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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 
pasākumi var palīdzēt īstenot Savienības 
plašākos mērķus konkurētspējas jomā un 
novērst sociālās problēmas. Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada [datums] Regulas (ES) 
Nr. .../2013, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas programmu “Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gadam)20, mērķis ir radīt 
lielāku ietekmi uz pētniecību un inovāciju, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, kas izveidotas tajās galvenajās 
jomās, kurās pētniecības un inovācijas 
pasākumi var palīdzēt īstenot Savienības 
plašākos mērķus konkurētspējas jomā, 
kombinēt ar privātiem ieguldījumiem un 
novērst sociālās problēmas. Šo partnerību 
pamatā vajadzētu būt ilgtermiņa 
saistībām, tostarp līdzsvarotam visu 
partneru ieguldījumam, tām būtu jānes 
atbildība par mērķu sasniegšanu, un tām 
vajadzētu būt saskaņotām ar Savienības 
pētniecības, attīstības un inovācijas 
stratēģiskajiem mērķiem. Šo partnerību 
pārvaldībai un darbībai vajadzētu būt 
atklātai, pārredzamai, efektīvai un 
lietderīgai, un būtu jādod iespēja tajās 
piedalīties plašam tādu ieinteresēto 
personu lokam, kas darbojas savās 
specifiskajās jomās. Savienība šajās 
partnerībās var iesaistīties, sniedzot 
finansiālu ieguldījumu kopuzņēmumos, kas 
izveidoti, pamatojoties uz Līguma 
187. pantu atbilstoši Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK.

__________________ __________________
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20 OV... [H2020, FP]. 20 OV ... [H2020 FP]

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu 
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē. 
Biedriem piemēro atklātuma un 
pārredzamības vispārējos principus, 
veicinot plašu nozares pārstāvju 
iesaistīšanos.

(7) BIC ir bezpeļņas organizācija, kas tika 
izveidota, lai pārstāvētu nozaru grupu, kura 
atbalsta biorūpniecības kopējo tehnoloģiju 
ierosmi. Kopuzņēmuma biedri pārstāv visu 
biovērtību ķēdi, un to veido lielās 
rūpniecības nozares, mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU), reģionālās kopas, 
Eiropas tirdzniecības asociācijas un 
Eiropas tehnoloģiju platformas. BIC 
mērķis ir nodrošināt un veicināt 
biorūpniecības tehnoloģisko un 
saimniecisko attīstību Eiropā. Dalībai 
kopuzņēmumā var pieteikties jebkura 
ieinteresētā persona biovērtību ķēdē. 
Biedriem un lēmumu pieņemšanai 
piemēro pamatprogrammā paredzētos
atklātuma un pārredzamības vispārējos 
principus, nodrošinot pēc iespējas plašāku
nozares pārstāvju un MVU iesaistīšanos.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Daži no Savienības apjomīgākajiem 
biomasas resursiem ir atrodami tās 
mazapdzīvotākajos reģionos. Šā iemesla 
dēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai kopuzņēmuma 
darbs un piedāvātās iespējas sasniegtu arī 
šos attālākos reģionus.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Biorūpniecības kopējā tehnoloģiju 
ierosme mazinās dažādās tirgus kļūmes, 
kas kaitē privātam ieguldījumam 
pirmskonkurences posma pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas darbībās 
biorūpniecības jomā Eiropā. Proti, šai 
ierosmei ir jānodrošina uzticamas biomasas 
piegādes pieejamība, ņemot vērā citus 
konkurējošus sociālos un vides 
pieprasījumus, un tai ir jāatbalsta moderno 
pārstrādes tehnoloģiju, lielapjoma
demonstrējumu pasākumu un politikas 
instrumentu attīstība, tādējādi mazinot 
privāto pētniecības un inovāciju 
ieguldījumu risku ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu bioproduktu un 
biodegvielu izstrādē.

