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ĪSS PAMATOJUMS 

 “Apvārsnis Eiropa” būs Eiropas Savienības devītā pētniecības un inovācijas pamatprogramma, 

kuru īstenos no 2021. līdz 2027. gadam. Pamatojoties uz līdzšinējiem panākumiem un ņemot vērā 

gūto pieredzi iepriekšējo programmu īstenošanā, “Apvārsnis Eiropa” mērķis ir stiprināt 

Savienības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, sekmēt tās konkurētspēju un panākt, lai Eiropa varētu 

uzņemties vadošo lomu 21. gadsimta problēmu risināšanā.  

 

Attīstības komiteja “Apvārsni Eiropa” vērtē ļoti augstu, jo šai programmai ir liels potenciāls 

īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus. Aizvien vairāk tiek atzīta pētniecības un inovācijas loma 

sabiedrības un ekonomisko problēmu risināšanā jaunattīstības valstīs.  

 

Ir būtiski nodrošināt, lai “Apvārsnis Eiropa” būtu atvērts partneriem jaunattīstības valstīs un lai 

viņi varētu gan piedalīties projektos un darbībās, gan novērtēt projektu rezultātus. Jaunattīstības 

valstu līdzdalība pašreizējā programmā “Apvārsnis 2020” ir samazinājusies salīdzinājumā ar 

iepriekšējām pamatprogrammām, un “Apvārsnī Eiropa” ir jāparedz īpaši noteikumi, lai stiprinātu 

programmas starptautiskās sadarbības dimensiju. 

 

Tāpat arī ir būtiski nodrošināt, lai ES ārpolitikas un attīstības politikas prioritātes un saistības jo 

īpaši tiktu ņemtas vērā tādās jomās kā klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, 

resursefektivitāte un energoefektivitāte.  

  

Papildus tam ierosinātie grozījumi attiecas uz vajadzību veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti 

un stiprināt dzimumu līdztiesības integrēšanu programmā. 

 

GROZĪJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

1. norāde 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 173. panta 3. punktu un 

182. panta 4. punktu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 173. panta 3. punktu, 

182. panta 4. punktu un 208. panta 1. punktu, 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī īpašā programma palīdzēs 

integrēt klimata politiku un sasniegt 

vispārēju mērķi, proti, 25 % no ES budžeta 

izdevumiem atvēlēt klimata mērķu 

sasniegšanai. Ir paredzēts, ka šīs īpašās 

programmas darbības 35 % no sava kopējā 

finansējuma atvēlēs klimata mērķiem. 

Attiecīgās darbības tiks noteiktas īpašās 

programmas sagatavošanas un īstenošanas 

laikā un tiks atkārtoti izvērtētas attiecīgajos 

izvērtēšanās un pārskatīšanas procesos. 

(5) Atzīstot, ka klimata pārmaiņas ir 

viena no lielākajām un svarīgākajām 

globālajām un sabiedrības problēmām, un 

ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret 

klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības 

saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī īpašā 

programma palīdzēs integrēt klimata 

politiku un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 

50 % no ES budžeta izdevumiem atvēlēt 

klimata mērķu sasniegšanai. Ir paredzēts, 

ka īpašās programmas darbībām vismaz 50 

% no sava kopējā finansējuma būtu jāatvēl 

klimata mērķim, lai atbalstītu darbības vai 

darbību daļas, ar ko vēlākais līdz 

2050. gadam palīdzēs izveidot ekonomiku, 

kuras neto siltumnīcefekta gāzu (SEG) 

emisijas ir nulles līmenī. Attiecīgās 

darbības tiks noteiktas ex ante un pilnībā 

atspoguļotas īpašās programmas 

sagatavošanas un īstenošanas laikā 

stratēģiska plāna un darba programmu 

veidā un tiks atkārtoti izvērtētas 

attiecīgajos izvērtēšanas un pārskatīšanas 

procesos, tādējādi nodrošinot, ka ir 

iespējams efektīvi un laikus sasniegt 

izvirzīto mērķi, proti, vismaz 50 % no 

programmas kopējā finansējuma ieguldīt 

ar klimatu saistītos pētījumos un 

inovācijā. 

