkritumiem un pārražošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.5.a Jaunas izejvielas ķīmijas 
rūpniecībai
Alternatīvas izejvielu bāzes attīstīšana 
ķīmijas rūpniecībai — no oglēm, 
biomasas un atkritumiem līdz ekoloģiskai 
biodegvielai kā oglekļa avotam vidējā 
termiņā un ilgtermiņā. Ir vajadzīgas 
jaunas gāzes sintēzes tehnoloģijas (trešās 
paaudzes gazificēšanas tehnoloģijas), lai 
izpētītu plašu iespējamo izejvielu spektru.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un attīstības darbības, kas 
īstenotas nolūkā izpētīt alternatīvus veidus 
materiālu un inovatīvu uzņēmējdarbības 

Pētniecības un attīstības darbības, kas 
īstenotas nolūkā izpētīt alternatīvus veidus 
materiālu, tostarp ierobežotu izejvielu, un 
inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu pieejas 
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modeļu pieejas izmantošanai. izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika). Šīs un citas transversālās 
jomas ir atbilstoši jāmēra, īstenojot 
pētniecības un attīstības darbības, lai 
tādējādi veicinātu efektīvu pārvietošanu un 
īstenošanu jaunos pielietojumos 
(medikamentu padeves sistēmās, 
biosensoros, bioshēmas, utt.).

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika). Šīs un citas transversālās 
jomas ir atbilstoši jāmēra, īstenojot 
pētniecības un attīstības darbības, lai 
tādējādi veicinātu efektīvu pārvietošanu un 
īstenošanu jaunos pielietojumos 
(medikamentu padeves sistēmās, 
biosensoros, bioshēmas, utt.), produktos 
un tehnoloģijās.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir divkāršs, proti, no vienas puses, 
Eiropas rūpniecības nozarei (piem., 
ķīmiskā, veselības, ieguves, enerģētikas, 
papīra masas un papīra, tekstiliju, cietes, 
pārtikas apstrādes rūpniecības nozarei) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un attīstīt procesus, kas atbilst 

Mērķis ir divkāršs, proti, no vienas puses, 
Eiropas rūpniecības nozarei (piem., 
ķīmiskā, veselības, ieguves, enerģētikas, 
papīra masas un papīra, tekstiliju, cietes,
pārtikas apstrādes rūpniecības nozarei) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un materiālus un attīstīt 
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rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai, un no otras puses, ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 
tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu.

ilgtspējīgus procesus, kas atbilst 
rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai, un no otras puses, ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un 
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 
tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki), ar ko sekmēt 
vadošo lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli; 
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos 
(piem., diagnostikā, bioloģijā, bioloģiski 
medicīniskajās ierīcēs).

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki un šūnu 
pētniecības platformas), ar ko sekmēt 
vadošo lomu un konkurētspēju daudzās 
nozarēs, kas ietekmē ekonomiku. Šāda 
pieeja var vēl vairāk palielināt jaunu 
MVU potenciālu un būtiski saīsināt laiku, 
kas vajadzīgs, lai produkts nonāktu tirgū.
Tas ietver tādu pasākumu attīstību, kuru 
mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību un 
labklājību. Tas ietver arī tādus aspektus 
kā, piemēram, attīstīt bioresursus ar 
optimizētām īpašībām un pielietojumiem, 
kas nav tradicionāli; nodrošināt piemērotu 
sauszemes un jūras bioloģiskās 
daudzveidības izpēti, izpratni un 
izmantošanu jaunos pielietojumos; kā arī 
uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu attīstību 
veselības aprūpes risinājumos (piem., 



PE489.688v01-00 50/121 PR\903346LV.doc

LV

diagnostikā, bioloģijā, bioloģiski 
medicīniskajās ierīcēs).

Or. en

Grozījums Nr. 74
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.5. punkts – 1.5.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāuzlabo procesu rūpniecības nozaru, 
piemēram, ķīmiskās, papīra masas un 
papīra, stikla, krāsaino metālu un tērauda 
rūpniecības nozaru konkurētspēja, strauji 
vairojot resursefektivitāti un 
energoefektivitāti, kā arī samazinot šādu 
darbību ietekmi uz vidi. Galvenā uzmanība 
tiks pievērsta attīstības darbībām un tādu 
pamattehnoloģiju validācijai, kas 
paredzētas inovatīvām vielām, materiāliem 
un tehnoloģiskiem risinājumiem, kurus 
izmanto produktiem ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un mazāk 
energointensīviem procesiem un 
pakalpojumiem vērtības ķēdē, kā arī tādu 
tehnoloģiju un metožu izstrādei, kas rada 
īpaši zemu oglekļa emisiju līmeni, nolūkā 
sasniegt īpašu SEG emisiju intensitātes 
samazinājumu.

Ir jāuzlabo apstrādes rūpniecības nozaru, 
piemēram, ķīmiskās, papīra masas un 
papīra, stikla, krāsaino metālu un tērauda 
rūpniecības nozaru, konkurētspēja, strauji 
vairojot resursefektivitāti un 
energoefektivitāti, kā arī samazinot šādu 
darbību ietekmi uz vidi, piemēram, 
nodrošinot ekoloģiski tīru degšanas 
procesu, lai samazinātu mikrodaļiņu un 
smago metālu emisijas. Galvenā uzmanība 
tiks pievērsta attīstības darbībām un tādu 
pamattehnoloģiju validācijai, kas 
paredzētas inovatīvām vielām, materiāliem 
un tehnoloģiskiem risinājumiem, kurus 
izmanto produktiem ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un mazāk 
energointensīviem procesiem un 
pakalpojumiem vērtības ķēdē, kā arī tādu 
tehnoloģiju un metožu izstrādei, kas rada 
īpaši zemu oglekļa emisiju līmeni, nolūkā 
sasniegt īpašu SEG emisiju intensitātes 
samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzturēt pasaulē vadošo lomu 
kosmosa jomā, aizsargājot un radot 

Ja vārdu „kosmoss” lieto kā vispārēju 
terminu, tas attiecas arī uz 
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konkurētspējīgu kosmosa nozari un 
pētniecības kopienu, kā arī veicinot 
kosmosā balstītas inovācijas.

satelītnovērošanas, satelītnavigācijas un 
satelīttelekomunikāciju nozari, 
infrastruktūru (uz zemes un kosmosā), 
pakalpojumiem un pielietojumiem.
Mērķis ir uzturēt pasaulē vadošo lomu 
kosmosa jomā, aizsargājot un radot 
konkurētspējīgu kosmosa nozari un 
pētniecības kopienu, kā arī veicinot 
kosmosā balstītas inovācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.1. apakšpunkts – 1.6.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 
dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 
savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana. Īstenojot 
mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība.

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 
dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 
savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana, kā arī 
kosmosa telekomunikācijas. Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība, 
īstenojot mērķtiecīgus pasākumus, lai 
veicinātu vairāku kosmosa pakalpojumu 
izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.2. apakšpunkts – 2. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz misiju kontekstu, piem., 
kosmosa vides analīzi, zemes stacijām, 
kosmosa sistēmu aizsargāšanu pret 
sabrukšanu un aizsardzību pret saules 
uzliesmojuma ietekmi (Informētība par 
situāciju kosmosā, SSA), inovatīvu datu 
vākšanu un infrastruktūras arhivēšanu;

d) attiecībā uz misiju kontekstu, piem., 
kosmosa vides analīzi, zemes stacijām, 
kosmosa sistēmu aizsargāšanu pret
sabrukšanu un aizsardzību pret saules 
uzliesmojuma ietekmi (Informētība par 
situāciju kosmosā, SSA), inovatīvu datu 
vākšanas veicināšanu un nodošanu un 
infrastruktūras arhivēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arī riska dalīšanas finansēšanas sistēmas 
nodrošinās aktuālās vajadzības politikas 
jomās un nozarēs, galvenokārt ar 
sabiedrības problēmām saistītās 
vajadzības, — neatliekamās vajadzības, 
kurām augstā riska dēļ pastāvīgi trūkst 
privātā sektora finansējums.

Or. en

Pamatojums

Piemēram, tādas globālās problēmas kā ar nabadzību saistītu slimību izplatība var atrisināt, 
ja tiek nodrošināts stabils un ilgtspējīgs finansējums jaunu risinājumu izstrādei. Privātais 
sektors varētu risināt šādas problēmas, ja tiktu līdzsvarots finanšu risks. Lai piesaistītu 
nepieciešamo finansējumu pētniecībai un attīstībai veselības jomā, ir ļoti būtiski izvērtēt 
jaunus finansēšanas mehānismus, lai nodrošinātu privātā sektora ieguldījumus ilgtermiņā.
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Grozījums Nr. 79
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar parāda mehānismu tiks sniegti kredīti 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
attīstības darbībās; garantijas finanšu 
starpniekiem, kas sniedz kredītus atbalsta 
saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumi; kā arī garantijas un/vai 
pretgarantijas valstu vai reģionālām 
aizņēmuma finansējuma shēmām. Ar 
parāda mehānismu tiks veiktas atmaksas 
termiņa pieauguma veicināšanas darbības, 
un ar to tiks atbalstīts īpaši izveidotais
MVU instruments (sk. pielikuma II daļas, 
3. sadaļu „Inovācijas MVU”). Vienā vai 
vairākās integrētās shēmās var apvienot 
kapitāla mehānisma nosacījumus un parāda 
mehānisma nosacījumus, turklāt ir 
iespējams saņemt papildu dotācijas (tostarp 
kopsummas). Tāpat ir iespējams kredīts ar 
atvieglotiem nosacījumiem un 
konvertējams kredīts.

Ar parāda mehānismu tiks sniegti kredīti 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
attīstības darbībās; garantijas finanšu 
starpniekiem, kas sniedz kredītus atbalsta 
saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumi; kā arī garantijas un/vai 
pretgarantijas valstu vai reģionālām 
aizņēmuma finansējuma shēmām. Ar 
parāda mehānismu tiks veiktas atmaksas 
termiņa pieauguma veicināšanas darbības, 
un ar to tiks atbalstīts īpaši izveidotā MVU 
instrumenta 3. posms (sk. pielikuma 
II daļas, 3. sadaļu „Inovācijas MVU”). 
Vienā vai vairākās integrētās shēmās var 
apvienot kapitāla mehānisma nosacījumus 
un parāda mehānisma nosacījumus, turklāt 
ir iespējams saņemt papildu dotācijas 
(tostarp kopsummas). Tāpat ir iespējams 
kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem un 
konvertējams kredīts.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Risku dalīšana un citi parametri var 
atšķirties politikas vai nozares nodalījumu 
ietvaros, ja vien to vērtības vai stāvoklis 
atbilst vispārējiem parāda instrumentu 
noteikumiem. Turklāt nodalījumiem var 
būt īpašas komunikācijas stratēģijas parāda 
mehānisma vispārējās promocijas 
kampaņas ietvaros. Papildus tam, ja 
nepieciešama īpaša ekspertīze, lai 
novērtētu paredzamos kredītus kādā 

Risku dalīšana un citi parametri var 
atšķirties politikas vai nozares nodalījumu 
ietvaros, ja vien to vērtības vai stāvoklis 
atbilst vispārējiem parāda instrumentu 
noteikumiem. Turklāt nodalījumiem var 
būt īpašas komunikācijas stratēģijas parāda 
mehānisma vispārējās promocijas 
kampaņas ietvaros. Papildus tam, ja 
nepieciešama īpaša ekspertīze, lai 
novērtētu paredzamos kredītus kādā 
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konkrēta nodalījuma sfērā, var piesaistīt 
speciālus vidutājus valstu līmenī.

konkrēta nodalījuma sfērā, var piesaistīt 
speciālus vidutājus valstu līmenī.

Eiropas Investīciju bankai, kas Komisijas 
vārdā pārvalda parāda mehānismu, tiks 
piešķirtas pilnvaras piešķirt aizdevumus 
projektiem ar augstu tehnoloģisko risku, 
kā arī piedāvāt aizdevumus ar procentu 
likmi, kas zemāka par tirgus procentu 
likmi, projektiem ar zemu tehnoloģisko 
risku.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parāda mehānisma MVU „loga” mērķis ir 
pētniecības un inovācijas virzīti MVU un 
uzņēmumi ar vidēju kapitālu, ar aizdevuma 
summām, kas pārsniedz EUR 150 000, 
tādējādi papildinot MVU finansējumu no 
Aizdevumu garantiju mehānisma saskaņā 
ar Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu.

Parāda mehānisma MVU „loga” mērķis ir 
pētniecības un inovācijas virzīti MVU un 
uzņēmumi ar vidēju kapitālu, ar aizdevuma 
summām, kas pārsniedz EUR X, tādējādi 
papildinot MVU finansējumu no 
Aizdevumu garantiju mehānisma saskaņā 
ar Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu.

Or. en

Pamatojums

Galīgā summa tiks noteikta, ņemot vērā programmā Cosme noteikto summu.