(11) Biorūpniecības kopējā tehnoloģiju 
ierosme mazinās dažādās tirgus kļūmes, 
kas kaitē privātam ieguldījumam 
pirmskonkurences posma pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas darbībās 
biorūpniecības jomā Eiropā. Proti, šai 
ierosmei ir jānodrošina uzticamas un 
ilgtspējīgi ražotas biomasas piegādes 
pastāvīga pieejamība, ņemot vērā citus 
konkurējošus sociālos un vides 
pieprasījumus, un tai ir jāatbalsta liela un 
maza apjoma moderno pārstrādes 
tehnoloģiju, liela apjoma demonstrējumu 
pasākumu (īpaši ņemot vērā individuālos 
lauksaimniecības uzņēmumus un 
lauksaimniecības platības) un politikas 
instrumentu attīstība, tādējādi mazinot 
privāto pētniecības un inovāciju 
ieguldījumu risku ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu bioproduktu un 
biodegvielu izstrādē un ļaujot visām 
ieinteresētajām personām, tostarp no 
lauku reģioniem, gūt labumu no šādas 
iniciatīvas.

Pamatojums

Piekļuve zināšanām, pētījumu rezultātiem un jaunākajām tehnoloģijām ir īpaši svarīga, un 
lauksaimniekiem būtu jāspēj gūt labumu no tā, lai panāktu iespējami labākos rezultātus savā 
darbībā. Šā iemesla dēļ kopīgajai tehnoloģiju ierosmei vajadzētu nodrošināt to, lai tās 
pētniecības un darbību rezultāti jauno tehnoloģiju jomā sasniegtu arī pašus mazākos 
dalībniekus visos vērtību ķēdes posmos, šajā gadījumā arī lauksaimniekus. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
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12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kopējai tehnoloģiju ierosmei 
biorūpniecības jomā ir jāizpaužas kā 
publiskā un privātā sektora partnerībai, 
kuras mērķis ir palielināt ieguldījumu 
ilgtspējīgas biorūpniecības nozares 
attīstībai Eiropā. Tai ir jānodrošina vides 
un sociāli ekonomiskie ieguvumi Eiropas 
pilsoņiem, jāuzlabo Eiropas konkurētspēja 
un jāpalīdz izveidot tādu Eiropu, kas ir 
galvenā tirgus dalībniece moderno 
bioproduktu un biodegvielu pētniecības, 
demonstrējumu un ieviešanas jomā.

(12) Kopējai tehnoloģiju ierosmei 
biorūpniecības jomā ir jāizpaužas kā 
publiskā un privātā sektora partnerībai, 
kuras mērķis ir palielināt un paplašināt 
ieguldījumu ilgtspējīgas biorūpniecības 
nozares attīstībai Eiropā, jo biorūpniecība 
var sniegt būtisku ieguldījumu gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
mērķa sasniegšanā līdz 2020. gadam. Tai 
ir jānodrošina vides un sociāli ekonomiskie 
ieguvumi Eiropas pilsoņiem, jāuzlabo 
Eiropas konkurētspēja un jāpalīdz izveidot 
tādu Eiropu, kas ir galvenā tirgus 
dalībniece moderno bioproduktu un 
biodegvielu pētniecības, demonstrējumu un 
ieviešanas jomā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Mērķis saistībā ar kopējo tehnoloģiju 
ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kas novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, kurus var izmantot 
biomateriālu ražošanai, un, pamatojoties uz 
to, atbalstīs ilgtspējīgu biovērtības ķēžu 
izveidi. Šie pasākumi jāveic, sadarbojoties 
visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp primārās 
ražošanas un pārstrādes nozarēm, 
patērētāju zīmoliem, MVU, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām.