Pamatojums 

Komisijas ierosinātie 35 % klimata izdevumiem no pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" 

budžeta vien liecina par pašreizējās Programmas status quo. Tas nebūs pietiekams, ņemot 

vērā, ka klimata pārmaiņas ir viena no lielākajām globālajām un sabiedrības problēmām. Ir 

jāpaātrina pāreja uz ekonomiku, kuras neto siltumnīcefekta gāzu emisijas ne vēlāk kā 

2050. gadā ir nulles līmenī, un šim nolūkam svarīgākais instruments ir vērienīga un pienācīgi 

finansēta pētniecības, izstrādes un inovācijas politika. 

 

 

 

Grozījums Nr.  3 
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Lēmuma priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Ņemot vērā ievērojamo fosilā 

kurināmā nelabvēlīgo ietekmi uz klimata 

pārmaiņu paātrināšanu, ar 

pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" 

būtu jāapņemas pakāpeniski atteikties no 

fosilā kurināmā, nesniedzot nekādu 

finansiālu atbalstu darbībām vai 

ieguldījumiem, kas saistīti ar fosilā 

kurināmā ražošanu, pārstrādi, sadali, 

uzglabāšanu vai sadegšanu, un nekādām 

citām darbībām, kuras kaitē klimatam un 

ir pretrunā Parīzes nolīgumā uzņemtajām 

Savienības saistībām. 

Pamatojums 

Lai vidējās temperatūras celšanās būtu krietni zem 2° C, ir jāparedz stingrāki pasākumi, jo 

īpaši ņemot vērā, ka ES enerģētikas politika noteikti tiks izmantota par paraugu 

starptautiskajās sarunās, savukārt klimata pārmaiņas visvairāk ietekmēs valstis, kuras 

vismazāk veicinājušas siltumnīcefekta gāzu emisiju palielināšanos (piemēram, mazās salas un 

vismazāk attīstītās valstis). 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Digitālā vienotā tirgus izveides 

pabeigšanai un digitālo un fizisko 

tehnoloģiju konverģences radīto iespēju 

paplašināšanai nepieciešams palielināt 

investīcijas. Pamatprogramma “Apvārsnis 

Eiropa” dos savu ieguldījumu šajos 

centienos, salīdzinājumā ar pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 

2020” būtiski palielinot izdevumus 

galvenajos digitālās pētniecības un 

inovācijas pasākumos6. Tam būtu 

jānodrošina, ka Eiropas Savienība paliek 

(8) Digitālā vienotā tirgus izveides 

pabeigšanai un digitālo un fizisko 

tehnoloģiju konverģences radīto iespēju 

paplašināšanai nepieciešams palielināt 

investīcijas. Pamatprogramma “Apvārsnis 

Eiropa” dos savu ieguldījumu šajos 

centienos, salīdzinājumā ar pētniecības un 

inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 

2020” būtiski palielinot izdevumus 

galvenajos digitālās pētniecības un 

inovācijas pasākumos6. Tam būtu 

jānodrošina, ka Eiropas Savienība paliek 
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pasaules pētniecības un inovācijas 

avangardā digitālajā jomā. 

pasaules pētniecības un inovācijas 

avangardā digitālajā jomā un atbalsta 

Savienības iniciatīvas "Digitalitāte 

attīstības veicināšanai (D4D)” īstenošanu. 

______________ _______________ 

6 Komisijas paziņojumā "Jauna un 

moderna Eiropas Savienības daudzgadu 

finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās 

prioritātes pēc 2020. gada" teikts, ka 

galvenajos digitālajos pasākumos saskaņā 

ar pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” ir 

iztērēti 13 miljardi EUR (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/lv/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 Komisijas paziņojumā "Jauna un 

moderna Eiropas Savienības daudzgadu 

finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās 

prioritātes pēc 2020. gada" teikts, ka 

galvenajos digitālajos pasākumos saskaņā 

ar pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” ir 

iztērēti 13 miljardi EUR (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/lv/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Pamatojums 

"Apvāršņa” regulas 2. apsvērumā ir norādīts, ka programmai ir jāstiprina pētniecības un 

inovācijas ietekme Eiropas Savienības politikas izstrādē, atbalstā un īstenošanā. D4D 

iniciatīvai, ko ar Padomes secinājumiem pieņēma 2017. gada 20. novembrī, ir tieši šāds 

nolūks. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Ar programmu būtu jāsniedz 

visaptverošs pētniecības un produktu 

izstrādes redzējums, lai nodrošinātu 

ciešāku Eiropas programmu 

koordinēšanu un saskaņotību ar valstu un 

starptautiskām iniciatīvām un pētniecības 

programmām un lai daudzsološi produkti 

tiktu atbalstīti visā izstrādes procesā, jo 

īpaši nekomerciālās jomās. 