Grozījums Nr. 82
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa 
veida novatoriskiem MVU, kas uzrāda 

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa 
veida novatoriskiem MVU, kas uzrāda 
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lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām. Mērķis ir palīdzēt 
aizpildīt finansējuma iztrūkumu agrīnām 
augsta riska pētniecības un inovācijas 
darbībām, stimulēt izrāvienu inovācijas 
jomā un palielināt gūto pētījumu rezultātu 
komercializāciju privātā sektorā.

lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām. Mērķis ir palīdzēt 
aizpildīt finansējuma iztrūkumu agrīnām 
augsta riska pētniecības un inovācijas 
darbībām, stimulēt izrāvienu inovācijas 
jomā un palielināt gūto pētījumu rezultātu 
komercializāciju privātā sektorā.
Instruments paredzēs piešķirt kvalitātes 
zīmi veiksmīgiem MVU, ņemot vērā to 
dalību publiskā iepirkuma procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 5. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar MVU instrumentu nodrošinās 
vienkāršotu un pa posmiem organizētu 
atbalstu. Tam ir trīs posmi, kas aptvers visu 
inovācijas darbību ciklu. Pāreja no viena 
posma otrā notiks bez pārtraukuma, ja vien 
iepriekšējā posmā MVU projekts ir 
pierādījis to, ka tam var piešķirt 
finansējumu. Tajā pašā laikā katrs 
instrumenta īstenošanas posms būs atvērts 
visiem MVU:

Ar MVU instrumentu nodrošinās 
vienkāršotu un pa posmiem organizētu 
atbalstu. Tam ir trīs posmi, kas aptvers visu 
inovācijas darbību ciklu. Pāreja no viena 
posma otrā notiks bez pārtraukuma, ja vien 
iepriekšējā posmā MVU projekts ir 
pierādījis to, ka tam var piešķirt 
finansējumu. MVU var pieteikties 
finansējuma saņemšanai uzreiz 2. posmā, 
izlaižot 1. posmu. Tajā pašā laikā katrs 
instrumenta īstenošanas posms būs atvērts 
visiem MVU:

Or. en

Grozījums Nr. 84
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 5. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un attīstības darbības tiks Pētniecības un attīstības darbības tiks 
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atbalstītas, īpašu uzmanību pievēršot
demonstrējumu pasākumiem (testēšana, 
prototipi, veicināšanas pētījumi, izstrāde, 
inovatīvu procesu produktu un 
pakalpojumu izmēģināšana, snieguma 
verifikācija u. c.), kā arī tirgus 
replikācijām.

atbalstītas ar inovācijas kuponu palīdzību, 
kurus MVU var izmantot, lai strādātu 
individuāli vai lai sadarbotos ar vienu vai 
vairākiem pētniekiem (universitātēm, 
pētījumu centriem vai citām struktūrām 
citā dalībvalstī vai asociētajā valstī). Lai 
gan īpaša uzmanība tiks pievērsta
demonstrējumu pasākumiem (testēšana, 
prototipi, veicināšanas pētījumi, izstrāde, 
inovatīvu procesu produktu un 
pakalpojumu izmēģināšana, snieguma 
verifikācija u. c.), kā arī tirgus 
replikācijām, ir pieļaujami arī pasākumi 
pētniecības un attīstības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu un reģionālo inovācijas stratēģiju 
viedai specializācijai kontekstā tiks 
meklēta iespēja rast sinerģijas ar 
Eiropas Savienības kohēzijas politiku.

Valstu un reģionālo inovācijas stratēģiju 
viedai specializācijai kontekstā tiks 
meklēta iespēja rast sinerģijas ar 
Eiropas Savienības kohēzijas politiku.
Šādu sinerģiju pamatā var būt arī valstu 
un reģionu augšupējā pieredze, kas gūta 
īstenojot programmas Eureka un 
Eurostars, attiecībā uz atbalsta sniegšanu 
MVU inovācijas un pētniecības darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sekmīgus centienus novērst, pārvaldīt un 
ārstēt slimības, invaliditāti un ierobežotu 
funkcionalitāti nosaka tas, vai valda 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 87
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visas šīs darbības tiks īstenotas tā, lai visā 
pētniecības un inovācijas darbību ciklā 
sniegtu nepieciešamo atbalstu, stiprinot 
Eiropā darbojošos nozaru konkurētspēju un 
jaunu tirgus iespēju attīstību. Īstenojot 
programmas un projektus šajā jomā, būtu 
jākoordinē ar tiem saistītās pētniecības 
programmas un jāizmanto ESFRI 
pētniecības infrastruktūras. Lai 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros veicinātu pētniecības un 
inovācijas koordinēšanu veselības jomā 
un lai sekmētu starptautisku medicīnas 
pētījumu veikšanu, var veidot atbilstīgu 
veselības nozares konsultatīvo padomi. 
Šādu koordinēšanu var paplašināt, 
aptverot arī citas programmas un 
instrumentus, kas saistīti ar šo problēmu. 
Šādi koordinēti centieni Eiropas līmenī 
palielinās zinātniskās un cilvēkresursu 
spējas, veicot medicīnas pētījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ilgtermiņa kohortu pētījumi un to 
sasaistīšana ar datiem, kas iegūti no „-
omiku” pētījuma, kā arī citas metodes.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumi globālajā veselības aizsardzībā sniedz jūtamus rezultātus, un ieguldījumu 
palielināšana nodrošinās ieguvumus veselības jomā ne tikai ārvalstīs, bet arī Eiropas 
Savienībā. Globalizētā pasaulē nevienu lielu problēmu nevar atrisināt vietējā vai pat 
reģionālā līmenī.

Grozījums Nr. 90
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ir nepieciešamas efektīvākas profilaktiskās 
vakcīnas (vai citi profilakses pasākumi), 
turklāt nepieciešama uz pierādījumiem 
balstīta vakcinēšanās programma lielākam 
slimību lokam, tostarp ar nabadzību 
saistītajām slimībām, piemēram, 
HIV/AIDS, tuberkulozei, malārijai un 
novārtā atstātām slimībām. Tam vajadzīga 
labāka izpratne par slimībām un to 
procesiem, kā arī secīgajām epidēmijām, 
turklāt jāveic klīniskie pētījumi un saistītā 
izpēte.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pašreizējas tehnoloģijas nolūkā būtiski 
uzlabot slimību rezultātus sakarā ar 
savlaicīgākas un precīzākas diagnozes 
noteikšanu, kā arī pacientam pielāgotāku 
ārstēšanu gan ambulatorās, gan arī 
stacionārās ārstēšanas posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ir plaši atzīts, ka, lai Eiropā risinātu 
būtiskas problēmas veselības jomā, 
steidzami ir vajadzīga medicīnas 
pētniecības koordinēta un stratēģiska 
plānošana. Koordinēšana var novērst 
sadrumstalotību un uzlabot tehnoloģisko 
un infrastruktūras resursu izmantošanas 
efektivitāti biomedicīnas pētījumu veicēju 
aprindās. Turklāt, lai medicīnas pētījumi 
būtu veiksmīgi un novatoriski, ir 
jāapņemas uzturēt pētniecības izcilību 
ilgtermiņā.
Uz zinātni vērsta stratēģija var radīt 
veselīgāku un produktīvāku Eiropu, 
reaģējot uz Eiropas zinātnieku, kas veic 
biomedicīnas pētījumus, dāsno devumu 
un iespējām un izaicinājumiem, ko sniedz 
biomedicīnas pētījumu rezultāti, proti, 
personalizētās medicīnas iespējām. 
Stratēģisko darbību īstenošana un augsta 
līmeņa zinātniskais atbalsts var 
nodrošināt ekspertu ieguldījumu jau no 
politikas izstrādes sākumposma, sekmēt 
inovāciju un konkurētspēju, veicinot 
izpratni par inovācijas cikla sarežģītību, 
rosināt starptautisko pētnieku aktīvāku 
līdzdalību, kā arī nodrošināt zinātnei 
paredzētus ietaupījumus valsts veselības 
aizsardzības sistēmas vajadzībām.
Vispirms tiks izveidota augsta līmeņa 
zinātniskā konsultatīvā padome medicīnas 
pētniecības jomā, lai risinātu aktuālo 
nepieciešamību sekmēt medicīnas 
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pētniecības stratēģisko koordinēšanu 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros un lai veicinātu praktisko 
medicīnas pētniecību. Šādas stratēģiskās 
koordinēšanas mērķis būs izstrādāt 
biomedicīnas pētniecības un rezultātu 
interpretācijas programmas, pamatojoties 
uz labāko zinātniskās vadības praksi, un 
tai būtu jānodrošina ekspertu zinātniskais 
ieguldījums jau no politikas izstrādes 
sākumposma un jāgarantē valstu 
veselības aizsardzības sistēmas izmaksu 
efektivitāte. Vēl viens zinātnes stratēģiskās 
koordinēšanas mērķis būs mūsdienu 
biomedicīnas pētniecības sniegtās iespējas 
sasaistīt ar citām zinātnes un tehnoloģiju 
pētniecības jomām. 
Nodrošinot medicīnas pētniecības 
jautājumu iekšējo stratēģisko 
koordinēšanu pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros, kas balstīta uz 
augstākā līmeņa zinātniskajām 
konsultācijām, konsultatīvā padome varēs 
piedāvāt arī stimulus un instrumentus, 
kas vajadzīgi, lai veicinātu plašāku 
sadarbību un sinerģiju. Kad vien 
iespējams, konkrētu mērķu sasniegšanai 
tiks veicināta brīvprātīga konverģence 
valstu finansēšanas iestāžu starpā un 
iestāžu un Komisijas starpā un īpašu 
stratēģisku partnerību veidošana 
Savienības līmenī starp nozaru 
pārstāvjiem, valsts iestādēm un Komisiju, 
kā arī tiks veidota stratēģiskā konverģence 
programmu līmenī, iesaistot regulatīvās 
iestādes un valsts veselības iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. sadaļa – 1.16.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.16.a Uz simulāciju balstītu medicīnas 
ierīču attīstība
Sekvencēšanas un citu „-omiku” 
tehnoloģiju izmaksu samazināšanās, kā 
arī lieljaudas skaitļošanas pieejamība 
tuvākajā laikā pirmo reizi ļaus izstrādāt 
mehāniskus un datorizētus simulācijas 
modeļus un medicīnas ierīces to 
izmantošanai, un tas palīdzēs ārstiem 
pieņemt lēmumus par ārstēšanu, 
pamatojoties uz pierādījumiem un 
iepriekš veiktu simulāciju, kā arī 
nodrošinās jaunas un izmaksu ziņā 
pieejamākas zāļu izstrādes tehnoloģijas. 
Būs iespējama augstas precizitātes 
medicīna, virzoties uz galīgo mērķi ne 
tikai ārstēt slimības, bet arī izārstēt, kā arī 
ierobežot izmaksu pieaugumu veselības 
aprūpes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 96
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 97
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot darbības, tiks veicināta 
produktivitāte, kā arī augu, dzīvnieku un 
ražošanas sistēmu spēja pielāgoties strauji 
mainīgajiem vides/klimata apstākļiem un 
pieaugošajam dabas resursu iztrūkumam. 
Radītās inovācijas palīdzēt virzīties uz 
zemu enerģijas izmantojumu, zemu emisiju 