(13) Mērķis saistībā ar kopīgo tehnoloģiju 
ierosmi biorūpniecības jomā ir ieviest tādu 
pētniecības un inovācijas pasākumu 
programmu Eiropā, kurā biorūpniecība 
būtu bioekonomikas svarīgākā daļa, 
sekmējot ekonomikas izaugsmi un jaunu 
darbvietu izveidi, un kura novērtēs to 
atjaunojamu bioloģisko resursu 
pieejamību, ko var izmantot biomateriālu 
ražošanai, un, pamatojoties uz to, atbalstīs 
ilgtspējīgu biovērtības ķēžu izveidi. Šie 
pasākumi būtu jāveic, visās biovērtību 
ķēdēs iesaistītajām ieinteresētajām 
personām īstenojot atklātu un pārredzamu 
sadarbību, tostarp primārās ražošanas un 
pārstrādes nozarēm, patērētāju zīmoliem, 
MVU, pētniecības un tehnoloģiju centriem, 
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kā arī augstskolām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai gūtu maksimālu ietekmi, BBI 
kopuzņēmumam ir jānodrošina cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām, 
piemēram, izglītības, vides, konkurētspējas 
un MVU jomā, kā arī jānodrošina sinerģija 
ar Kohēzijas politikas līdzekļiem un Lauku 
attīstības politiku, kas jo īpaši var palīdzēt 
stiprināt valstu un reģionu pētniecības un 
inovācijas spējas, ņemot vērā gudras 
specializācijas stratēģijas.

(16) Lai gūtu maksimālu ietekmi, BBI 
kopuzņēmumam ir jānodrošina cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām, 
piemēram, izglītības, vides, konkurētspējas 
un MVU jomā, kā arī jānodrošina sinerģija 
ar Kohēzijas politikas līdzekļiem un Lauku 
attīstības politiku, kas jo īpaši var palīdzēt 
stiprināt valstu un reģionu pētniecības un 
inovācijas spējas, ņemot vērā gudras 
specializācijas stratēģijas. Ir ārkārtīgi 
svarīgi uzlabot koordinēšanu, 
komunikāciju un papildināmību ar citām 
politikas jomām un fondiem, kā arī rast 
šķērsfinansēšanas iespējas. Turklāt ir 
tikpat svarīgi, lai informācija par 
kopuzņēmuma darbību un iespējām sniegt 
atbalstu ilgtspējīgu biovērtību ķēžu 
izveidei tiktu sniegta attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.

Pamatojums

Labāka koordinēšana, komunikācija un papildināmība ar citām politikas jomām, kā arī 
šķērsfinansēšana ir pasākumi, kas nepieciešami veiksmīgai projektu īstenošanai saskaņā ar 
kopīgo tehnoloģiju ierosmi. Pateicoties šiem pasākumiem, būs iespējams ieviest jaunus 
tehnoloģiskos risinājumus, iegādāties jaunu aprīkojumu, uzlabot infrastruktūru un apmācību. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)



PE522.783v03-00 8/13 AD\1013476LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Biorūpniecības kopējai tehnoloģiju 
ierosmei jābūt balstītai uz augšupvērstu 
pieeju, kam ir ļoti liela nozīme attiecībā uz 
visu reģionu potenciāla izmantošanu, un 
jo īpaši attiecībā uz vietējo un reģionālo 
pasākumu atbalstu, uzturot regulārus 
sakarus ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm. Tai ir jāveicina sociālā 
informētība par bioekonomikas nozīmi un 
jāinformē par ārkārtīgi lielajiem 
ieguvumiem, ko tā sniedz. Ir jāizmanto tā 
zinātība, kas ir reģionos, jāstiprina 
sadarbība starp zinātni, uzņēmējiem un 
valsts iestādēm tā saucamās „trīskāršās 
spirāles” (Triple Helix) ietvaros, kuras 
misija ir izveidot atvērtu un ekspansīvu 
ekonomiku, veicināt pārrobežu investīciju 
plūsmu, kā arī izveidot efektīvu sadarbību, 
kas balstīta uz kompetenču papildināmību 
un optimālu pētniecības infrastruktūras 
izmantošanu zinātnisko struktūru starpā, 
kā arī starp zinātniskajām struktūrām un 
uzņēmējiem.