Pamatojums 

Lai ar šo programmu pievērstos globāliem uzdevumiem, tostarp IAM, “Apvārsnim Eiropa” 

būtu jāsniedz skaidrs pētniecības un produktu izstrādes (šo otro aspektu bieži vien pamet 

novārtā) redzējums un jānodrošina valstu, ES un starptautisko centienu saskaņotība un 
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koordinēšana. 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Ar konkrētam konkursam 

izstrādātu darba programmu pīlārā 

“Globālās problēmas un rūpniecības 

konkurētspēja” varētu nodrošināt iespēju 

piešķirt dotācijas produktu plaša mēroga 

validēšanai un ieviešanai tirgū, tam īpašu 

nozīmi piešķirot jomās, kurās tirgus 

darbojas nepilnīgi vai saistībā ar 

nabadzības izraisītām un novārtā atstātām 

slimībām. 

Pamatojums 

Izšķirīga nozīme ir tam, lai “Apvāršņa Eiropa” finansējums tiktu aizsargāts un prioritārā 

kārtā piešķirts sabiedrības uzdevumiem, kuru veikšanai pārāk bieži nav pieejami peļņu nesoši 

komerctirgi, kas sekmētu zinātni, tehnoloģiju un inovāciju. Šajās jomās publiskais 

finansējums no pētniecības un izstrādes budžeta ir būtisks un efektīvi var tikt izmantots, lai 

mobilizētu privātā sektora ieguldījumus. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) stiprināt starptautisko sadarbību; (d) stiprināt starptautisko sadarbību, 

veicināt jaunattīstības valstu pētnieku 

iesaisti un sekmēt attiecīgo Savienības 

saistību ievērošanu, jo īpaši to saistību, 

kas ietvertas Adisabebas rīcības 

programmas 49., 116., 120. un 

121. punktā un Parīzes nolīguma 7. panta 

7. punktā un 10. panta 5. punktā; 
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Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) piesaistīt, apmācīt un noturēt 

pētniekus Eiropas pētniecības telpā, tostarp 

ar pētnieku mobilitātes palīdzību; 

(e) piesaistīt, apmācīt un noturēt 

pētniekus Eiropas pētniecības telpā, tostarp 

ar pētnieku mobilitātes palīdzību, 

vienlaikus novēršot intelektuālā 

darbaspēka emigrāciju no jaunattīstības 

valstīm un atbalstot pētniecības un 

inovācijas spēju veidošanu šajās valstīs, 

ko panāktu ar saskaņotu Savienības 

attīstības instrumenta atbalstu; 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) sekmēt atvērtu zinātni un 

nodrošināt pamanāmību sabiedrībai un 

atvērtu piekļuvi rezultātiem; 

(f) sekmēt atvērtu zinātni un 

nodrošināt pamanāmību sabiedrībai un 

atvērtu piekļuvi pētniecības datiem un 

rezultātiem, lai notiktu aktīvāka 

zinātniskās informācijas apmaiņa un 

izmantošana, pienācīgi pamatotos 

gadījumos ievērojot intelektuālā īpašuma 

tiesības; 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – h apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) atbalstīt Savienības politikas 

prioritāšu īstenošanu; 

(h) atbalstīt Savienības politikas 

prioritāšu īstenošanu, tostarp Parīzes 
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nolīguma mērķu un IAM sasniegšanu 

gan Savienībā, gan visā pasaulē; 

 

Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – i apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) stiprināt saikni starp pētniecību un 

inovāciju un citām politikas jomām, 

ieskaitot Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ilgtspējīgas attīstības mērķus; 

(i) stiprināt saikni starp pētniecību un 

inovāciju un citām politikas jomām un 

globāliem uzdevumiem, ieskaitot 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ilgtspējīgas attīstības mērķus; 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(k) iesaistīt iedzīvotājus un 

galalietotājus kopizstrādes un līdzradīšanas 

procesos; 

(k) iesaistīt iedzīvotājus, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas un galalietotājus 

pētniecības un inovācijas programmu 

veidošanā, tostarp kopizstrādes un 

līdzradīšanas procesos; 

 

Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ka) risināt tirgus nepilnības, tādas kā 

pētniecības un inovācijas trūkums 

atsevišķu globālu un sabiedrības 

problēmu risināšanā, kurās privātais 

sektors nav sevišķi ieinteresēts vai 

ieguldījumu stāvoklis ir suboptimāls; 
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Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – l apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(l) uzlabot ar zinātni saistītu 

komunikāciju; 

(l) uzlabot ar zinātni saistītu 

komunikāciju, izmantojot atvērtā 

pirmkoda platformas; 

 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – pa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (pa) nodrošināt, ka vismaz 50 % no 

"Apvāršņa Eiropa" finansējuma tiek 

tērēti ar klimatu saistītai inovatīvai 

pētniecībai, tādējādi nodrošinot, ka īpašā 

programma palīdz izvirzīt vērienīgākus 

nacionālos klimata un enerģētikas 

mērķuzdevumus un paaugstina nacionālo 

enerģētikas un klimata plānu (NECP) 

mērķus; 

 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“Eiropas apvāršņa” programmu līmeņa 

mērķu integrētu īstenošanu nodrošinās 

daudzgadu stratēģiskais plāns. Šis plāns 

ļaus koncentrēties uz programmas ietekmi 

vispārīgā veidā, tās atšķirīgo pīlāru 

saskanību, sinerģiju ar citām ES 

programmām un atbalsta apmaiņu ar citām 

“Eiropas apvāršņa” programmu līmeņa 

mērķu integrētu īstenošanu nodrošinās 

daudzgadu stratēģiskais plāns. Šis plāns 

ļaus koncentrēties uz programmas ietekmi 

vispārīgā veidā, tās atšķirīgo pīlāru 

saskanību, sinerģiju ar citām ES 

programmām un atbalsta apmaiņu ar citām 
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ES politikas jomām. ES politikas jomām. Stratēģiskās 

plānošanas process nodrošina, ka 

“Apvārsnis Eiropa” tiek orientēts uz IAM 

sasniegšanu un ka atsevišķi IAM un IAM 

mērķrādītāji nosaka tematu izvēli un 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 

sagatavošanu II pīlāra “Globālās 

problēmas un Eiropas industriālā 

konkurētspēja” kopām. 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Stratēģiskais plāns veicinās pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

spēcīgu iesaistīšanos visos pētniecības un 

inovācijas posmos, zināšanu līdzizveidi, 

dzimumu līdztiesības efektīvu veicināšanu, 

ieskaitot dzimuma dimensijas integrēšanu 

pētniecības un inovācijas saturā, un 

nodrošinās un veicinās visaugstāko ētikas 

un cieņas standartu ievērošanu. 

Stratēģiskais plāns veicinās pilsoņu un 

pilsoniskās sabiedrības spēcīgu 

iesaistīšanos gan stratēģiskās plānošanas 

procesā, gan visos citos pētniecības un 

inovācijas posmos, ietverot darba kārtības 

noteikšanu, jo īpaši saistībā ar II pīlāra 

“Globālās problēmas un Eiropas 

industriālā konkurētspēja” pētniecības 

prioritāšu noteikšanu. Lai to sekmētu, ir 

jāizveido strukturēts dialogs ar pilsonisko 

sabiedrību. Šāds process veicinās arī 

zināšanu līdzizveidi, dzimumu līdztiesības 

efektīvu veicināšanu, ieskaitot dzimuma 

dimensijas integrēšanu pētniecības un 

inovācijas saturā, un nodrošinās un 

veicinās atbildīgu pētniecību un inovāciju 

un visaugstāko ētikas un cieņas standartu 

ievērošanu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 5. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Stratēģiskais plāns palīdzēs izstrādāt un 

veikt attiecīgo iekļauto jomu politikas 

īstenošanu ES līmenī, kā arī papildinošu 

Stratēģiskais plāns palīdzēs izstrādāt un 

veikt attiecīgo iekļauto jomu politikas 

īstenošanu ES līmenī, kā arī papildinošu 
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politiku un politiskās pieejas dalībvalstīs. 

ES politikas prioritātes tiks ievērotas 

stratēģiskās plānošanas procesā, lai 

palielinātu pētniecības un inovācijas 

devumu politikas īstenošanā. Tajā arī tiks 

ņemti vērā prognozēšanas pasākumi, 

pētījumi un citas zinātniskas liecības un 

saistītās esošās iniciatīvas ES un valstu 

līmenī. 

politiku un politiskās pieejas dalībvalstīs. 