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

zemu emisiju līmeni un zemu atkritumu 
ekonomiku visā pārtikas un lopbarības 
piegādes ķēdē. Tiks veicināts ne tikai 
pārtikas nodrošinājums, bet radītas arī 
jaunas iespējas biomasas, kā arī 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
blakusproduktu izmantojumam plašā ar 
pārtiku nesaistīto pielietojumu spektrā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tiks meklētas daudzdisciplināras pieejas, 
lai uzlabotu augu, dzīvnieku un 
mikroorganismu rādītājus, vienlaikus 
nodrošinot efektīvu resursu izmantojumu 
(ūdens, barības vielas, enerģija) un lauku 
teritoriju ekoloģisko integritāti. Uzsvars 
tiks likts uz integrētām un dažādām 
ražošanas sistēmām un agronomijas 
praksēm, tostarp uz precizitātes tehnoloģiju 
izmantojumu un ekoloģiskās 
pastiprināšanas pieejām gan tradicionālās, 
gan organiskās lauksaimniecības interesēs. 
Īpaša uzmanība jāpievērš apūdeņošanas 
zemkopībai, jo parasti tā ir saistīta ar 
intensīvāku ūdens resursu izmantošanu 
un tādas infrastruktūras izveidi, kas var 
ietekmēt ekosistēmas. Jāizvērtē iespēja 
atbilstīgi izmantot apstrādātos 
notekūdeņus, lai palielinātu ražošanas 
efektivitāti un mazinātu klimata pārmaiņu 
radīto ietekmi, vienlaikus nodrošinot 
ilgtspējību un noturību pret ūdens 
trūkumu lauksaimniecības zemju 
apūdeņošanai. Īpaši svarīgi ir samazināt 
barības vielu noplūdi no apstrādātām 
augsnēm sauszemes un ūdens vidēs un 
izvairīties no piesārņojuma izplatības, lai 
tas cauri gruntsūdeņiem nenonāktu 
virszemes ūdenskrātuvēs. Lai ģenētiski 
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arī sabiedrības problēmām. Iepriekš 
minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

varētu uzlabot augus un dzīvniekus nolūkā 
veicināt pielāgošanos un uzlabot 
produktivitātes īpašības, būs nepieciešamas 
atbilstošas tradicionālas un modernas 
audzēšanas pieejas, kā arī labāks ģenētisko 
resursu izmantojums. Attiecīga uzmanība 
tiks pievērsta augšņu apsaimniekošanai 
fermās, kas veikta nolūkā uzlabot augšņu 
auglīgumu kultūras audzēšanai. Tiks 
veicināta dzīvnieku un augu veselība, kā 
arī attīstīti integrēti slimību/kaitēkļu 
kontroles pasākumi. Vienlaikus ar 
pētījumiem par mikrobu rezistenci tiks 
meklētas arī stratēģijas dzīvnieku slimību, 
tostarp zoonozes izskaušanai. Pētot prakses 
ietekmi uz dzīvnieku labklājību, tiks rasti 
risinājumi arī sabiedrības problēmām. 
Iepriekš minētās jomas tiks balstītas uz 
fundamentālākiem pētījumiem, lai tādējādi 
risinātu attiecīgos bioloģiskos jautājumos 
un veicinātu Eiropas Savienības politiku 
izstrādi un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir 
unikālas sistēmas, kas nodrošina ne tikai 
komerciālus produktus, bet arī sabiedriskas 
vērtības (tostarp kultūras un atpūtas 
vērtības) un nozīmīgus ekoloģiskos 
pakalpojumus, piemēram, funkcionālu un 
in-situ bioloģisko daudzveidību, 
apputeksnēšanos, ūdens regulāciju, ainavu, 
erozijas samazinājumu un oglekļa dioksīda 
piesaisti / SEG seku mazināšanu. Veicot 
pētniecības darbības, tiks atbalstīti šo 
sabiedrisko vērtību un pakalpojumu 
nosacījumi, jo tiks rasti pārvaldības 
risinājumi, lēmumu atbalsta instrumenti un 
iespēja novērtēt nekomerciālu vērtību. 

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

nekomerciālu vērtību. Īpaša uzmanība 
jāpievērš tādu lauksaimniecības/mežu 
sistēmu un ainavu paraugu noteikšanai, kas 
var palīdzēt sasniegt šos mērķus. 
Pārmaiņas lauksaimniecības sistēmu aktīvā 
pārvaldībā, tostarp tehnoloģiju 
izmantojumā un prakšu maiņā, uzlabos 
SEG seku mazināšanu un lauksaimniecības 
nozares spēju piemēroties klimata 
pārmaiņu negatīvajai ietekmei. Lai to 
paveiktu, jānodrošina dabisko 
ūdenskrātuvju un alternatīvu ūdens avotu 
(piemēram, apstrādātu notekūdeņu)
integrēta pārvaldība, lai nodrošinātu 
ūdeni apūdeņošanai (lauksaimniecībā, 
ainavu veidošanā un mežsaimniecībā), 
vides atjaunošanai/uzlabošanai, meža 
ugunsgrēku dzēšanai, atpūtai un 
sabiedrības patēriņam.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attīstības iespējas lauku kopienām tiks 
mobilizētas, stiprinot to primārās ražošanas 
un ekosistēmas pakalpojumu sniegšanas 
spējas, kā arī paverot iespējas jaunu, 
daudzveidīgu produktu ražošanai (pārtika, 
lopbarība, materiāli, enerģija), kas atbilst 
pieaugošām prasībām pēc īsas piegādes 
sistēmām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni. Ir nepieciešami sociāli ekonomiskie 
pētījumi, kā arī jaunu konceptu un 
institucionālo inovāciju attīstība, lai 
nodrošinātu lauku teritoriju kohēziju, 
novērstu ekonomisko un sociālo 
noslāņošanos, veicinātu ekonomisko 
aktivitāšu daudzveidību (tostarp 
pakalpojumu nozarē), nodrošinātu 
atbilstošas attiecības starp lauku un pilsētu 
teritorijām, kā arī veicinātu zināšanu 

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

apmaiņu, demonstrējumus, inovāciju un 
izplatīšanu, un līdzdalību resursu 
pārvaldībā. Tāpat jāmeklē veidi, kā lauku 
teritorijās esošās sabiedriskās vērtības 
varētu pārvērst vietēja/reģionāla mēroga 
sociāli ekonomiskās priekšrocībās. 
Reģionālā un vietējā mērogā konstatētās 
vajadzības pēc inovācijām tiks papildinātas 
ar starpnozaru pētniecības darbībām
starpreģionālā un Eiropas līmenī. 
Nodrošinot nepieciešamos analītiskos 
instrumentus, rādītājus, modeļus un 
tālredzīgas aktivitātes, īstenojot pētniecības 
projektus, tiks sniegts atbalsts politikas 
veidotājiem un citiem tirgus dalībniekiem 
attiecīgo stratēģiju, politiku un tiesību aktu 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, ne 
tikai attiecībā uz lauku teritorijām, bet uz 
visu bioloģisko ekonomiku kopumā. Tāpat 
ir nepieciešami instrumenti un dati, tostarp 
tie, kas izstrādāti un apkopoti, īstenojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā1, kas varētu palīdzēt veikt 
pareizu potenciālā kompromisa 
novērtējumu starp dažādiem resursu 
izmantojumu veidiem (augsne, ūdens un 
citi) un bioloģiski ekonomiskiem 
produktiem. Tiks veikti sociāli ekonomiski 
un salīdzinoši 
lauksaimniecības/mežsaimniecības sistēmu 
un to ilgtspējīguma rādītāju novērtējumi, 
izmantojot sociālos, ekonomiskos un 
ekoloģiskos kritērijus.

_______________
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2.2.3. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 102
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena no būtiskākajām dzīvo ūdens resursu 
iezīmēm ir spēja atjaunoties, un, lai tos 
varētu izmantot ilgtspējīgi, ir jāvairo 

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

izpratne, kā arī jāuzlabo ūdens ekosistēmu 
kvalitāte un produktivitāte. Vispārējais 
mērķis ir ilgtspējīgi izmantot ūdens dzīvos 
resursus, lai tādējādi maksimāli palielinātu 
sociālos un ekonomikas 
ieguvumus/atguvumus no Eiropas 
okeāniem, jūrām, upēm un citām 
ūdenskrātuvēm. Tas ietver to, ka ir 
jāoptimizē ilgtspējīgais zivsaimniecības un 
ūdens kultūras ieguldījums pārtikas 
nodrošinājumā, ņemot vērā pasaules 
ekonomiku un it īpaši samazinot 
ievērojamo Eiropas Savienības atkarību no 
jūras velšu importa (aptuveni 60 % no visa 
Eiropas jūras velšu patēriņa ir atkarīga no 
importa, un Eiropas Savienība ir pasaulē 
lielākā zivsaimniecības produktu 
importētāja), kā arī ir jāveicina jūras 
biotehnoloģijas, tādējādi sekmējot „zilo” 
izaugsmi. Tiks izmantota transversāla 
zinātniskā un tehnoloģiskā informācija 
par jūras resursiem un jūrlietām, lai 
atraisītu jūras un iekšzemes ūdeņu 
resursu potenciālu dažādās jūrlietu
nozarēs, vienlaikus aizsargājot vidi un 
pielāgojoties klimata pārmaiņām. Saskaņā 
ar pašreizējo politisko pamatu pētniecības 
aktivitātes liks pamatu ekosistēmu pieejai, 
kas īstenojama dabas resursu 
apsaimniekošanā un izmantošanā, kā arī 
attiecīgo nozaru pārvēršanā par videi 
nekaitīgām.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. sadaļa – 2.4. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. Ilgtspējīgas un konkurējošas 
bioloģiskās nozares

2.4. Ilgtspējīgas un konkurējošas 
bioloģiskās nozares un atbalsts Eiropas 
bioekonomikas attīstībai

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 105
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 3.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 107
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 3.1.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 108
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1. apakšpunkts

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.
Izmantojot atbilstīgus atmosfēras un 
okeānu modelēšanas instrumentus, būtu 
jāizpēta laika apstākļi attālās un bīstamās 
vietās.

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 2. 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 PV tam būs nepieciešami 
pētījumi par augstas efektivitātes 
ražošanas procesiem un produktiem, 
demonstrējumi un masu produkcijas testi, 
ņemot vērā liela mēroga izmantojumu, kā 
arī ilgtermiņa pētījumi par jauniem 
konceptiem. Līdz 2020. gadam būtu jāsāk 
izmantot novatorisku sistēmu integrācijas 
risinājumi. 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 
efektīvāku būvju sadarbi (progresīvi un 
daudzfunkcionāli PV modeļi un sistēmas 
līdzsvarošanas elementi, kuriem ir īpašas 
funkcijas būvju integrācijas 
nodrošināšanai).

Or. en

Grozījums Nr. 110
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 3. 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 mērogošanu, 
būvējot pirmās tāda veida iekārtas. Par 
prioritāti tiks noteikti risinājumi tam, kā 
efektīvi apvienot saules elektrības ražošanu 
un citu atjaunojamo enerģijas avotu, 
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piemēram, biomasas, izmantošanu 
hibrīdās spēkstacijās, kas nodrošinātu 
stabilu elektroenerģijas ražošanu vai 
veiktu citas funkcijas, piemēram, ūdens 
atsāļošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III 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

Pamatojums

Teksts iekļauts 3.2.4.c apakšpunktā.

Grozījums Nr. 112
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.4. apakšpunkts

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 
mēroga novatoriski pētījumi par zemu 
izmaksu uzticamiem komponentiem un 
materiāliem augsti korozīvā, bioloģiski 
piesārņojošā vidē, kā arī demonstrējumi 
atšķirīgos apstākļos, kas sastopami Eiropas 
ūdeņos.