Pamatojums

Augšupvērsta pieeja palielina vietējā līmenī pieņemto lēmumu saskanību, uzlabo vadības 
kvalitāti, veicina sociālā kapitāla stiprināšanu reģionos un mudina izmantot inovatīvus 
risinājumus. 

Palielinot sabiedrības informētību par bioekonomiku un veidojot uz bioloģisku pieeju balstītu 
sabiedrību, viens no vissvarīgākajiem faktoriem ir paātrināt pilnīgu pāreju uz rūpniecību, 
kuras pamata ir atjaunojami bioloģiskie resursi Eiropā. 

Reģioni ir sabiedrībai vistuvāk un ir elements, kas tuvina pētniecības iestādes, uzņēmumus, 
vietējās un reģionālās pārvaldes iestādes un pilsonisko sabiedrību. Tālab tiem ir būtiska loma 
sabiedrības informētības palielināšanā, un tie būtu jāiekļauj regulas tekstā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai īstenotu izvirzītos mērķus, BBI 
kopuzņēmuma finanšu atbalsts galvenokārt 
izpaužas kā dotācijas biedriem pēc tam, 
kad ir izsludināts atklāts un 
konkurētspējīgs aicinājums iesniegt 
priekšlikumus.

(20) Lai īstenotu izvirzītos mērķus, BBI 
kopuzņēmuma finanšu atbalsts galvenokārt 
izpaužas kā dotācijas biedriem pēc tam, 
kad ir izsludināts atklāts un pārredzams 
konkurētspējīgs aicinājums iesniegt 
priekšlikumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu, ka mazi dalībnieki 
un finansētāji arī gūst labumu līdzīgā 
veidā, visi ieguldījumi un projektu atlase 
ir pilnībā pārredzama un atklāta.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sekmēt biorūpniecības kopējās 
tehnoloģiju ierosmes mērķu sasniegšanu 
attiecībā uz resursu ziņā efektīvāku un 
ilgtspējīgāku ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un lielāku
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, jo 
īpaši lauku rajonos, izveidojot ilgtspējīgu 
un konkurētspējīgu biorūpniecību Eiropā, 
kā pamatā ir modernas biorafinēšanas 
iekārtas, kuras ilgtspējīgi iegūst biomasu, 
jo īpaši:

(b) sekmēt biorūpniecības kopējās 
tehnoloģiju ierosmes mērķu sasniegšanu 
attiecībā uz resursu ziņā efektīvāku un 
ilgtspējīgāku ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un straujāku
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, jo 
īpaši lauku rajonos un rajonos ar 
apjomīgiem biomasas resursiem un 
bioproduktu attīstības potenciālu, 
izveidojot ilgtspējīgu un konkurētspējīgu 
biorūpniecību Eiropā, kā pamatā ir 
modernas biorafinēšanas iekārtas, kuras 
ilgtspējīgi iegūst biomasu, jo īpaši:
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) demonstrēt tehnoloģijas, kas no Eiropā 
iegūtas biomasas dod iespēju ražot jaunus 
ķīmisko vielu veidošanas elementus, 
jaunus materiālus un jaunus patēriņa 
produktus, ar ko aizstāj nepieciešamību pēc 
fosilā devuma;

(c) demonstrēt un sekmēt liela un maza 
apjoma tehnoloģiskos risinājumus, kas no 
Eiropā ilgtspējīgi iegūtas biomasas dod 
iespēju ražot jaunus ķīmisko vielu 
veidošanas elementus, jaunus materiālus un 
jaunus patēriņa produktus, ar ko aizstāj 
nepieciešamību pēc fosilā devuma; turklāt 
atbalstīt inovācijas un tiekties pēc jauniem 
izaugsmes avotiem, kas ļauj pilnībā 
izmantot intelektuālo kapitālu;

Pamatojums

Labāka un efektīvāka inovatīvo tehnoloģiju veicināšana paātrinās to izmantošanu visos 
biorūpniecības vērtību ķēdes posmos. 