ES politikas prioritātes, tostarp IAM, tiks 

ievēroti stratēģiskās plānošanas procesā, lai 

palielinātu pētniecības un inovācijas 

devumu politikas īstenošanā. Tajā arī tiks 

ņemti vērā prognozēšanas pasākumi, 

pētījumi un citas zinātniskas liecības un 

saistītās esošās iniciatīvas ES un valstu 

līmenī. 

 

Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 8. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“Eiropas apvāršņa” īstenošanā īpaša 

uzmanība tiks veltīta tam, lai nodrošinātu 

līdzsvarotu un plašu pieeju pētniecībai un 

inovācijai, proti, lai aptvertu ne tikai jaunu 

produktu, procesu un pakalpojumu izstrādi 

uz zinātniskas un tehnoloģiskas 

informācijas un sasniegumu pamata, bet arī 

ietveru esošo tehnoloģiju izmantošanu 

jaunā veidā, turpmākus uzlabojumus, ar 

tehnoloģijām nesaistītu inovāciju un 

sociālu inovāciju. Sistēmiska daudzu 

disciplīnu, nozaru un politikas jomu pieeja 

pētniecības inovācijai nodrošinās problēmu 

risināšanu, kuras laikā ir iespējams arī 

attīstīt jaunus konkurētspējīgus 

uzņēmumus un nozares, veicināt 

konkurenci, stimulēt privātos ieguldījumus 

un iekšējā tirgū saglabāt vienādus 

konkurences noteikumus. 

“Eiropas apvāršņa” īstenošanā īpaša 

uzmanība tiks veltīta tam, lai nodrošinātu 

līdzsvarotu un plašu pieeju pētniecībai un 

inovācijai, proti, lai aptvertu ne tikai jaunu 

produktu, procesu un pakalpojumu izstrādi 

uz zinātniskas un tehnoloģiskas 

informācijas un sasniegumu pamata, bet arī 

ietveru esošo tehnoloģiju izmantošanu 

jaunā veidā, turpmākus uzlabojumus, ar 

tehnoloģijām nesaistītu inovāciju un 

sociālu inovāciju. Sistēmiska daudzu 

disciplīnu, nozaru un politikas jomu pieeja 

pētniecības inovācijai nodrošinās problēmu 

risināšanu, kuras laikā ir iespējams arī 

attīstīt jaunus konkurētspējīgus 

uzņēmumus un nozares, veicināt 

konkurenci, stimulēt privātos ieguldījumus 

un iekšējā tirgū saglabāt vienādus 

konkurences noteikumus. Saskaņā ar 

Savienības saistībām samazināt un 

izskaust nabadzību īpaša uzmanība ir 

jāpievērš inovācijai, kas sekmētu 

starptautisko attīstību un humāno 

palīdzību.  

 

 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 18. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija sistemātiski identificēs un fiksēs 

saskaņā ar programmu veikto pētniecības 

un inovācijas pasākumu rezultātus un 

nediskriminējošā veidā nodos vai izplatīs 

iegūtos rezultātus un zināšanas visām 

nozarēm un visu lielumu uzņēmumiem, 

publiskās pārvaldes iestādēm, 

akadēmiskajām aprindām, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un politikas 

veidotājiem, lai palielinātu programmas 

pievienoto vērtību Eiropā. 

Komisija sistemātiski identificēs un fiksēs 

saskaņā ar programmu veikto pētniecības 

un inovācijas pasākumu rezultātus un 

nediskriminējošā veidā nodos vai izplatīs 

iegūtos rezultātus un zināšanas visām 

nozarēm un visu lielumu uzņēmumiem, 

publiskās pārvaldes iestādēm, 

akadēmiskajām aprindām, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un politikas 

veidotājiem Savienībā un ārpus tās, lai 

palielinātu programmas pievienoto vērtību 

Eiropā un tās ieguldījumu IAM 

sasniegšanā. Šajā nolūkā ir jānodrošina 

atvērtā piekļuve zinātniskajām 

publikācijām, rezultātiem un 

pamatdatiem. 

 

Grozījums Nr.  21 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 19. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tiks radīta lielāka ietekme, saskaņojot 

darbības ar citiem pasaules reģioniem un 

valstīm līdz šim nepieredzēti plašas 

starptautiskas sadarbības ietvaros. 