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 
mēroga novatoriski pētījumi par zemu 
izmaksu uzticamiem komponentiem un 
materiāliem augsti korozīvā, bioloģiski 
piesārņojošā vidē, kā arī demonstrējumi 
atšķirīgos apstākļos, kas sastopami Eiropas 
ūdeņos. Turklāt, lai aizsargātu resursus, 
uzstādot eksperimentālās iekārtas un 
īstenojot demonstrējumu projektus, būtu 
jāparedz atbilstīgas pārvaldības sistēmas, 
kuru pamatā ir uzraudzības un 
prognozēšanas instrumentu sniegta 
informācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 113
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.4.a No atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūtas enerģijas uzglabāšana
Tā kā atjaunojamās enerģijas patēriņš 
turpina pieaugt, arvien palielinās 
pieprasījums pēc neregulāri piegādātas 
atjaunojamās enerģijas uzglabāšanas 
iespējām. Uzglabāšanas tehnoloģiju 
attīstība — gan īslaicīgai glabāšanai 
(vienu minūti ilga uzglabāšana terciārajā 
tīklā), gan arī ilgstošai glabāšanai no 
dažām stundām līdz sezonai — būs 
obligāta prasība. Daudzveidīgo 
glabāšanas prasību nodrošināšanai 
vajadzīgas daudzveidīgas tehnoloģijas. 
Mērķis ir attīstīt dažādus elektroenerģijas 
pārvades maršrutus, izmantojot 
elektroenerģijas glabāšanas sistēmas
(piemēram, superjaudīgus kondensatorus, 
dažādus akumulatoru veidus), 
mehāniskās uzglabāšanas sistēmas 
(piemēram, spararatus, adiabātiski 
saspiestu gaisu) un ķīmiskās 
uzglabāšanas sistēmas (piemēram, 
ūdeņraža ieguvi elektrolīzes ceļā, 
pārvēršanu metānā vai citos 
ogļūdeņražos).  Pārvades maršruti, kuros 
izmanto elektroenerģijas un mehāniskās 
glabāšanas sistēmas, drīzāk ir piemēroti 
īslaicīgai glabāšanai, pateicoties enerģijas 
konversijas augstajai efektivitātei. 
Nepārtraukta maršruta efektivitāte ir 
zemāka, taču pēdējais minētais maršruta 
veids, proti, sistēma, kas ļauj enerģiju 
pārveidot gāzē (Power-to-Gas), piedāvā 
ārkārtīgi lielas iespējas ne tikai enerģijas 
ilgtermiņa glabāšanas jomā. Tā ļauj 
enerģijas glabāšanu integrēt arī 
alternatīvo degvielu ražošanā gaisa 
transportlīdzekļiem, kā arī ķīmisko vielu 
ražošanā. Visbeidzot tehnoloģija Power-
to-Gas nodrošina lielākās oglekļa 
dioksīda izlietojuma iespējas (oglekļa 
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dioksīda uztveršana un izmantošana, 
CCU), izmantojot elektrolīzes ceļā iegūtu 
ūdeņradi oglekļa dioksīda pārvēršanai 
metānā. Tādu atjaunojamās enerģijas 
veidu attīstībā, ko nevar uzglabāt, lai 
nodrošinātu augstāko pieprasījumu, 
būtiska nozīme var būt arī hidroenerģijas 
ieguvei, kuras pamatā ir ūdens 
glabāšanas un reversīvās sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.4.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.4.b Decentralizēta enerģijas ražošana
Decentralizētai enerģijas ražošanai, 
piemēram, enerģijas mikroražošanai, ir 
būtiska nozīme izolētos salu reģionos un 
salās. Tiks turpināta atbilstīgu enerģijas 
ražošanas un energoapgādes sistēmu 
pārvaldības risinājumu izpēte.
Tiks veicināta starptautiskā sadarbībā ar 
jaunattīstības valstīm nabadzības 
mazināšanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.4.c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.4.c Konkurētspējīgu un videi nekaitīgu 
oglekļa dioksīda uztveršanas, 
transportēšanas, glabāšanas un 
izmantošanas tehnoloģiju attīstīšana
Oglekļa dioksīda uztveršana un glabāšana 
(CCS) ir būtisks risinājums, kas būtu 
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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 CCS 
papildu izmaksas ogļu spēkstacijām un 
gāzes spēkstacijām enerģētikas nozarē 
salīdzinājumā ar līdzvērtīgām iekārtām 
bez CCS un salīdzinājumā ar intensīvas 
enerģijas ražošanas instalācijām.
Turklāt oglekļa dioksīda uztveršana un 
izmantošana (CCU) nodrošina iespējas 
oglekļa dioksīdu, kas uztverts no 
spēkstacijām un rūpnieciskām iekārtām, 
izmantot risinājumos, kas rada pievienoto 
vērtību. Uztvertā oglekļa dioksīda 
atkārtotas izmantošanas sistēmu 
demonstrējumi un attīstīšana padarīs 
oglekļa dioksīda uztveršanas tehnoloģijas 
ilgtspējīgākas un veicinās sabiedrības 
atbalstu CCS un CCU tehnoloģiju 
izmantošanai nākotnē. Tiks izpētītas CCU 
sistēmas un tehnoloģijas, lai oglekļa 
dioksīdu varētu izmantot dažādu 
produktu, piemēram, ķīmisku vielu, 
mēslošanas līdzekļu, degvielas un 
biodegvielas, ražošanā.
Tiks izpētītas jaunas glabāšanas 
tehnoloģijas, tostarp glabāšana, 
izmantojot ķīmiskus produktus (oglekļa 
izmantošana ķīmisku vielu ieguvei, 
Carbon-to-Chemicals), uz gāzes sintēzi 
balstīta degvielas ražošana uzglabāšanai, 
kā arī zemu izmaksu un dažādu degvielu 
gazifikācijas tehnoloģijas, kas ir ļoti 
būtiskas šādu sistēmu izveidei. Turklāt 
savlaicīgi jāizveido uzticama oglekļa 
dioksīda infrastruktūra, jo lielākā daļa 
fosilā kurināmā spēkstaciju un oglekļa 
dioksīda avotu neatradīsies glabātuvju 
tuvumā.
Atbalsts īpaši tiks sniegts visas CCS vai 
CCU ķēdes demonstrēšanai 
reprezentatīvam portfelim ar dažādām 
uztveršanas, transportēšanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju iespējām. 
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Papildus tam šīs tehnoloģijas tiks arī 
pētītas, lai varētu nodrošināt vēl 
efektīvākas enerģijas ieguves un 
uztveršanas tehnoloģijas, labākas 
komponentes, integrētas sistēmas un 
procesus izmantošanai fosilā kurināmā 
spēkstacijās un citās oglekļa intensīvās 
nozarēs, kas tiks ekspluatētas pēc 
2020. gada. Turklāt, lai nodrošinātu CCS 
un CCU tehnoloģiju komerciālu 
izmantošanu, tiks veikti pētījumi par 
drošu ģeoloģisko uzglabāšanu un 
racionāliem risinājumiem uztvertā oglekļa 
dioksīda izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.3. apakšpunkts

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, piemēram, pulverizēts 
metāla kurināmais, kurināmais, kas iegūts 
no fotosintētiskiem mikroorganismiem 
(ūdens un sauszemes vidē), kā arī no 
mākslīgiem fotosintētiskiem imitētājiem 
vai no piroelektriskas ūdens sadalīšanas 
zemā temperatūrā. 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.

Or. en



PR\903346LV.doc 81/121 PE489.688v01-00

LV

Grozījums Nr. 117
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.a Pielāgojamas un efektīvas fosilā 
kurināmā spēkstacijas, kurās periodiski 
var izmantot 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 
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. 118
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – 4.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot prioritātes attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanu un tirgus apguvi, būtu jāņem 
vērā panākumi, kas gūti, īstenojot 
iniciatīvu „Inteliģenta enerģija Eiropai” 
(IEE), kuru vadīja Konkurētspējas un 
inovācijas izpildaģentūra (EACI); šī 
aģentūra kopš izveides 2003. gadā ir 
piešķīrusi finansējumu 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. 119
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. sadaļa – 3.8. punkts – 1. 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. 

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.  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.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – 1. daļa – a punkts

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 (piemēram, 
daļiņu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.1. apakšpunkts

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 sistēmu un 
izvairoties no nevajadzīgas transporta 
izmantošana. Tas nozīmē, ka ir jāuzlabo 
transportlīdzekļu veidu savstarpējā 
integrācija, jāoptimizē transporta ķēdes un 
jāuzlabo transporta pakalpojumu 
integrācija, izmantojot jaunākas un 
efektīvākas navigācijas sistēmas, 
piemēram, EGNOS un Galileo. Šādi 
inovatīvi risinājumi veicinās arī 
pieejamību, tostarp cilvēkiem, kas noveco, 
un tiem, kas ir neaizsargāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 1. 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 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 nodrošinās galvenokārt
jaunās pozicionēšanas, navigācijas un laika 
noteikšanas aplikācijas, kas būs pieejamas 
Galileo un EGNOS satelīta navigācijas 
sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Inovatīvas gaisa satiksmes pārvaldības 
tehnoloģijas veicinās izmaiņas drošībā un 
efektivitātē, ņemot vērā strauji augošo 
pieprasījumu, lai nodrošinātu labāku 
precizitāti, samazinātu laiku, kas pavadīts 
saistībā ar pārvietošanās procedūru lidostā, 
kā arī nodrošinātu gaisa transporta sistēmas 
elastīgumu. Eiropas vienotās gaisa telpas 
tālāka veidošana un attīstība tiks atbalstīta 
ar risinājumiem, kas nodrošinās lielāku 
automātiku un autonomiju gaisa satiksmes 

a) Inovatīvas gaisa satiksmes pārvaldības 
tehnoloģijas veicinās izmaiņas drošībā un 
efektivitātē, ņemot vērā strauji augošo 
pieprasījumu, lai nodrošinātu labāku 
precizitāti, samazinātu laiku, kas pavadīts 
saistībā ar pārvietošanās procedūru lidostā, 
kā arī nodrošinātu gaisa transporta sistēmas 
elastīgumu. Inovatīvas navigācijas 
sistēmas, kurās izmanto Eiropas globālās 
satelīta navigācijas sistēmas (GNSS), 
piemēram, EGNOS, ļaus optimizēt 
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pārvaldībā un lidmašīnu kontrolē, labāku 
gaisa un sauszemes komponenšu 
integrāciju, kā arī jaunus risinājumus 
efektīvai un integrētai pasažieru un kravas 
pārvietošanai visā transporta sistēmā.

nosēšanās pieejas, palielināt lidojumu 
drošību un samazināt degvielas patēriņu, 
kā arī efektīvāk izmantot lielās lidostas un 
pilnībā noslogot mazās lidostas. Eiropas 
vienotās gaisa telpas tālāka veidošana un 
attīstība tiks atbalstīta ar risinājumiem, kas 
nodrošinās lielāku automātiku un 
autonomiju gaisa satiksmes pārvaldībā un 
lidmašīnu kontrolē, labāku gaisa un 
sauszemes komponenšu integrāciju, kā arī 
jaunus risinājumus efektīvai un integrētai 
pasažieru un kravas pārvietošanai visā 
transporta sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Attiecībā uz dzelzceļu un ceļa satiksmi 
tīkla pārvaldības optimizācija uzlabos 
infrastruktūras efektīvu lietojumu un 
atvieglos robežu šķērsošanu. Tiks 
izstrādāta visaptveroša sadarbība ceļu 
satiksmes pārvaldībā un attiecībā uz 
informāciju sistēmām, balstoties uz 
transportlīdzekļu savstarpējo komunikāciju 
un transportlīdzekļu komunikāciju ar 
infrastruktūru.

c) Attiecībā uz dzelzceļu un ceļa satiksmi 
tīkla pārvaldības optimizācija uzlabos 
infrastruktūras efektīvu lietojumu un 
atvieglos robežu šķērsošanu. Tiks 
izstrādāta visaptveroša sadarbība ceļu 
satiksmes pārvaldībā un attiecībā uz 
informāciju sistēmām, balstoties uz 
transportlīdzekļu savstarpējo komunikāciju 
un transportlīdzekļu komunikāciju ar 
infrastruktūru, kā arī uz Eiropas satelīta 
navigācijas sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 2. 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, 
kā arī daļiņu 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. 126
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 5.1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Labāka izpratne par klimata pārmaiņu 
cēloņiem un attīstību, kā arī akurātākas 
klimata projekcijas ir ļoti nozīmīgas 
sabiedrībai, lai aizsargātu dzīvību, 
produktus un infrastruktūras, kā arī 
nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu. 
Ir jāturpina pilnveidot zinātniskās 
informācijas bāzi, kurā norādīti klimata 
dzinējspēki, procesi, mehānismi un 
atgriezeniskā saite, kas saistīta ar okeānu, 
sauszemes ekosistēmu un atmosfēras 
darbību. Spēja labāk prognozēt klimata 
pārmaiņas piemērotā pagaidu un telpas 
mērogā tiks atbalstīta, izstrādājot 
precīzākus scenārijus un modeļus, tostarp 
pilnībā sasaistītus Zemes un sistēmas 
modeļus.

Labāka izpratne par klimata pārmaiņu 
cēloņiem un attīstību, kā arī akurātākas 
klimata projekcijas ir ļoti nozīmīgas 
sabiedrībai, lai aizsargātu dzīvību, 
saimniecisko darbību, produktus un 
infrastruktūras, kā arī nodrošinātu efektīvu 
lēmumu pieņemšanu. Ir jāturpina 
pilnveidot zinātniskās informācijas bāzi, 
kurā norādīti klimata dzinējspēki, procesi, 
mehānismi un atgriezeniskā saite, kas 
saistīta ar okeānu, sauszemes ekosistēmu 
un atmosfēras, kā arī polāro reģionu
darbību. Spēja labāk prognozēt klimata 
pārmaiņas piemērotā pagaidu un telpas 
mērogā tiks atbalstīta, izstrādājot 
precīzākus scenārijus un modeļus, tostarp 
pilnībā sasaistītus Zemes un sistēmas 
modeļus.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 5.1.2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. 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. 
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.

