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ĪSS PAMATOJUMS

Tā kā ES kopējā krasta līnija ir 68 000 km, 22 dalībvalstīm ir jūras robeža, aptuveni 50 % 
Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvo līdz 50 km attālumā no jūras krasta, 5 miljoni eiropiešu 
strādā ar jūru saistītās jomās un tās saražo vairāk nekā 5 % ES IKP — ir skaidrs, ka jūras vide 
un ar to saistītās darbības ir būtiskas Eiropas sociālajai un ekonomiskajai attīstībai. Jūras vides 
nozīme pieaug vēl vairāk, ja ņem vērā tās ieguldījumu ES centienos risināt daudzās modernās 
problēmas, ar kurām tā saskaras, piemēram, saistībā ar energoefektivitāti, klimata pārmaiņām, 
transportu, tūrismu, veselību, izdzīvotāju skaita pieaugumu, kas attiecīgi palielinās arī 
pieprasījumu pēc pārtikas utt.

Šajā sakarībā zivsaimniecība veido ES pilsoņiem būtisku un vienlaikus arī ļoti jutīgu sociāli 
ekonomisku resursu. ES ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē — zivsaimniecības produktu 
patēriņš gadā ir aptuveni 12 miljoni tonnu (EUR 55 miljardi) —, taču tas joprojām nespēj 
pienācīgi apmierināt iekšējā patēriņa pieprasījumu.

Savstarpējās saiknes nodrošināšanai starp ES un jūras vidi nepieciešama augsta līmeņa jūras 
zinātniskā un tehniskā pētniecība, jo tieši tā nodrošina labāku sapratni par jūras ekosistēmām 
un labāku to aizsardzību un tās mērķis ir attīstīt ilgtspējīgu zivsaimniecību, kura ir saskaņā ar 
vides prasībām, vienlaikus ņemot vērā piekrastes un salu kopienu sociāli ekonomiskās 
vajadzības. 

Pašreiz vairāk nekā 90 % jūras bioloģiskās daudzveidības joprojām nav izpētīti. Pamatotu 
zinātnisko datu trūkums vēl jo vairāk apgrūtina centienus nodrošināt ilgtspējīgu zivju resursu 
pārvaldību Eiropas ūdeņos. Nepieciešamība pēc pietiekamiem, uzticamiem datiem par jūras 
vidi kļūst arvien aktuālāka, un šādu datu vākšanu vajadzētu pēc iespējas vairāk veicināt, 
izmantojot attiecīgos pētniecības projektus un sadarbību.

Pēdējos gados ES sistemātiski ir ieguldījusi jūras zinātniskajā un tehniskajā pētniecībā, lai 
izstrādātu novatoriskas tehnoloģiskās metodes, tādējādi attīstot jūras vides plašo potenciālu un 
radot izaugsmi un darbavietas, ko panāk ar ilgtspējīgu dabas, pārtikas, enerģijas un bioloģisko 
resursu izmantošanu. Pašreizējā Septītajā pētniecības pamatprogrammā zivsaimniecībai, 
akvakultūrai un jūras biotehnoloģijām ir piešķirti ievērojami līdzekļi, tomēr tie ir 
nepietiekami. Ņemot vērā pētniecībai piešķirto līdzekļu paaugstinājumu pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, būtu jāpalielina arī jūras zinātniskajai un tehniskajai pētniecībai piešķirto 
līdzekļu apjoms.

Transversālai un starpdisciplinārai pētniecībai ir būtiska nozīme, lai labāk saprastu jūras 
ekosistēmas un nodrošinātu zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Ir jāstiprina nozaru, 
akadēmisko aprindu un valsts sektora partnerības jūras zinātniskās un tehniskās pētniecības 
jomā, tajā aktīvi iesaistot privāto sektoru, jo īpaši MVU, un izstrādājot novatoriskas 
tehnoloģijas un metodes, kā arī sekmējot lietišķo pētniecību. Atbalsts starpdisciplinārām, 
daudzdisciplīnu un daudznozaru partnerībām jūras zinātniskās un tehniskās pētniecības 
programmās veicinās labāku sapratni par ūdens vidi, tādējādi arī ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
akvakultūru. Šādā pamatstruktūrā varētu izpētīt, vai attiecīgas zināšanu un inovācijas 
kopienas (ZIK) izveide Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta paspārnē labvēlīgi 
ietekmētu jūras zinātnisko pētniecību.