Balstoties uz savstarpēju labumu, partneri 

no visas pasaules tiks aicināti iesaistīties 

ES pasākumos kā sastāvdaļas iniciatīvās, 

kas atbalsta ES darbību ilgtspējas, 

pastiprinātas pētniecības, inovācijas 

izcilības un konkurētspējas aspektā. 

Tiks radīta lielāka ietekme, saskaņojot 

darbības ar citiem pasaules reģioniem un 

valstīm, jo īpaši valstīm ar zemiem un 

vidējiem ienākumiem, līdz šim 

nepieredzēti plašas starptautiskas 

sadarbības ietvaros, lai veidotu kopīgu 

nākotni, balstoties uz ilgtspējīgu attīstību 

un visām iesaistītajām pusēm apvienojot 

zināšanu kapacitāti un infrastruktūru, kas 

nepieciešama darbību atbalstam. 

Balstoties uz savstarpēju labumu, partneri 

no visas pasaules, tostarp pētniecības un 

izglītības partneri, nozares pārstāvji, 

valdības un NVO, tiks aicināti iesaistīties 

ES pasākumos kā sastāvdaļas iniciatīvās, 

kas atbalsta ES darbību nabadzības 

izskaušanas, ilgtspējas, pastiprinātas 

pētniecības, inovācijas izcilības un 

konkurētspējas aspektā. Zināšanu, 

kapacitātes un infrastruktūras 

starptautiska nodošana starp partneriem 
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veicinās kopīgu pieeju un regulējumu, kas 

visām pusēm nodrošinās sinerģiskus 

ieguvumus.  

 

 

 

Grozījums Nr.  22 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 20. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Starptautiska vienota rīcība nodrošinās 

efektīvu globālu sabiedrības problēmu 

risināšanu un ilgtspējīgas attīstības mērķu 

tuvināšanu, piekļuvi pasaules lielākajiem 

talantiem, zināšanām un resursiem, kā arī 

vairos novatorisku risinājumu 

piedāvājumu un pieprasījumu. 

Starptautiska vienota rīcība, īpašu 

uzmanību pievēršot tirgus nepilnību 

novēršanai, nodrošinās, kā noteikts 

2. panta 1.a punktā [regulā, ar ko izveido 

pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” un 

paredz noteikumus par līdzdalību un 

izplatīšanu], efektīvu globālu sabiedrības 

problēmu risināšanu, pievērsīsies novārtā 

pamestajām pētniecības jomām un 

sasniegs ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Ņemot vērā risināmo problēmu globālo 

raksturu un ciešo saikni ar valstīm ar 

zemiem un vidējiem ienākumiem, 

jācenšas veidot stratēģisku sadarbību 

starp pasaules lielākajiem talantiem, 

zināšanām un resursiem, vienlaikus 

strādājot saskaņā ar attīstības 

rīcībpolitikām, lai nepieļautu intelektuālā 

darbaspēka emigrāciju no jaunattīstības 

valstīm. Starptautiskās sadarbības un 

kopdarbošanās pamatā noteiks kopīgus 

mērķus, kam nepieciešama starptautiska 

sadarbība. 

 

Grozījums Nr.  23 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – I pīlārs – ATVĒRTĀ ZINĀTNE – 4.a daļa (jauna) 

 



 

AD\1168115LV.docx 15/40 PE627.607v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tajā pašā laikā pētniecība, tehnoloģijas 

attīstība un inovācija ir būtiska globālo 

problēmu risināšanai. Tas jo īpaši atzīts 

Parīzes nolīgumā, Adisabebas rīcības 

programmā un ANO programmā 2030. 

gadam. ES ievēros šajā kontekstā 

uzņemtās saistības un piedalīsies ar IAM 

saistītos pētniecības un inovācijas atbalsta 

projektos jaunattīstības valstīs. 

 

Grozījums Nr.  24 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – I pīlārs – ATVĒRTĀ ZINĀTNE – 4.b daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šajā pīlārā iekļautie pētnieku mobilitātes 

veicināšanas pasākumi ir jāpiemēro 

apdomīgi, lai nepieļautu intelektuālā 

darbaspēka emigrāciju no jaunattīstības 

valstīm. Pētniecības kompetenču 

veidošana šajās valstīs tiks atbalstīta 

saskaņā ar instrumentiem, kurus izmanto 

Savienības attīstības politikas īstenošanai. 