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. 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. Piemēram, klimata 
pārmaiņas, iespējams, veicinās ārkārtas 
hidroloģisko parādību (plūdu un 
sausuma) atkārtošanos, radot būtisku 
ietekmi uz ūdens resursiem, ekosistēmām 
un mūsdienās zināmo saimnieciskās 
darbības veidu ilgtspējību. Īpaši būtiska ir 
ietekme uz ūdens pieejamību. Daudzos 
Savienības reģionos palielināsies ūdens 
trūkums, un ūdens pieejamības vietu 
izvietojums un periodi kļūs 
nevienmērīgāki, un tāpēc būs vajadzīgas 
jaunas pārvaldības formas. 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 ņemtas vērā salu un nomaļo 
reģionu īpatnības un vērtēta dabas resursu 
un ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, 
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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. en

Grozījums Nr. 128
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.1. punkts – 5.1.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropas Savienība līdz 2050. gadam 
varētu pāriet uz konkurētspējīgu, 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku, ir jāizstrādā 
efektīvas, ilgtermiņa stratēģijas ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni un būtisks progress 
mūsu spējā radīt jauninājumus. Pētījumā 
tiks novērtēti vides un sociāli ekonomiskie 
riski un iespējas, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšanas iespēju ietekme. Veicot 
pētījumus, tiks sniegts atbalsts jaunu 
klimata – enerģētikas – ekonomikas 
modeļu attīstībai un validācijai, ņemot vērā 
ekonomikas instrumentus un attiecīgos 
ārpakalpojumus, lai varētu testēt tādas 
politikas iespējamību, ar ko mazina 
ietekmes radītās sekas, kā arī zemu oglekļa 
emisiju līmeņa tehnoloģiju virzību dažādos 
mērogos un attiecībā uz galvenajām 
ekonomikas un sabiedrības nozarēm 
Eiropas Savienības un pasaules līmenī. 
Īstenojot darbības, tiks veicinātas 
tehnoloģiskās, institucionālās un sociāli 
ekonomiskās inovācijas, uzlabojot 
pētniecības darbību saikni ar 

Lai Eiropas Savienība līdz 2050. gadam 
varētu pāriet uz konkurētspējīgu, 
resursefektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu sabiedrību, ir jāizstrādā efektīvas, 
ilgtermiņa stratēģijas ar zemu oglekļa 
emisiju līmeni un būtisks progress mūsu 
spējā radīt jauninājumus. Pētījumā tiks 
novērtēti vides un sociāli ekonomiskie riski 
un iespējas, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšanas iespēju ietekme. Veicot 
pētījumus, tiks sniegts atbalsts jaunu 
klimata – enerģētikas – ekonomikas 
modeļu attīstībai un validācijai, ņemot vērā 
ekonomikas instrumentus un attiecīgos 
ārpakalpojumus, lai varētu testēt tādas 
politikas iespējamību, ar ko mazina 
ietekmes radītās sekas, kā arī zemu oglekļa 
emisiju līmeņa tehnoloģiju virzību dažādos 
mērogos un attiecībā uz galvenajām 
ekonomikas un sabiedrības nozarēm 
Eiropas Savienības un pasaules līmenī. 
Īstenojot darbības, tiks veicinātas 
tehnoloģiskās, institucionālās un sociāli 
ekonomiskās inovācijas, uzlabojot 
pētniecības darbību saikni ar 
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pielietojumiem, kā arī ar uzņēmējiem, gala 
lietotājiem, pētniekiem un zināšanu 
iestādēm.

pielietojumiem, kā arī ar uzņēmējiem, gala 
lietotājiem, pētniekiem un zināšanu 
iestādēm. Efektīvai un iedarbīgai ūdens 
resursu pārvaldībai kā klimata pārmaiņu
ietekmes mazināšanas politikas 
komponentei noteikti būs izšķiroša 
nozīme. Eiropas Savienībā paplašināsies 
pussausie reģioni un reģioni, kuros trūkst 
ūdens, un tos būtiski ietekmēs klimata 
pārmaiņas. Lai risinātu tādas problēmas 
kā ūdens pieejamības samazināšanās, 
ārkārtas laika apstākļu biežuma un 
intensitātes palielināšanās un ūdens 
resursu nevienlīdzīga sadale, būs 
vajadzīga patiesi efektīva ūdens resursu 
pārvaldības prakse, labāka pieprasījuma 
pārvaldība un dažos gadījumos arī ūdens 
krājumu palielināšana, lai uzlabotu 
nodrošinātību ar ūdeni. Ir jāveic pētījumi, 
lai noskaidrotu, kā samazināt šādu 
klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas 
pasākumu ietekmi uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2. Ilgtspējīga dabas resursu un 
ekosistēmu pārvaldība

5.2. Vides aizsardzība, dabas resursu,
ūdens, bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu ilgtspējīga pārvaldība

Or. en

Grozījums Nr. 130
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrība saskaras ar būtisku problēmu Sabiedrība saskaras ar būtisku problēmu 



PE489.688v01-00 90/121 PR\903346LV.doc

LV

izveidot ilgtspējīgu cilvēku vajadzību un 
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, 
pārsniedzot to dabisko atjaunošanās spēju, 
un vides resursi tiek izmantoti 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.

izveidot ilgtspējīgu cilvēku vajadzību un 
vides līdzsvaru. Vides resursi, tostarp 
ūdens, gaiss, biomasa, auglīgās augsnes, 
meži, 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, 
pārsniedzot to dabisko atjaunošanās spēju, 
un vides resursi tiek izmantoti pārmērīgi 
un pat iznīcināti (piemēram, plaši meža 
ugunsgrēki). 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

Grozījums Nr. 131
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 2. 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 saglabāšanu, ar ko tiek panākts 
līdzsvars starp ierobežotajiem resursiem un 
sabiedrības, kā arī ekonomikas vajadzībām.

Lai to izdarītu, pētniecības un inovācijas 
darbībās galvenā uzmanība tiks vērsta uz 
turpmāk minēto.



PR\903346LV.doc 91/121 PE489.688v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 132
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.1. apakšpunkts

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. 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, 
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 
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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. 
Attiecībā uz ūdens resursiem ir paredzēts 
izstrādāt pārvaldības stratēģijas, kas 
aptver dabiskās ūdenskrātuves un 
alternatīvus ūdens avotus (piemēram, 
apstrādātus notekūdeņus), lai risinātu 
jautājumu par bieži vien konfliktējošu 
ūdens izmantošanu (lauksaimniecībai, 
ainavu uzturēšanai, vides 
atjaunošanai/uzlabošanai, cīņai pret meža 
ugunsgrēkiem, atpūtai un sabiedrības 
patēriņam). Uzmanība tiks pievērsta 
ūdens daudzumam un kvalitātei 
dabiskajās ūdenskrātuvēs, it īpaši tajās, ko 
izmanto dzeramā ūdens ieguvei. 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
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Grozījums Nr. 133
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.2. apakšpunkts

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, 
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.

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 un to ietekmi, 
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, 
polārajiem reģioniem, gaisa kvalitāti, 
bioloģisko daudzveidību, zemes 
izmantojumu, meža ugunsgrēkiem un 
augsni. Sabiedrību un ekosistēmu noturība 
pret katastrofām, tostarp dabas katastrofām 
un arī meža ugunsgrēkiem, 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. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta arī sabiedrības 
izpratnes vairošanai par pētījumu 
rezultātiem, iedzīvotāju līdzdalībai lēmumu 
pieņemšanas procesā un sabiedrības 
atbalstam inovācijām un inovatīvām 
tehnoloģijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.2. punkts – 5.2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2.2.a Piekrastes un jūras vides 
ilgtspējīga izmantošana
Klimata pārmaiņas un resursu 
izmantošana ir galvenie ekosistēmu 
apdraudējumi. Ārkārtīgi liela nozīme ir 
dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai 
pārvaldībai, bioloģiskās daudzveidības 
novērtēšanai un piekrastes un jūras 
(tostarp dziļjūras) ekosistēmu 
saglabāšanai, izmantojot inovatīvas 
novērošanas un uzraudzības iespējas. 
Zināšanām jābūt vērstām uz jaunu ideju 
un instrumentu izstrādi, lai palielinātu 
ekosistēmu noturību pret dabas 
katastrofām, klimata pārmaiņu ietekmi un 
sociālekonomiskajām darbībām, kas rada 
papildu slodzi uz ekosistēmām. To var 
panākt, īstenojot uz zinātni balstītu 
pārvaldību, iesaistot sabiedrību, veicinot 
ilgtspējīgu un efektīvu jūras resursu 
izmantošanas pakalpojumu attīstību, 
tostarp ar resursu izmantošanu nesaistītu 
pakalpojumu attīstību, un izmantojot 
uzticamas zināšanas par jūras 
ekosistēmām. Izmantojot šādu pieeju, 
jāņem vērā jūras ekosistēmu struktūra, 
funkcijas un pakalpojumi. Ir jānodrošina 
arī piekrastes un jūras bioloģiskās 
daudzveidības apdraudējumu (tostarp 
apdraudējumu, ko rada izmaiņas 
dzīvotnēs un sadrumstalotība, invazīvas 
sugas, pārmērīga ekspluatācija un 
piesārņojums) novēršana. Ir jāatbalsta un 
jāuzlabo jūras teritorijas plānošanas 
instrumenti, tostarp piekrastes 
aizsardzības režīmi un jūras liegumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.2. apakšpunkts – virsraksts

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, tostarp jūrā 
un zemes dzīlēs iegūto derīgo izrakteņu,
ilgtspējīgu piegādi un izmantojumu, 
attiecinot to arī uz izpēti, ieguvi, apstrādi, 
pārstrādi un atguvi

Or. en

Grozījums Nr. 136
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.2. apakšpunkts

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 

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 
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beigām ar minimālu enerģiju un resursu 
izmantojumu.

izejmateriālu piegādes līdz to pastāvēšanas 
beigām ar minimālu enerģiju un resursu 
izmantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.3. punkts – 5.3.4. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā piemēru var minēt Eiropas ķīmijas 
rūpniecības arvien pieaugošo atkarību no 
ārējiem naftas un dabasgāzes avotiem, 
kas ir ķīmijas rūpniecības izejvielu avoti. 
Tāpēc pēdējos 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. 138
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.4. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.4. Pāreja uz videi nekaitīgu ekonomiku, 
īstenojot ekoinovācijas

5.4. Pāreja uz ilgtspējīgu sabiedrību un
ekonomiku, īstenojot ekoinovācijas



PR\903346LV.doc 97/121 PE489.688v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 139
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc šās darbības mērķis ir veicināt visa 
veida ekoinovācijas, kas nodrošina pāreju 
uz videi nekaitīgu ekonomiku.

Tāpēc šās darbības mērķis ir veicināt visa 
veida ekoinovācijas, kas nodrošina pāreju 
uz ilgtspējīgu sabiedrību un ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.4. punkts – 5.4.1. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.4.1. Stiprināt ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus, kā 
arī veicināt to ieviešanu tirgū

5.4.1. Stiprināt ekoinovatīvas tehnoloģijas, 
procesus, pakalpojumus un produktus

Or. en

Grozījums Nr. 141
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III 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 

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

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. Pašreizējā ekonomiskajā 
situācijā prioritāte jāpiešķir privāto 
uzņēmumu atbalstam, liekot uzsvaru uz 
to, lai MVU laistu tirgū ekoloģiski 
inovatīvas idejas, kā tas veiksmīgi tika 
darīts iepriekšējā ekoinovācijas tirgus 
replikācijā. 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 
pirmskomerciāliem demonstrējumiem. 
Ekonovatoru savstarpējo tīklu veidošana 
veicinās zināšanu izplatīšanu un labāku 
piedāvājuma saikni ar pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.4. punkts – 5.4.1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicināt ekoinovatīvu risinājumu 
pirmreizēju pielietojumu un tirgus 
replikāciju pirmskomercializācijas posmā
Bieži vien patiešām daudzsološas un 
tehnoloģiski progresīvas ekoinovatīvās 
tehnoloģijas, procesi, pakalpojumi un 
produkti nenonāk tirgū tādu iemeslu dēļ 
kā pirmskomercializācijas posma šķēršļi 
un nenovērstais risks, kas saistīts ar 
produkta laišanu tirgū. Pilnībā nav 
apzināts tehniski demonstrēto 
ekoinovatīvo risinājumu ekoloģiskais un 
ekonomiskais potenciāls, jo privātie 
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ieguldītāji to laišanu tirgū uzskata par 
pārāk riskantu. Tas it īpaši attiecas uz 
risinājumiem, kuri rasti jaunos 
uzņēmumos un inovatīvos MVU. Mērķis 
būs atbalstīt projektus, kas saistīti ar tādu 
Savienībai būtisku ekoinovatīvu 
tehnoloģiju, produktu, pakalpojumu vai 
prakses pirmreizēju pielietojumu un 
tirgus replikāciju, kas tehniski jau ir 
demonstrēti, taču nenovērstā riska dēļ vēl 
nav laisti tirgū. Darbībām būtu jānovērš 
šķēršļi ekoinovāciju attīstībai un plašai 
piemērošanai, jārada jauni vai jāpalielina 
esošie tirgi šādiem risinājumiem un 
jāpaaugstina Savienības uzņēmumu, it 
īpaši MVU, konkurētspēja pasaules tirgos.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, īstenojot ārkārtīgi veiksmīgo ekoinovāciju tirgus 
replikāciju programmu (CIP), ko vadīja EACI, pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” būtu 
jāapredz atbalsts tirgus replikācijai kā atsevišķai jaunai darbībai. Nošķirot ekoinovāciju 
pētniecību un attīstību un ekoinovāciju tirgus replikāciju, ir iespējams uzsvērt abu darbību 
atšķirīgo raksturu attiecībā uz ekoinovāciju programmas turpināmības nodrošināšanu, kas 
līdz šim ir bijusi populārākā EK programma, kas paredzēta ekoinovatīviem uzņēmējiem.