PE492.588v02-00 4/21 AD\913182LV.doc

LV

Būtu jāapsver iespējas pētniecības programmu ciešākai sadarbībai ar kohēzijas politiku, 
reģionālo politiku un strukturālajiem fondiem, jo ir jāizstrādā plaša, dinamiska un teritoriāla 
pieeja inovācijām, pētniecībai un konkurētspējai zivsaimniecības nozarē. Šādas sinerģijas 
sekmētu gudras specializācijas stratēģijas un ES reģionu spēju risināt mūsdienu problēmas, 
efektīvi koordinējot pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” darbības ar Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda finansētajām darbībām un tās savstarpēji papildinot. 

Starp pētniekiem un iesaistītajām personām jāveido savstarpējas uzticēšanās un paļāvības 
atmosfēra. Viņu iesaistīšana uzlabotu zinātnisko datu kvalitāti un zināšanas, kas 
nepieciešamas, lai ilgtspējīgi pārvaldītu jūras resursus. Zivsaimniecības nozare parasti uzskata 
pētniecību par šķērsli zvejas darbībām, taču šāda attieksme būtu jāmaina. Iespējas pētnieku 
mobilitātei, starptautiskai sadarbībai, augsta līmeņa apmācībai un izglītībai, augstajām 
tehnoloģijām un stimuli piedalīties zivsaimniecības darbībās varētu padarīt Eiropas 
zivsaimniecību ļoti konkurētspējīgu starptautiskā līmenī. Paraugprakses apmaiņa un no 
esošajām pētniecības programmām iegūtu rezultātu efektīva izmantošana, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi, arī varētu palīdzēt pārvarēt plaisu starp pētniecību un iesaistītajām personām. 

Visbeidzot, uzskatām, ka jūras zinātniskās un tehniskās pētniecības atsevišķa iekļaušana 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ir ļoti pozitīvs solis. Šādas pētniecības mērķim jābūt jūru 
un okeānu produktivitātei, ko panāk ar ilgtspējīgu zivsaimniecību un akvakultūru. Tomēr bez 
pienācīga finansējuma liela daļa jūras zinātniskās un tehniskās pētniecības potenciāla paliks 
neatklāta un jūras veltes tiks pārmērīgi izmantotas līdz izzudīs. ES tiek aicināta izveidot īpašu 
budžeta pozīciju pārnozaru darbībām, lai rastu iespējamo sinerģiju starp jūras zinātnisko un 
tehnisko pētniecību plašu sabiedrības problēmu risināšanai.

GROZĪJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā
notiek pētnieku, zinātniskās informācijas 
un tehnoloģijas brīva aprite, un palielināt 
savu konkurētspēju, tostarp rūpniecības 
konkurētspēju. Tiecoties uz šiem mērķiem, 

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās informācijas 
un tehnoloģijas brīva aprite, un palielināt 
savu konkurētspēju, tostarp rūpniecības 
konkurētspēju. Tiecoties uz šiem mērķiem, 
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Savienībai vajadzētu veikt pasākumus, lai 
īstenotu pētniecību, tehnoloģiju attīstību un
demonstrējumus, veicinātu starptautisku 
sadarbību, izplatītu un optimizētu 
rezultātus un stimulētu apmācību un 
mobilitāti.

Savienībai vajadzētu veikt pasākumus, lai 
īstenotu pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
demonstrējumus, veicinātu starptautisku 
sadarbību, izplatītu un optimizētu 
rezultātus un stimulētu augstas kvalitātes 
un mērķtiecīgu apmācību un mobilitāti.