Pilnībā izmantojot intelektuālo kapitālu (uzņēmumu cilvēkresursus, ekspertus, zinātniekus), 
tiks paātrināta biorūpniecības kopējās uzņēmējdarbības attīstība un visa veida pasākumi 
bioekonomikas izaugsmei, tostarp stiprināta Eiropas konkurētspēja pasaules mērogā. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izstrādāt uzņēmējdarbības modeļus, kas 
ekonomikas tirgus dalībniekus integrē visā 
vērtību ķēdē no biomasas piegādes līdz 
biorafinēšanas iekārtām un līdz 
patērētājiem, kuri izmanto biomateriālus, 
ķīmiskās vielas un degvielu, tostarp 
veidojot jaunus pārnozaru 
starpsavienojumus un atbalstot pārnozaru 

(d) izstrādāt uzņēmējdarbības modeļus, kas 
ekonomikas tirgus dalībniekus integrē visā 
vērtību ķēdē no biomasas piegādes līdz 
biorafinēšanas iekārtām un līdz 
patērētājiem, kuri izmanto biomateriālus, 
ķīmiskās vielas un degvielu, tostarp 
veidojot jaunus pārnozaru 
starpsavienojumus, atbalstot pārnozaru 
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kopas; kā arī kopas un attīstot reģionālu un starpvalstu 
sadarbību; kā arī

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izveidot pamata biorafinēšanas 
rūpnīcas, kurās izmanto tehnoloģijas un 
uzņēmējdarbības modeļus, kas paredzēti 
biomateriāliem, ķīmiskām vielām un 
degvielai un kas apliecina tādus 
uzlabojumus izmaksu un veikuma ziņā, 
kuri spēj konkurēt ar fosilām alternatīvām.

(e) izveidot pamata biorafinēšanas 
rūpnīcas, kurās izmanto ilgtspējīgas
tehnoloģijas un uzņēmējdarbības modeļus, 
kas paredzēti biomateriāliem, ķīmiskām 
vielām un degvielai un kas apliecina tādus 
uzlabojumus izmaksu un veikuma ziņā, 
kuri spēj konkurēt ar fosilām alternatīvām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nodrošināt, lai ar bioekonomiku 
saistīto inovatīvo tehnoloģiju pētījumu 
rezultāti tiktu nodoti visiem, tostarp 
individuālajiem lauksaimniekiem, un lai 
visi varētu tos maksimāli izmantot;

Pamatojums

Ņemot vērā pašreizējos strukturālos apstākļus lauksaimniecībā un ar to saistītajās nozarēs un 
pārmērīgi ierobežotos pašu resursus, uzņēmumiem ne vienmēr ir informācija par piekļuvi 
inovatīvām tehnoloģijām. Citas problēmas ir saistītas ar zinātnes atziņu straujo piemērošanu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
Pielikums - 1. daļa - h punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) īsteno informēšanas, saziņas, 
izmantošanas un izplatīšanas pasākumus, 
piemērojot mutatis mutandis noteikumus, 
kas minēti Regulas (ES) Nr. .../2013 
[Pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
22. pantā;

(h) īsteno informēšanas, saziņas, 
veicināšanas, izmantošanas un izplatīšanas 
pasākumus, piemērojot mutatis mutandis 
noteikumus, kas minēti Regulas (ES) 
Nr. .../2013 [Pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 22. pantā;

Pamatojums

Labāka un efektīvāka inovatīvo tehnoloģiju veicināšana paātrinās to izmantošanu visos 
biorūpniecības vērtību ķēdes posmos.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – 11. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgo valstu vai reģionālo 
pētniecības un inovācijas programmu 
statuss un potenciālo sadarbības jomu 
apzināšana, tostarp atbilstīgu tehnoloģiju 
ieviešana;

(a) attiecīgo valstu vai reģionālo 
pētniecības un inovācijas programmu 
statuss un potenciālo sadarbības jomu 
apzināšana, tostarp atbilstīgu tehnoloģiju 
ieviešana, lai nodrošinātu sinerģiju un 
izvairītos no dublēšanās;
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