Grozījums Nr. 143
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.4. punkts – 5.4.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešamas strukturālas un 
institucionālas pārmaiņas, lai pāreja uz 
videi nekaitīgu ekonomiku būtu iespējama. 
Veicot pētījumus un īstenojot inovācijas, 
tiks risināti galvenie šķēršļi, kas kavē 
pārmaiņas sabiedrībā un tirgū, un to mērķis 
būs dot iespējas patērētājiem, uzņēmumu 
vadītājiem un politikas veidotājiem rīkoties 
inovatīvi un ilgtspējīgi. Tiks radīti robusti 
un pārredzami instrumenti, metodes un 
modeļi galveno ekonomikas, sabiedrības 
un institucionālo pārmaiņu novērtēšanai un 
īstenošanai, lai tādējādi nodrošinātu 

Ir nepieciešamas strukturālas un 
institucionālas pārmaiņas, lai pāreja uz 
ilgtspējīgu sabiedrību un ekonomiku būtu 
iespējama. Veicot pētījumus un īstenojot 
inovācijas, tiks risināti galvenie šķēršļi, kas 
kavē pārmaiņas sabiedrībā un tirgū, un to 
mērķis būs dot iespējas patērētājiem, 
uzņēmumu vadītājiem un politikas 
veidotājiem rīkoties inovatīvi un 
ilgtspējīgi. Tiks radīti robusti un 
pārredzami instrumenti, metodes un modeļi 
galveno ekonomikas, sabiedrības un 
institucionālo pārmaiņu novērtēšanai un 
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paradigmu maiņu uz videi nekaitīgu 
ekonomiku. Īstenojot pētniecības darbības, 
tiks konstatēts, kā veicināt ilgtspējīgus 
patēriņa modeļus, ietverot sociāli 
ekonomisko pētījumu jomu, uzvedības 
zinātni, lietotāju iesaistīšanos un 
sabiedrības spēju pieņemt inovācijas, kā arī 
pasākumus nolūkā uzlabot komunikāciju 
un vairot sabiedrības izpratni. Pilnībā tiks 
izmantotas demonstrējuma darbības.

īstenošanai, lai tādējādi nodrošinātu 
paradigmu maiņu uz videi nekaitīgu 
ekonomiku. Īstenojot pētniecības darbības, 
tiks konstatēts, kā veicināt ilgtspējīgus 
patēriņa modeļus, ietverot sociāli 
ekonomisko pētījumu jomu, uzvedības 
zinātni, lietotāju iesaistīšanos un 
sabiedrības spēju pieņemt inovācijas, kā arī 
pasākumus nolūkā uzlabot komunikāciju 
un vairot sabiedrības izpratni. Pilnībā tiks 
izmantotas demonstrējuma darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. sadaļa – 5.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.5.a Kultūras mantojums
Ir vajadzīgas pētniecības stratēģijas, 
metodes un instrumenti, lai, reaģējot uz 
klimata pārmaiņām, radītu dinamisku un 
ilgtspējīgu kultūras mantojumu. Kultūras 
mantojums tā daudzveidīgajās izpausmes 
formās veido dzīves vidi kopienām, kuras 
spēj elastīgi pielāgoties dažādām 
izmaiņām. Veicot kultūras mantojuma 
izpēti, lai uzlabotu vēsturiskā materiāla 
izpratni, ir jāpiemēro starpdisciplīnu 
pieeja. Darbības tiks īstenotas, lai 
galvenokārt noteiktu noturības līmeni, 
veicot novērojumus, kontroli un 
modelēšanu, kā arī nodrošinātu labāku 
izpratni par to, kā kopienas uztver klimata 
pārmaiņas un seismiskos un vulkānu 
radītos apdraudējumus un reaģē uz tiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība 6. Eiropa mainīgajā pasaulē — iekļaujoša, 
inovatīva un domājoša sabiedrība

Or. en

Grozījums Nr. 146
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 2. 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 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. Zinātniskajā programmā būtu 
jāparedz Eiropas pilsētu sociālās telpas 
padziļināta izpēte no vietējo, reģionālo un 
globālo iespēju dinamikas viedokļa, 
novērtējot zināšanu ietekmi, pilsoņu 
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līdzdalību un sociālo vienlīdzību, kā arī 
sabiedrības labklājības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pastāvīgie centieni panākt ekonomikas 
izaugsmi rada virkni humānu, sociālu, 
ekoloģisku un ekonomisku zaudējumu. 
Gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme 
Eiropā ietver būtiskas izmaiņas attiecībā uz 
to, kā laika gaitā tiek definēta, mērīta 
(mērot arī progresu, kas nav nosakāms ar 
parasti izmantoto IKP rādītāju), radīta un 
uzturēta izaugsme un labklājība. Pētījumos 
tiks analizēta ilgtspējīgu dzīvesstilu, 
sociālekonomisku uzvedības modeļu un 
vērtību attīstība, kā arī to saikne ar 
institūciju, tirgu, uzņēmumu, pārvaldības 
un uzskatu sistēmu funkcionēšanu Eiropā. 
Pētījumos izstrādās instrumentus šādas 
attīstības un politikas iespēju kontekstuālās 
un savstarpējās ietekmes novērtēšanai 
tādās jomās kā nodarbinātība, nodokļi, 
nelīdztiesība, nabadzība, sociālā 
iekļaušana, izglītība un prasmes, kopienu 
attīstība, konkurētspēja un iekšējais tirgus. 
Tajos arī analizēs, kā attīstās valstu 
ekonomika un kādas pārvaldības formas 
Eiropas un starptautiskajā līmenī varētu 
palīdzēt novērst makroekonomisko 
nelīdzsvarotību, monetārās problēmas, 
fiskālo konkurenci, bezdarbu un 
nodarbinātības problēmas, kā arī cita veida 
ekonomiskās un finanšu problēmas. Tajos 
ņems vērā aizvien lielāko 
Eiropas Savienības un pasaules 
ekonomikas, tirgus un finanšu sistēmu 
savstarpēju atkarību.

Pastāvīgie centieni panākt ekonomikas 
izaugsmi rada virkni humānu, sociālu, 
ekoloģisku un ekonomisku zaudējumu. 
Gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme 
Eiropā ietver būtiskas izmaiņas attiecībā uz 
to, kā laika gaitā tiek definēta, mērīta 
(mērot arī progresu, kas nav nosakāms ar 
parasti izmantoto IKP rādītāju), radīta un 
uzturēta izaugsme un labklājība. Pētījumos 
tiks analizēta ilgtspējīgu dzīvesstilu, 
sociālekonomisku uzvedības modeļu un 
vērtību attīstība, kā arī to saikne ar 
institūciju, tirgu, uzņēmumu, pārvaldības 
un uzskatu sistēmu funkcionēšanu Eiropā. 
Pētījumos izstrādās instrumentus šādas 
attīstības un politikas iespēju kontekstuālās 
un savstarpējās ietekmes novērtēšanai 
tādās jomās kā nodarbinātība, nodokļi, 
nelīdztiesība, nabadzība, sociālā 
iekļaušana, izglītība un prasmes, kopienu 
attīstība, konkurētspēja un iekšējais tirgus. 
Tajos arī analizēs, kā attīstās valstu 
ekonomika un kādas pārvaldības formas 
Eiropas un starptautiskajā līmenī varētu 
palīdzēt novērst makroekonomisko 
nelīdzsvarotību, monetārās problēmas, 
fiskālo konkurenci, bezdarbu un 
nodarbinātības problēmas, kā arī cita veida 
ekonomiskās un finanšu problēmas. Tajos 
ņems vērā aizvien lielāko 
Eiropas Savienības un pasaules 
ekonomikas, tirgus un finanšu sistēmu 
savstarpēju atkarību. Eiropas pilsētām 
jābūt tādas politikas centrā, kuras mērķis 
ir veicināt izaugsmi, nodarbinātību un 
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ilgtspējīgu nākotni. Tāpēc, lai Eiropa gūtu 
panākumus, izšķiroša nozīme ir Eiropas 
pilsētu snieguma, proti, to funkcionēšanas 
efektivitātes, apdzīvojamības un 
pievilcības ieguldījumiem un prasmēm —
rūpīgai izpētei. Eiropas pētījumu 
programma, kurā atvēlēta vieta iekļaujošu 
pilsētu attīstībai, var labāk palīdzēt 
mazināt reģionu atšķirību radītās sociālās 
un ekonomiskās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā digitālās iekļaušanas 
pieaugošo sociālekonomisko nozīmi, 
pētniecība un liela mēroga inovāciju 
pasākumi veicinās iekļaujošus IKT 
risinājumus un efektīvu digitālo prasmju 
apguvi, kas nodrošinās iedzīvotāju iespēju 
nostiprināšanu un konkurētspējīgu 
darbaspēku. Uzsvars tiks likts uz jauniem 
tehnoloģiskajiem uzlabojumiem, kas ļaus 
radikāli pilnveidot personalizāciju, 
lietotājdraudzīgumu un pieejamību ar 
labākas iedzīvotāju, patērētāju un lietotāju, 
tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, 
uzvedības un vērtību izpratnes palīdzību. 
Tam būs vajadzīga pētniecība par sistēmā 
integrētu iekļaušanu un novatoriska pieeja.

Ņemot vērā digitālās iekļaušanas 
pieaugošo sociālekonomisko nozīmi, 
pētniecība un liela mēroga inovāciju 
pasākumi veicinās iekļaujošus IKT 
risinājumus un efektīvu digitālo prasmju 
apguvi, kas nodrošinās iedzīvotāju iespēju 
nostiprināšanu un konkurētspējīgu 
darbaspēku. Uzsvars tiks likts uz jauniem 
tehnoloģiskajiem uzlabojumiem, kas ļaus 
radikāli pilnveidot personalizāciju, 
lietotājdraudzīgumu un pieejamību ar 
labākas iedzīvotāju, patērētāju un lietotāju, 
tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, 
uzvedības un vērtību izpratnes palīdzību. 
Tam būs vajadzīga pētniecība par sistēmā 
integrētu iekļaušanu un novatoriska pieeja.
Lai veidotu iekļaujošu sabiedrību, 
izšķiroša nozīme ir vairākiem būtiskiem 
aspektiem, un tie ir: izpratne par 
izmaiņām darba tirgū un darbaspēka 
mobilitātē, kā arī par to ietekmi uz sociālo 
integrāciju; pret dažādiem faktoriem 
noturīgu un iekļaujošu reģionu veidošana 
Eiropā; kopīgu daudzveidības un 
kohēzijas pārvaldības modeļu 
popularizēšana; sociālā, kultūras un 
dzimumu nevienlīdzība un tās saistība ar 
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sociālo kohēziju; ekonomiskās krīzes 
ietekme uz labklājību; imigrācija, 
diskriminācija un minoritāšu grupu 
situācija un esošā politika diskriminācijas 
un atstumtības mazināšanai; cīņa pret 
nabadzību un sociālo atstumtību mazāk 
attīstītās teritorijās un reģionos; izglītības 
sistēmas un reformas un to spēja veicināt 
jauniešu līdzdalību izglītībā un 
sabiedrībā; pārmaiņas cilvēka dzīves laikā 
un to ietekme uz valsts politiku un 
sabiedrību; darba un personīgās dzīves 
saskaņošana dzīves laikā; personu ar 
invaliditāti integrācija.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.1. punkts – 6.1.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts iekļauts 4.a sadaļā „Zinātnes izcilība”.

Grozījums Nr. 150
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.1.2. apakšpunkts – 1. 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 

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. Tiks paredzēta arī 
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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.

koordinēšana ar citām Eiropas politikas 
jomām, piemēram, izglītības, inovācijas 
un kohēzijas politiku, kā tika noteikts 
Ļubļanas procesā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būs svarīgi veicināt inovācijas, lai sekmētu 
efektīvus, atklātus un uz iedzīvotājiem 
vērstus sabiedriskos pakalpojumus (e-
pārvaldība). Lai to īstenotu, būs vajadzīga 
starpdisciplināra pētniecība par jaunajām 
tehnoloģijām un liela apjoma inovācijas, jo 
īpaši saistībā ar konfidencialitāti digitālajā 
jomā, savietojamību, personalizētu 
elektronisko identifikāciju, atklātajiem 
datiem, dinamiskām lietotāju saskarnēm, 
uz iedzīvotājiem vērstu sabiedrisko 
pakalpojumu konfigurāciju, kā arī lietotāju 
virzītu integrāciju un inovācijām, tostarp 
sociālo un humanitāro zinātņu jomā. Šādos 
pasākumos tiks risināti arī jautājumi 
saistībā ar sociālo tīklu dinamiku, plaša 
cilvēku loka un ārpakalpojumu 
izmantošanu kopīgai risinājumu izstrādei 
sociālo problēmu risināšanai, balstoties uz 
atklāto datu kopām. Tas palīdzēs pārvaldīt 
sarežģītu lēmumu pieņemšanu, jo īpaši ļoti 
lielu datu daudzumu analīzi un apstrādi 
kopīgu stratēģiju modelēšanai, lēmumu 
pieņemšanas simulēšanai, vizualizācijas 