Pamatojums

Izglītības un apmācības programmas jāveido, ņemot vērā Eiropas pilsoņu reālās vajadzības.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “pētniecības un inovācijas pasākumi” ir 
pilns pētniecības, tehnoloģijas attīstības, 
demonstrējumu un inovācijas pasākumu 
klāsts, tostarp pasākumi, lai veicinātu 
sadarbību ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, rezultātu 
izplatīšana un optimizēšana un pētnieku 
apmācības un mobilitātes stimulēšana 
Savienībā;

(a) “pētniecības un inovācijas pasākumi” ir 
pilns pētniecības, tehnoloģijas attīstības, 
demonstrējumu un inovācijas pasākumu 
klāsts, tostarp pasākumi, lai veicinātu 
sadarbību ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, rezultātu 
izplatīšana un optimizēšana un pētnieku 
augstas kvalitātes un mērķtiecīgas
apmācības un mobilitātes stimulēšana 
Savienībā;

Pamatojums

Izglītības un apmācības programmas jāveido, ņemot vērā Eiropas pilsoņu reālās vajadzības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
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pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, 
klimata pārmaiņām, produktīvām jūrām 
un okeāniem un ilgtspējīgai attīstībai, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, jo īpaši ar 
Savienības stratēģiskajiem partneriem, 
īsteno, pamatojoties uz kopējām interesēm 
un savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, ilgtspējīgas un
produktīvas jūras un okeāni un 
bioekonomika;

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. nodaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, ilgtspējīgas un
produktīvas jūras un okeāni un 
bioekonomika

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. daļa – 2. nodaļa – 2.1. punkts – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes veselīgas pārtikas un 
citu bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas un 
pārtikas pārstrādes sistēmas, veicinot 
saistītos ekosistēmu pakalpojumus, 
vienlaikus saglabājot rūpniecības nozares 
konkurētspēju un zemu oglekļa dioksīda 
līmeni piegādes ķēdēs. Tādējādi tiks 
paātrināta pāreja uz ilgtspējīgu Eiropas 
bioekonomiku

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu pēc 
nekaitīgas un veselīgas pārtikas 
nodrošinājuma, biomateriāliem, 
biodegvielas un bioloģiskiem produktiem, 
sākot no patēriņa produktiem līdz pat 
ķīmiskajām beramkravām, ir vajadzīgs 
arvien vairāk bioloģisko resursu. Tomēr to 
saražošanai vajadzīgo zemes un ūdens 
ekosistēmu jauda ir ierobežota, lai gan tajā 

Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu pēc 
nekaitīgas un veselīgas pārtikas 
nodrošinājuma, biomateriāliem, 
biodegvielas un bioloģiskiem produktiem, 
sākot no patēriņa produktiem līdz pat 
ķīmiskajām beramkravām, ir vajadzīgs 
arvien vairāk bioloģisko resursu. Tomēr to 
saražošanai vajadzīgo zemes un ūdens 
ekosistēmu jauda ir ierobežota, lai gan tajā 
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pašā laikā konkurence par to izmantošanu 
palielinās, un bieži vien šī jauda netiek 
optimāli pārvaldīta, par ko liecina, 
piemēram, augsnes oglekļa satura un 
auglības strauja samazināšanās. Vēl ir 
daudz neizmantotu iespēju veicināt 
ekosistēmu pakalpojumus no 
lauksaimniecības zemēm, mežiem, jūras un 
saldūdens ūdeņiem, integrējot 
agronomiskos un vides mērķus ilgtspējīgā 
ražošanā.

pašā laikā konkurence par to izmantošanu 
palielinās, un bieži vien šī jauda netiek 
optimāli pārvaldīta, par ko liecina, 
piemēram, augsnes oglekļa satura un 
auglības strauja samazināšanās. Vēl ir 
daudz neizmantotu iespēju veicināt 
ekosistēmu pakalpojumus no 
lauksaimniecības zemēm, mežiem, jūras un 
saldūdens ūdeņiem un akvakultūras 
saimniecībām, integrējot agronomiskos un 
vides mērķus ilgtspējīgā ražošanā.

Pamatojums

Būtu jāiekļauj akvakultūras saimniecības, ņemot vērā to ietekmi uz jūras vidi un ieguldījumu 
ilgtspējīgā ražošanā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība kopā ar bioloģiskās 
rūpniecības nozarēm ir galvenās nozares, 
kas veido bioekonomikas pamatu. 
Bioekonomika ir liels un augošs tirgus, 
kura vērtība tiek lēsta vairāk nekā 
EUR 2 triljonu apmērā un kas dod 
darbvietas 20 miljoniem cilvēku, un 
2009. gadā šī nozare nodrošināja 9 % no 
kopējā darbvietu skaita Savienībā. 
Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā šīs 
sabiedrības problēmas risināšanā ļaus 
Eiropai izvirzīties par līderi attiecīgajos 
tirgos, un tiem būs svarīga nozīme 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu un tās 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” un 
“Resursu ziņā efektīva Eiropa” mērķu 
sasniegšanā.

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 
ilgtspējīga zivsaimniecība un akvakultūra
kopā ar bioloģiskās rūpniecības nozarēm ir 
galvenās nozares, kas veido bioekonomikas 
pamatu. Bioekonomika ir liels un augošs 
tirgus, kura vērtība tiek lēsta vairāk nekā 
EUR 2 triljonu apmērā un kas dod 
darbvietas 20 miljoniem cilvēku, un 
2009. gadā šī nozare nodrošināja 9 % no 
kopējā darbvietu skaita Savienībā. 
Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā šīs 
sabiedrības problēmas risināšanā ļaus 
Eiropai izvirzīties par līderi attiecīgajos 
tirgos, un tiem būs svarīga nozīme 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu un tās 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” un 
“Resursu ziņā efektīva Eiropa” mērķu 
sasniegšanā.

Pamatojums

Ilgtspējīgas zivsaimniecības un akvakultūras ieguldījumu bioekonomikā nedrīkst novērtēt par 
zemu.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē. 
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem. 
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku, piekrastes 
un jūras reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības, ilgtspējīgas 
zivsaimniecības un akvakultūras un 
vispārējās ar bioekonomiku saistītās 
problēmas ir aktuālas reģionu, dalībvalstu,
Eiropas un pasaules līmenī. Savienības 
līmeņa rīcībai un tās efektīvai
koordinēšanai ir svarīga nozīme kopu 
apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
zinātniekiem, uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem /ražotājiem, 
zivsaiminiekiem/akvakultūras ražotājiem, 
konsultantiem, politikas izstrādātajiem un 
tiešajiem lietotājiem. Savienības līmeņa 
rīcība ir arī vajadzīga, lai nodrošinātu 
konsekvenci šīs problēmas risināšanā starp 
nozarēm un ciešu saikni ar attiecīgajiem 
Savienības politikas virzieniem. 
Pētniecības un inovācijas koordinācija 
Savienības līmenī stimulēs un palīdzēs 
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paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
Savienībā.

Pamatojums

Politikas veidotājiem var būt svarīga nozīme. Viņiem lēmumu pieņemšanā jāpārbauda un 
jāņem vērā gan jūras ekosistēmu, gan attiecīgo iesaistīto personu reālās vajadzības. 
Zivsaimniecības un akvakultūras ieguldījumu bioekonomikā nedrīkst novērtēt par zemu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. 
Pētniecības un inovācijas labāka 
integrācija saistītos Savienības politikas 
virzienos būtiski paaugstinās to Eiropai 
radīto pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. Visa 
cikla ― no fundamentālās pētniecības 
līdz inovācijai ― labāka integrācija 
saistītos Savienības politikas virzienos 
būtiski paaugstinās to Eiropai radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai,
nodrošinās veselīgus pārtikas produktus
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru, iekšzemes ūdeņu un okeānu 
pārvaldību un bioekonomikas tirgus.



AD\913182LV.doc 11/21 PE492.588v02-00

LV

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz problēmas atrisināšanu vērstas 
darbības, ko koncentrē uz sociālajiem un 
ekonomiskajiem ieguvumiem un ar 
bioekonomiku saistīto nozaru 
modernizāciju, atbalsta ar daudzdisciplīnu 
pētniecības starpniecību, tādējādi veicinot 
inovāciju un jaunas prakses, produktu un 
procesu izstrādi. Tādējādi tiek arī īstenota 
plaša pieeja inovācijai, sākot no 
tehnoloģiskās, netehnoloģiskās, 
organizatoriskās, ekonomiskās un sociālās 
inovācijas līdz, piemēram, jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem, zīmolveides 
un pakalpojumiem.

Uz problēmas atrisināšanu vērstas 
darbības, ko koncentrē uz sociālajiem un 
ekonomiskajiem ieguvumiem un ar 
bioekonomiku saistīto nozaru 
modernizāciju, atbalsta ar daudzdisciplīnu 
pētniecības starpniecību un ar starpnozaru 
pieeju starp vairākām tēmām, kā arī ar 
labāku sadarbību starp pētniekiem un 
visām iesaistītajām personām, tādējādi 
veicinot inovāciju un jaunas prakses, 
produktu un procesu izstrādi. Tādējādi tiek 
arī īstenota plaša pieeja inovācijai, sākot no 
tehnoloģiskās, netehnoloģiskās, 
organizatoriskās, ekonomiskās un sociālās 
inovācijas līdz, piemēram, jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem, zīmolveides 
un pakalpojumiem.