Būs svarīgi veicināt inovācijas, lai sekmētu 
efektīvus, atklātus un uz iedzīvotājiem 
vērstus sabiedriskos pakalpojumus (e-
pārvaldība). Lai to īstenotu, būs vajadzīga 
starpdisciplināra pētniecība par jaunajām 
tehnoloģijām un liela apjoma inovācijas, jo 
īpaši saistībā ar konfidencialitāti digitālajā 
jomā, savietojamību, personalizētu 
elektronisko identifikāciju, atklātajiem 
datiem, dinamiskām lietotāju saskarnēm, 
uz iedzīvotājiem vērstu sabiedrisko 
pakalpojumu konfigurāciju, kā arī lietotāju 
virzītu integrāciju un inovācijām, tostarp 
sociālo un humanitāro zinātņu jomā. Šādos 
pasākumos tiks risināti arī jautājumi 
saistībā ar sociālo tīklu dinamiku, plaša 
cilvēku loka un ārpakalpojumu 
izmantošanu kopīgai risinājumu izstrādei 
sociālo problēmu risināšanai, balstoties uz 
atklāto datu kopām. Tas palīdzēs pārvaldīt 
sarežģītu lēmumu pieņemšanu, jo īpaši ļoti 
lielu datu daudzumu analīzi un apstrādi 
kopīgu stratēģiju modelēšanai, lēmumu 
pieņemšanas simulēšanai, vizualizācijas 
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metodēm, procesu modelēšanai un 
kolektīvām sistēmām, kā arī iedzīvotāju un 
valsts sektora mainīgo attiecību analīzei.

metodēm, procesu modelēšanai un 
kolektīvām sistēmām, kā arī iedzīvotāju un 
valsts sektora mainīgo attiecību analīzei.
Augsts sarežģītības līmenis, jautājumi, 
kas rodas saistībā ar tehnoloģijām, kā arī 
lielapjoma skaitļošana, dabaszinātnes un 
bioinženierija atsaucas uz zināšanu 
jomām, kuras tradicionāli tikušas saistītas 
ar tādām humanitārajām zinātnēm kā 
filozofija un teoloģija, taču minētās 
zinātņu nozares būtu jāintegrē arī 
tieslietās, politikā un ekonomikā. Ir 
svarīgi šādi aspekti: mākslas, zinātnes un 
uzņēmējdarbības apvienošana; jaunas 
izpausmes formas pilsētvidē; zināšanu, 
mākslas un uzņēmējdarbības apvienošana 
saistībā ar multikulturālisma integrāciju 
un migrācijas plūsmu integrāciju; 
daudzvalodība.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.3. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.3. Sabiedrības iesaistīšanas pētniecībā 
un inovācijā nodrošināšana

6.2.3. Ciešāks dialogs starp zinātnes 
aprindām un sabiedrību

Or. en

Grozījums Nr. 153
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.2. punkts – 6.2.3. apakšpunkts

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, 

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 
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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.

atbalstītas turpmāk izklāstītās darbības.

– Pievilcīgas karjeras iespējas jaunajiem 
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.
– Dzimumu vienlīdzības divas dimensijas 
— dzimumu vienlīdzības nodrošināšana, 
piedāvājot karjeras iespējas pētniecības 
jomā, un dzimumu vienlīdzības principa 
ievērošana pētniecības attīstībā: dzimumu 
vienlīdzības veicināšana, atbalstot 
pārmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības pasākumu 
saturā un izstrādē.

– Sabiedrības iesaistīšana zinātnes un 
inovācijas jautājumu risināšanā:
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nodrošināt visiem sabiedrības locekļiem 
iespēju iesaistīties mijiedarbībā inovāciju 
cikla ietvaros, lai, integrējot sabiedrības 
intereses un vērtības, uzlabotu inovāciju 
rezultātu kvalitāti, atbilstību, 
pieņemamību un ilgtspējīgumu; veicināt 
sabiedrības interesi par zinātnes un 
inovācijas jautājumiem; izzināt 
iedzīvotāju priekšstatu par zinātni un 
atbalstīt sabiedrības līdzdalību ar zinātnes 
un tehnoloģiju attīstību saistītu jautājumu 
risināšanā. Tam vajadzīga konkrētu 
prasmju, zināšanu un spēju apguve gan 
individuālā, gan organizācijas līmenī, kā 
arī valsts un starptautiskajā līmenī, kā arī 
jāizzina iedzīvotāju priekšstats par zinātni 
un jāatbalsta sabiedrības līdzdalība 
pētniecības un inovācijas politikas 
izstrādē.
– Zinātniski izglītota sabiedrība, atbalstot 
izglītības programmas zinātnes jomā: ar 
atbilstīgu zinātniskās izglītības metožu 
atbalstu un to izpēti tiks veidota zinātniski 
izglītota, atbildīga un radoša sabiedrība, 
veicinot labāku formālo un neformālo 
izglītību zinātnes un tehnoloģiju jomā, 
īstenojot ar zinātni saistītus projektus un 
veidojot zinātnieku un citu interesentu 
sadarbības tīklus valsts, Eiropas un 
starptautiskā līmenī. Lai to paveiktu, cita 
starpā jāveido zinātniski izglītota 
sabiedrība, nodrošinot efektīvu formālo 
un neformālo izglītību zinātnes jomā un
popularizējot ar zinātni saistītas darbības 
ar zinātnes centru un citu atbilstīgu 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
– Atvērta piekļuve pētījumu rezultātiem 
un zinātniskajiem datiem, lai 
paaugstinātu zinātnes izcilības un 
ekonomikas konkurētspējas līmeni: 
vienotas datu bāzes izveide, kurā iekļauti 
visi Savienības finansētie zinātniskie 
projekti un to rezultāti. Finansēšanas 
iestādes valsts un reģionālā līmenī arī tiks 
aicinātas sniegt šādu informāciju par 
valsts/reģionālajiem projektiem. Tiks 
veicināta zinātnisko pētījumu rezultātu 
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iekļaušana šajā datu bāzē.
– Atbildīgas pētniecības un inovācijas 
attīstības pārvaldība: atbildīgas 
pētniecības un inovācijas pārvaldības 
attīstība, iesaistot visas ieinteresētās 
personas (pētniekus, valsts iestādes, 
nozares pārstāvjus), palielinot zinātnisko 
datu nozīmi lēmumu pieņemšanas 
procesos, proti, veicinot zinātnieku un 
neatkarīgu pētniecības organizāciju 
līdzdalību sabiedrības problēmu un ar 
riska pārvaldību saistītu jautājumu 
risināšanā. 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. Tiks ņemts vērā Eiropas 
Grupas par dabaszinātņu ētiku un 
jaunām tehnoloģijām viedoklis.
– Zināšanu un zinātniskā informācijas 
izplatīšana: lai uzlabotu zināšanu apriti 
pētnieku lokā un plašākā sabiedrībā, tiks 
pilnveidota ar valsts līdzekļiem finansētās 
pētniecības rezultātu pieejamība un 
izmantošana. Tādējādi tiks uzlabota 
izpratne par zinātniskās informācijas 
pieejamību, lai uzlabotu zinātnieku, 
plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības 
saziņas kvalitāti un efektivitāti un lai 
veicinātu iedzīvotāju kā aktīvu 
ieinteresēto personu un, kad vien 
iespējams, kā pētījumu dalībnieku 
plašāku līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. sadaļa – 6.3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts iekļauts I pielikuma III daļas 6.a sadaļā „Sabiedrības problēmas”.

Grozījums Nr. 155
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Droša sabiedrība — Eiropas un tās 
pilsoņu brīvības un drošības aizsardzība
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.
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.
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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 
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.
6.a.1. 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. 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. Citas darbības nolūkā uzlabot 
iedzīvotāju aizsardzību veicinās drošas 
pilsoniskās sabiedrības veidošanu.
6.a.2. Aizsargāt kritiski svarīgas 
infrastruktūras un uzlabot to noturību
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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.
6.a.3. Vairot drošību, 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. Garantēt un uzlabot kiberdrošību
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 
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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 
IKT infrastruktūras.
6.a.5. Vairot Eiropas noturību pret krīzēm 
un katastrofām
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.
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. Garantēt privātumu un drošību 
internetā un uzlabot drošības sociālo 



PE489.688v01-00 114/121 PR\903346LV.doc

LV

dimensiju
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.
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. Atbalstīt Eiropas Savienības iekšējo 
un ārējo drošības politiku
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 
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pārvaldības spēju attīstībā, lai 
nekavējoties novērstu spēju nepilnības, 
vienlaikus izvairoties no nevajadzīgas 
dublēšanās, veidotu sinerģiju un atbalstītu 
standartizāciju.
6.a.8. Īpaši īstenošanas 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 
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

Grozījums Nr. 156
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 1. sadaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgais pētniecības centrs (JRC) veiks 
pētījumu, lai nodrošinātu zinātnisko 
pierādījumu bāzi politikas veidošanai, 
veicinātu to dabisko procesu izpratni, kas ir 
sabiedrības problēmu pamatā, kā arī pētītu 
jaunās zinātnes un tehnoloģijas jomas, 
tostarp izmantojot izpētes pētniecības 
programmu.

Kopīgais pētniecības centrs (JRC) veiks 
pētījumu, lai nodrošinātu zinātnisko 
pierādījumu bāzi politikas veidošanai 
Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, veicinātu to dabisko procesu 
izpratni, kas ir sabiedrības problēmu 
pamatā, kā arī pētītu jaunās zinātnes un 
tehnoloģijas jomas, tostarp izmantojot 
izpētes pētniecības programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Lēmuma priekšlikums
II pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tabulā ir norādīts ierobežots galveno 
rādītāju skaits rezultātu un ietekmes 
izvērtēšanai saistībā ar programmas 
„Apvārsnis 2020” konkrētajiem mērķiem.

Papildus rezultātus rādītājiem progresa 
novērtēšanai attiecībā pret 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
vispārējiem mērķiem, kas noteikti Regulas 
(ES) Nr. XX/XX [pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020”] I pielikumā, tabulā ir 
norādīts ierobežots galveno rādītāju skaits 
rezultātu un ietekmes izvērtēšanai saistībā 
ar programmas „Apvārsnis 2020” 
konkrētajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Lēmuma priekšlikums
II pielikums – II daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Jaunizveidoto uzņēmumu skaits.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Konteksta informācija
Turpmākā programma „Apvārsnis 2020” nostiprinās Eiropas vadošo pozīciju nozarē, kurā 
Eiropa vairākās jomās ir zaudējusi savas pozīcijas. Lai to panāktu, ir precīzi jānosaka Eiropas 
stiprās puses, kā arī jāatzīst un jānovērš tās trūkumi.  

Eiropas priekšrocības ir pasaules vadošie pētnieki, uzņēmēji un uzņēmumi, dziļi iesakņotu 
vērtību un tradīciju kopa, dinamiska radošuma un daudzveidības kultūra, kā arī lielākais 
iekšējais tirgus pasaulē. Visbeidzot, Eiropas pilsoniskā sabiedrība ir aktīvi iesaistīta jauno 
tirgus ekonomikas valstu un jaunattīstības valstu procesos visā pasaulē.

Tomēr tajā pašā laikā Eiropai piemīt vairāki trūkumi, proti, nepietiekami ieguldījumi mūsu 
zināšanu bāzē, neapmierinoši pamatnosacījumi (sākot no apgrūtinātas piekļuves 
finansējumam un augstām intelektuālā īpašuma tiesību izmaksām, līdz gausai standartizācijai 
un neefektīvai publiskā iepirkuma izmantošanai) un visbeidzot — pārmērīga sadrumstalotība 
un birokrātija, kā arī pārāk ilgas procedūras.
Komisijas ierosinājums attiecībā uz programmu „Apvārsnis 2020” balstās uz darbu, ko 
Parlaments jau ir paveicis, izstrādājot tādus dokumentus kā ziņojumu „Pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošana” („Carvalho ziņojumu”), ziņojumu par Septītās 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogrammas termiņa 
vidusposma pārskatu („Audy ziņojumu”), kā arī Zaļo grāmatu „No problēmām uz iespējām: 
virzība uz vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam” („Matias
ziņojumu”). 

Tādējādi ierosinājums ir reāls solis uz priekšu: tajā ir paredzēts pienācīgs līdzsvars starp trim 
pīlāriem, proti, „Zinātnes izcilība”, „Vadošā loma rūpniecībā” un „Sabiedrības problēmu 
risināšana”, un papildus Parlamenta veiktajam darbam tas efektīvi apkopo visu ieinteresēto 
personu ieguldījumus. Tomēr vēl ir paveicams zināms darbs. Referentes skatījumā galvenie šā 
ziņojuma ieguldījumi attiecas uz četriem svarīgākajiem elementiem:
a) izcilība kā svarīgākais programmas „Apvārsnis 2020” virzītājspēks;

b) sinerģiju veidošana starp programmu „Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem;
c) Eiropas rūpniecības konkurētspēja;

d) horizontāli jautājumi, piemēram, zinātniskā koordinācija un vadība programmā 
„Apvārsnis 2020” attiecībā uz katru tematisko jomu.