Pamatojums

Efektīva un koordinēta pētniecība, izmantojot starpnozaru pieeju, ir nepieciešama, ņemot 
vērā dažādās problēmas, kuras ES ir jāpārvar. Šādos centienos būtiskas ir visu iesaistīto pušu 
vispārējās un speciālās zināšanas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Dzīvo ūdens resursu potenciāla 
attīstīšana

(c) Zivsaminiecības, akvakultūras, jūras 
biotehnoloģiju un ūdens resursu potenciāla 
attīstīšana, izmantojot ilgtspējīgu 
zivsaimniecības pārvaldību
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Pamatojums

Ūdens vidē ietilpst dzīvie un nedzīvie resursi. Ir nepieciešama ilgtspējīga zivsaimniecības 
pārvaldība, kurā ņemtas vērā gan ekosistēmu, gan zvejnieku vajadzības.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot dzīvos ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos 
un ekonomiskos ieguvumus/atdevi no 
Eiropas okeāniem un jūrām. Pasākumus 
vērš uz to, lai optimizētu ieguldījumu 
nekaitīgas pārtikas nodrošinājumā, attīstot 
ilgtspējīgu un videi draudzīgu 
zivsaimniecību un konkurētspējīgu Eiropas 
akvakultūru pasaules ekonomikas 
kontekstā, un veicinātu inovāciju jūras 
nozarē, ar biotehnoloģijas starpniecību 
virzoties uz degvielas ziņā gudru “zilo” 
izaugsmi.

Mērķis ir ilgtspējīgi izmantot ūdens 
resursus, lai maksimāli palielinātu sociālos,
ekonomiskos ieguvumus/atdevi no Eiropas 
okeāniem un jūrām, un iekšzemes ūdeņiem 
(saldūdens, sālsūdens un iesāļa ūdens). 
Produktīvas jūras un okeāni, ko var 
panākt ar ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
akvakultūru, varētu nodrošināt 
jūrniecības nozaru labklājību, kā arī jūras 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.
Pasākumus vērš uz to, lai optimizētu 
ieguldījumu nekaitīgas pārtikas 
nodrošinājumā, attīstot ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu zivsaimniecību un 
konkurētspējīgu Eiropas akvakultūru, kurā 
ietvertas visas attiecīgās akvakultūras 
sugas un ražošanas sistēmas, pasaules 
ekonomikas kontekstā, un veicinātu 
inovāciju jūras nozarē, ar biotehnoloģijas 
starpniecību virzoties uz degvielas ziņā 
gudru “zilo” izaugsmi, kas sniegs 
ilgtspējīgus un inovatīvus risinājumus, tā 
attīstot jūru milzīgo potenciālu. Ņemot 
spēcīgo mijiedarbību starp dzīvo ūdens 
resursus izmantošanu un vidi, mērķis ir 
izstrādāt transversālas jūras zinātniskās 
un tehniskās zināšanas, lai visās jūras un 
jūrniecības nozarēs labāk izmantotu jūras 
potenciālu un vienlaikus aizsargātu jūras 
vidi un pielāgotos klimata pārmaiņām. Šī 
stratēģiski saskaņotās pieejas jūras 
zinātniskajai un tehniskajai pētniecībai 
ieviešana visos pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķos un pīlāros 
atbalstīs arī attiecīgo Savienības politiku 
īstenošanu, palīdzot sasniegt galvenos 
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zilās izaugsmes mērķus, kā arī nodrošinās 
Eiropas jūras produktu nozares
ekonomisko un sociālo labklājību (tajā 
ietverot visu jūras produktu ķēdi no 
ražošanas līdz patērētājam). 
Transversālām darbībām tiks izveidota 
īpaša budžeta pozīcija.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir svarīgi veikt mērķtiecīgus pētījumus, lai 
apmierinātu gan ekosistēmu un 
zivsaimniecības, gan akvakultūras jomas 
reālās vajadzības. Šajā nolūkā būtiska ir 
sadarbība starp zinātniekiem un visu 
līmeņu ieinteresētajām personām 
(zvejniekiem, uzņēmumiem, patērētājiem, 
politikas veidotājiem u.c.) un efektīva 
koordinācija starp esošajām attiecīgās 
pētniecības jomas iestādēm. Tas palīdzēs 
veidot savstarpēju uzticību un paļāvību 
starp ieinteresētajām personām un 
zinātniekiem, tā nodrošinot jūras resursu 
ilgtspējīgu pārvaldību ilgtermiņā. Turklāt 
svarīga nozīme var būt arī paraugprakses 
apmaiņai, kā arī efektīvai to rezultātu 
izmantošanai, kas gūti no esošās 
pētniecības programmas, izmantojot 
atvērtu piekļuvi pētījumu rezultātiem. 
Ņemot vērā uzticamu zinātnisku datu 
būtisko trūkumu, būtu jāpastiprina 
attiecīgie jau esošie mehānismi 
(piemēram, EMODnet). Būtu jāierosina 
jauni Eiropas pētniecības projekti saistībā 
ar datu vākšanu, kā arī ar vieglas 
piekļuves nodrošināšanu šiem datiem bez 
maksas.

Pamatojums

Ir jānodrošina savstarpēja uzticēšanās un paļāvība starp pētniekiem un personām, kas 
pārstāv zivsaimniecības nozari (rūpniecību, MVU, patērētājus, politikas veidotājus u.c.), lai 
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uzlabotu zinātniskos datus un zināšanas, kas nepieciešamas pasākumu efektīvai īstenošanai. 
Mērķtiecīga pētniecība un ticami zinātniskie dati palīdzēs izpildīt nozares tehniskās, sociālās 
un ekonomiskās vajadzības un ievērot vides prasības.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāierosina sadarbība un ciešāka saikne 
starp pētniekiem jūras zinātniskās un 
tehniskās pētniecības jomā un citās jomās 
(vide, enerģētika, transports utt.). Šīs 
jomas papildina viena otru, tādēļ starp 
tām ir jāveido ciešāka saikne.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sistēmā ir jāmēģina novērst plaisu 
starp fundamentālo un lietišķo pētniecību 
un uzsvērt, ka izcilība pētniecības jomā 
ietver gan pamatpētījumus, gan lietišķos 
pētījumus.

Pamatojums

“Kāpnes” uz izcilību ir viens no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pamatprincipiem, bet 
būtu jāņem vērā tas, ka izcilība ietver arī lietišķos pētījumus. Pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” uzmanība pievērsta inovācijām un zināšanu un pētniecības praktiskam 
pielietojumam.



AD\913182LV.doc 15/21 PE492.588v02-00

LV

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sinerģijas un ciešāka sadarbība ar 
struktūrfondiem palīdzēs sekmēt jūras 
zinātnisko un tehnisko pētniecību, un tas 
dos pozitīvus rezultātus vides, sociālajā un 
ekonomiskajā līmenī. Projekta 
finansēšana no dažādiem avotiem dos arī 
ieguldījumu, lai palielinātu reģionu 
līdzdalību ES pētniecības pasākumos.

Pamatojums

Jūras videi un ar to saistītajām darbībām ir būtiska loma Eiropas sociālajā un ekonomiskajā 
attīstībā un jo īpaši Eiropas reģionu attīstībā. Sadarbībai ar struktūrfondiem, īstenojot 
mērķtiecīgas darbības valsts un reģionālā līmenī, būs pozitīva ietekme uz zivsaimniecības 
nozari.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešama ciešāka sadarbība un 
laba koordinācija ar Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, lai novērstu 
darbību pārklāšanos un atbalstītu 
iedzīvotāju aktīvu līdzdalību 
zivsaimniecības nozarē īstenotajos 
Eiropas projektos.

Pamatojums

Lai novērstu to pārklāšanos un dublēšanos, nepieciešama efektīva koordinācija un to 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" darbību papildināmība, ko finansē Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds .
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – c apakšpunkts – 1.e daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu atbilstību kopējai 
zivsaimniecības politikai, darbībās ņem 
vērā arī augšupējo pieeju un lielāku 
uzmanību pievērš sadarbībai dalībvalsts 
un reģionālajā līmenī.