1. Izcilība kā svarīgākais programmas „Apvārsnis 2020” virzītājspēks
Izcilībai būtu jābūt svarīgākajam programmas „Apvārsnis 2020” virzītājspēkam. Lai to 
panāktu, izcilība ir jādefinē neatkarīgi no jebkādiem ģeogrāfiskajiem vai citiem 
priekšnosacījumiem. Ziņojumā ir atbalstīta līdzdalības paplašināšana, lai, no vienas puses, 
veicinātu izcilību visā Eiropā un, no otras puses, atbalstītu augšupējas zinātnes izcilības 
izplatīšanos visu trīs programmas „Apvārsnis 2020” pīlāru ietvaros. 

Attiecībā uz līdzdalības paplašināšanu programmā „Apvārsnis 2020” būtu jāiekļauj 
koncepcija par „kāpnēm uz izcilību”, kas vēl vairāk veicinās spēcīgu vienību ar izcilības 
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potenciālu, piemēram, mazu pētniecības grupu un izteikti inovatīvu jaundibinātu uzņēmumu, 
līdzdalību. Komisija šā mērķa īstenošanai jau ir veikusi virkni būtisku pasākumu, piemēram, 
ieviešot „sadraudzības shēmas” un Eiropas Pētniecības telpas (EPT) priekšsēdētāju pozīciju 
shēmu. Tomēr mums ir jādara vēl vairāk, un šajā ziņojumā ir paredzēti vairāki papildu 
instrumenti, piemēram, EPT „zinātnes atgriezeniskās saites” dotācijas. Eiropas Pētniecības 
telpas „zinātnes atgriezeniskās saites” dotācijas varētu piešķirt pētniekiem, kuri pašlaik strādā 
ārpus Eiropas un vēlas strādāt Eiropā, vai pētniekiem, kuri jau strādā Eiropā un vēlas 
pārcelties uz mazāk attīstītu reģionu. 

Attiecībā uz izcilības izplatīšanu visas programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros izcilību zinātnē 
veicina augšupēja, pētnieku virzīta pētījumu programma, kas ļauj attīstīties inovatīvām idejām 
un tehnoloģijām. COM priekšlikumā pirmais pīlārs ir galvenais instruments izcilības 
veicināšanai augšupējā pētniecībā Eiropas līmenī. Turklāt Komisija uzskata, ka nākotnes un 
jaunās tehnoloģijas (NJT), kas arī ir augšupējas pētniecības instruments, attiecas uz pirmo 
pīlāru.  Savukārt ziņojumā NJT instruments ir paplašināts, tajā iekļaujot zinātni (un piešķirot 
tam saīsinājumu NJZT) un attiecinot to uz visiem trim pīlāriem.

2. Sinerģiju veidošana starp programmu „Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem
Ir steidzami jānodrošina lielāka programmas „Apvārsnis 2020” un struktūrfondu sinerģija un 
jāpanāk pēc iespējas plašāka to savstarpējā papildināmība. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas 
programmas. No vienas puses — programma „Apvārsnis 2020”, kurā galvenais dzinējspēks ir 
izcilība un „kāpnes uz izcilību”. No otras puses — struktūrfondi, kuru galvenais dzinējspēks ir 
iespēju veidošana un pārdomāta specializācija.
Ir svarīgi, lai šīs programmas būtu savstarpēji papildināmas un tiktu attīstīta abpusēja 
sadarbība, nodrošinot to sasaisti. Tādējādi saistībā ar programmas „Apvārsnis 2020” mērķiem 
struktūrfondiem ir nozīme gan saistībā ar iepriekšējām, gan pakārtotām darbībām.

Iepriekšējā posmā, pirms programmas „Apvārsnis 2020”, struktūrfondus var izmantot iespēju 
veidošanai, un ir iesniegti vairāki grozījumi, kas paredz šādus aspektus:

 struktūrfondus varētu izmantot, lai finansētu aprīkojumu, cilvēkresursu pilnveidošanu, 
kopu veidošanu programmas „Apvārsnis 2020” prioritārajās jomās, kā arī kā nelielu 
dotāciju avotu priekšlikumu sagatavošanai, kas iesniedzami saistībā ar programmu 
„Apvārsnis 2020”;

 valsts un reģionālos fondus varētu izmantot, lai sniegtu ieguldījumu tādu EPT, Marijas 
Kirī vārdā nosaukto darbību vai sadarbības projektu finansēšanā, kuri atbilst izcilības 
kritērijam, bet nevar saņemt finansējumu Eiropas līdzekļu trūkuma dēļ. Programma 
„Apvārsnis 2020” varētu piešķirt „izcilības zīmogu” pozitīvi novērtētiem projektiem, 
kas nav ieguvuši finansējumu budžeta ierobežojumu dēļ.

Pakārtoti programmai „Apvārsnis 2020” struktūrfondus varētu izmantot, lai palīdzētu īstenot 
netraucētu pāreju no koncepcijas izstrādes līdz ienākšanai tirgū. Arī šajā gadījumā ir norādītas 
divas jomas: 

 struktūrfondus varētu izmantot, lai finansētu vai līdzfinansētu turpmākos pasākumus pēc 
programmas „Apvārsnis 2020” pētniecības projektu īstenošanas (piemēram, 
eksperimentālus un demonstrējumu projektus);

 struktūrfondus varētu izmantot, lai valorizētu pētniecības rezultātus, veicinot vienkāršu 
piekļuvi zināšanām vai atvieglojot radīto zināšanu piemērošanu tieša ekonomiska vai ar 
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sabiedrību saistīta izmantojuma jomā.
Visbeidzot, ir veiktas divas izmaiņas vispārīgākā līmenī:

 ES finansējums pētniecībai un inovācijām ir ļoti svarīgs un būtu izmantojams kā svira. 
Programmai „Apvārsnis 2020” būtu jāpiesaista papildu finansējums no struktūrfondiem, 
Eiropas Investīciju bankas (EIB) un privātā sektora, un, lai to īstenotu, ir jāizveido 
kopēja sistēma visiem fondiem;  

 būtu jāuzlabo programmas „Apvārsnis 2020” instrumentu un struktūrfondu savstarpējā 
izmantojamība. Šajā nolūkā ir jāizstrādā savietojami noteikumi un procedūras, 
saskaņotas pieteikšanās formas un novērtēšanas kritēriji, kopīgi piekļuves punktus, 
jāsaskaņo prioritāšu noteikšana, izmantojot pārdomātu specializāciju, kopīgas izmaksu 
definīcijas un citus administratīvos un finanšu kritērijus. Tas arī ietveru saskaņotas 
programmas un administratīvos ciklus, tostarp vajadzību ņemt vērā akadēmisko 
kalendāru, jo īpaši attiecībā uz universitātēm.

3. Eiropas rūpniecības konkurētspēja
Pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir svarīgi nostiprināt Eiropas rūpniecisko bāzi. Dažu pēdējo 
gadu laikā rūpniecības pārstāvju līdzdalības rādītāji pētniecības pamatprogrammās ir 
ievērojami pazeminājušies: līdzdalības rādītājs 4. pamatprogrammā (PP) bija 43 %, 5. PP —
37 %, 6. PP — 29 %, un 7. PP tas ir mazliet paaugstinājies, sasniedzot 31 %.

Turklāt Eiropai ir grūtības nodrošināt, lai pētniecības rezultāti tiktu efektīvi pārveidoti 
inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas sasniedz tirgu. Spēja ieviest inovācijas, kā arī 
nodrošināt to pārtapšanu dzīvotspējīgos tirgus risinājumos ir būtiski aspekti, lai nodrošinātu 
konkurētspēju. 

Lai novērstu šīs grūtības, ir veiktas izmaiņas četrās jomās:

 pirmkārt, programmai „Apvārsnis 2020” ir jābūt izstrādātai tā, lai stimulētu rūpniecības 
pārstāvjus piedalīties Eiropas projektos. Tomēr rūpniecības pārstāvju līdzdalību 
nevajadzētu ierobežot, aplūkojot to tikai pīlāra „vadošā loma rūpniecībā” ietvaros. 
Lielākais inovāciju uzplaukums ir vērojams tad, kad tās tiek izmantotas, lai censtos 
panākt izcilību, kā arī tad, kad tās sniedz risinājumus aktuālām sabiedrības problēmām;

 otrkārt, programma „Apvārsnis 2020” ir izstrādā, lai ietvertu visu inovāciju ciklu.  Proti, 
inovācijas būtu jāatbalsta, sākot ar to koncepciju izstrādes pirmajiem posmiem līdz to 
nonākšanai tirgū. Tajā pašā laikā Komisijas priekšlikums par vēlākiem inovāciju cikla 
posmiem varētu ietvert dažādus inovāciju veidus, ne tikai tehnoloģiskās inovācijas;

 treškārt, MVU ir būtiska nozīme Eiropas vispārējas rūpniecības konkurētspējas 
nostiprināšanā, un to līdzdalība Eiropas projektos būtu jāveicina visu trīs pīlāru ietvaros. 
Komisijas ierosinājums attiecībā uz MVU instrumentu ir ļoti atzinīgi vērtējama 
iniciatīva. Turklāt ir jāizstrādā mehānisms, kas ir gan vienkāršāks, gan ātrāks un 
efektīvāks. Saistībā ar to ir ierosināta jauninājumu kuponu sistēma;

 ceturtkārt, tehnoloģiskās attīstības projektos būtu jāparedz standartizācija, un tā būtu 
jānodrošina dažādajos šo projektu posmos.

4. Horizontāli jautājumi
Programma „Apvārsnis 2020” būtu jāizstrādā tā, lai ar tās palīdzību tiktu aktīvi atbalstīta EPT 
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veidošana. Programmai „Apvārsnis 2020” nevajadzētu būt tikai finansējuma nodrošināšanas 
programmai — tai būtu jāsniedz pozitīva strukturālā ietekme uz pētniecības organizēšanu 
Eiropas līmenī. Šajā jomā ir astoņi konkrēti pasākumi, kas varētu sniegt ieguldījumu 
nostiprinātas un efektīvākas EPT izveidē:

 pārvaldība: programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros katrai pētniecības jomai būtu 
jānodrošina stabili pārvaldības mehānismi. To mērķis ir īstenot programmu 
„Apvārsnis 2020”, kā arī uzlabot saziņu un apmaiņu ar datiem un paraugpraksi. Šie 
mērķi ir būtiski pētniecības un inovāciju procesa gaitas paātrināšanai dažādās 
pētniecības jomās, piemēram, ar veselības aprūpi saistītajā pētniecībā;

 projektu apjoms un veids: galvenajam elementam  programmā „Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši pīlāros „vadošā loma rūpniecībā” un „sabiedrības problēmu risināšana”, būtu jābūt 
sadarbībai pētniecības jomā. Šo pīlāru ietvaros būtu jāpanāk līdzsvars starp nelieliem 
specializētiem projektiem un lieliem apvienojošiem projektiem;

 piekļuves šķēršļi: mazāku pētniecības vienību līdzdalība pastāvošajos Eiropas tīklos ir 
apgrūtināta. Jo īpaši šiem tīkliem nepiederošas struktūras saskaras ar grūtībām attiecībā 
uz dalību lielos konsorcijos, un būtu jāveic pasākumi, lai to novērstu;

 līdzsvarota dzimumu pārstāvība: ir jāveicina atbalsts vispārējai sieviešu līdzdalībai 
dažādos projektos, tostarp darba grupu koordinatoru amatā. Piemēram, informēšanas 
pasākumi par programmu „Apvārsnis 2020” būtu jāvērš uz sievietēm–zinātniecēm. 
Programmas un speciālistu komitejās, kā arī padomdevējā komitejā būtu jānodrošina 
līdzsvarota dzimumu pārstāvība;

 jauniešu nodarbinātība: pētniecības jomā īstenotas rūpniecības un pētniecības 
organizāciju sadarbības kontekstā ir jāveicina gados jaunu zinātnieku līdzdalība 
projektu grupās. Piemērotajiem noteikumiem būtu jāatvieglo darbinieku nolīgšana 
universitātēs darbam „Apvārsnis 2020” projektos, lai jaunajiem pētniekiem nodrošinātu 
algotu darbu;

 informācijas izplatīšana un izmantošana: būtu efektīvāk jāizplata pētniecības un 
demonstrējumu projektu rezultāti, tajā pašā laikā ņemot vērā ar inovācijām saistītos 
jautājumus un aizsargājot komerciāli sensitīvu informāciju; 

 uzlabots dialogs starp zinātnes pārstāvjiem un sabiedrību: programmai 
„Apvārsnis 2020” būtu jāveicina efektīvs dialogs starp dažādām ieinteresētajām pusēm 
un jācenšas veicināt interesi par zinātni vispārējā sabiedrībā;  

 starptautiskā sadarbība: lai nostiprinātu sadarbību ar svarīgākajiem partneriem 
stratēģiski noteikto prioritāšu jomā, starptautiskās sadarbības jautājumam ir jāvelta 
uzmanība visā programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā.