Pamatojums

ES zivsaimniecības nozarē nav izdevies sekmīgi izmantot lejupējo pieeju, un tagad ir skaidrs, 
ka ir jānodrošina labāka saziņa ar ieinteresētajām personām. Jūras zinātniskajā un 
tehniskajā pētniecībā būtiska loma ir reģioniem. Piekrastes un salu kopienas var veicināt 
pētniecību un inovācijas, izmantojot savu pieredzi un praktiskās zināšanas.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 2. nodaļa – 2.3. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes izmantojumu un zemes 
izmantojuma izmaiņām.

Mērķis ir veicināt resursefektīvas, 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas 
bioloģiskās rūpniecības nozares, kas rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Pasākumus vērš uz to, lai veicinātu 
bioekonomiku, pārveidojot tradicionālos 
rūpnieciskos procesus un produktus tā, lai 
tie kļūtu par bioloģiskiem, resursefektīviem 
un energoefektīviem, attīstot integrētas 
bioloģiskās pārstrādes rūpnīcas 
koncepcijas, izmantojot biomasu no 
primārās ražošanas, bioloģiskos atkritumus 
un bioloģiskās rūpniecības nozares 
blakusproduktus un atverot jaunus tirgus ar 
standartizācijas, reglamentācijas un 
demonstrējumu/lauka izmēģinājuma 
pasākumu un citu pasākumu starpniecību, 
vienlaikus ņemot vērā bioekonomikas 
ietekmi uz zemes un jūras izmantojumu, 
kā arī zemes un jūras izmantojuma 
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izmaiņām.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 5. nodaļa – 5.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 5. nodaļa – 5.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 

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

pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Ar ūdens resursiem 
saistītās problēmas ietver ūdens 
izmantošanu lauku, pilsētas un 
industriālajā vidē un ūdens un jūras 
ekosistēmu aizsardzību. Inovācija šajās 
jomās nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerības 
ūdens izmantošanas efektivitātes un
izejvielu jomā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pielikums – III daļa – 6.3. punkts – 6.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – ba iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) censtos kā starptautiskos kritērijus 
ieviest Eiropas sociālās kohēzijas un 
labklājības modeļus; ievērot arī SDO 
ieteikumus, lai pastiprinātu pētniecību un 
apmācību saistībā ar darba drošību un 
veselības aizsardzību darbā;

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) 2. pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, produktīvas jūras un 
okeāni un bioekonomika;
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbalstīt Eiropas lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un akvakultūras – tostarp 
pārtikas nekaitīguma un nodrošinājuma ar 
pārtiku — politikas izstrādi, īstenošanu un 
uzraudzību un bioekonomikas attīstību,
piemēram, prognozējot augkopības ražu, 
veicot tehnisku un sociālekonomisku 
analīzi un modelēšanu un zivsaimniecības 
pārvaldību īstenojot uz zinātniski tehniskā 
pamata. 

Pamatojums

Zinātniski tehniskā pamata izmantošana sekmēs ilgtspējīgu zivsaimniecības pārvaldību, 
piemēram, rūpīgi atlasot videi nekaitīgākus zivsaimniecības rīkus un citus instrumentus.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 
un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, esošo 
pētniecības priekšrocību nepietiekama 
izmantošana ekonomiskās vai sociālās 
vērtības radīšanas ziņā, to pētniecības 
rezultātu trūkums, kas tiek ieviesti tirgū; 
zems uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis 
un uzņēmējdarbības gara trūkums, zems 
valsts ieguldījumu līmenis pētniecībā un 
attīstībā un resursos, tostarp 
cilvēkresursos, izcilības centros, kas ir 
nepietiekams, lai konkurētu pasaules 
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mērogā, un pārmērīgs tādu šķēršļu skaits, 
kas liedz sadarboties augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības “zināšanu 
trīsstūrī” Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pielikums – V daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Cilvēku talanta, prasmju un uzņēmības 
attīstīšana ar izglītības un apmācības 
starpniecību

(c) Cilvēku talanta, prasmju un uzņēmības 
attīstīšana ar augsta līmeņa un 
mērķtiecīgas izglītības un apmācības 
starpniecību.

Pamatojums

Izglītības un apmācības programmas jāveido, ņemot vērā Eiropas pilsoņu reālās vajadzības.
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