 

Grozījums Nr.  25 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – I pīlārs – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1.daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropai nepieciešama augsti kvalificēta un 

noturīga cilvēkkapitāla bāze pētniecībā un 

inovācijā, kas var viegli piemēroties un 

atrast ilgtspējīgus risinājumus nākotnes 

problēmām, piemēram, lielajām 

demogrāfiskajām pārmaiņām Eiropā. Lai 

nodrošinātu izcilību, pētniekiem jābūt 

mobiliem, jāsadarbojas un jāizplata 

zināšanas starp valstīm, nozarēm un 

Eiropai nepieciešama augsti kvalificēta un 

noturīga cilvēkkapitāla bāze pētniecībā un 

inovācijā, kas var viegli piemēroties un 

atrast ilgtspējīgus risinājumus nākotnes 

problēmām, piemēram, lielajām 

demogrāfiskajām pārmaiņām Eiropā un 

visā pasaulē. Lai nodrošinātu izcilību, 

pētniekiem jābūt mobiliem, jāsadarbojas un 

jāizplata zināšanas starp valstīm, nozarēm 
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disciplīnām, ar pareizo zināšanu un 

prasmju apvienojumu, lai risinātu 

sabiedrības problēmas un atbalstītu 

inovāciju. 

un disciplīnām, ar pareizo zināšanu un 

prasmju apvienojumu, lai risinātu 

sabiedrības problēmas un atbalstītu 

inovāciju. 

 

Grozījums Nr.  26 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – I pīlārs – 2. punkts – 2.2.1. apakšpunkts – 1.daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Savienībai jāturpina būt izcilas 

pētniecības etalonam un tādējādi 

pievilcīgai daudzsološākajiem pētniekiem 

visos karjeras posmos gan no Eiropas, gan 

valstīm ārpus tās. To var sasniegt, ļaujot 

pētniekiem un ar pētniecību saistītiem 

darbiniekiem pārvietoties un sadarboties 

starp valstīm, nozarēm un disciplīnām, un 

tādējādi savā labā izmantot kvalitatīvas 

mācību un karjeras iespējas. Tas veicinās 

karjeras maiņu starp akadēmisko un 

neakadēmisko sektoru, kā arī stimulēs 

uzņēmējdarbības aktivitāti. 

Eiropas Savienībai jāturpina būt izcilas 

pētniecības etalonam un tādējādi 

pievilcīgai daudzsološākajiem pētniekiem 

visos karjeras posmos gan no Eiropas, gan 

valstīm ārpus tās, tostarp no valstīm ar 

zemiem un vidējiem ienākumiem. To var 

sasniegt, ļaujot pētniekiem un ar pētniecību 

saistītiem darbiniekiem pārvietoties un 

sadarboties starp valstīm, nozarēm un 

disciplīnām, un tādējādi savā labā izmantot 

kvalitatīvas mācību un karjeras iespējas. 

Tas veicinās karjeras maiņu starp 

akadēmisko un neakadēmisko sektoru, kā 

arī stimulēs uzņēmējdarbības aktivitāti. 

 

Grozījums Nr.  27 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – I pīlārs – 2. punkts – 2.2.3. apakšpunkts – 2.daļa – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Sadarbība, zināšanu iegūšana un 

izplatīšana ES un trešajās valstīs. 

Sadarbība, zināšanu iegūšana un 

izplatīšana ES un trešajās valstīs, tostarp 

valstīs ar zemiem un vidējiem 

ienākumiem. 

 

Grozījums Nr.  28 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Daudzas problēmas, kas skar ES, ir 

globālas. Problēmu apmēri un sarežģītība ir 

ļoti dažāda, un to risināšanai nepieciešams 

attiecīgs naudas, resursu un darba apjoms. 

Tieši šīs ir tās jomas, kurās ES jāstrādā 

kopā gudri, elastīgi un saliedēti mūsu 

pilsoņu un viņu labklājības labā. 

Daudzas problēmas, kas skar ES, ir 

globālas. Problēmu apmēri un sarežģītība ir 

ļoti dažāda, un to risināšanai nepieciešams 

attiecīgs naudas, resursu un darba apjoms. 

Tieši šīs ir tās jomas, kurās ES jāstrādā 

kopā gudri, elastīgi un saliedēti mūsu 

pilsoņu un visas pasaules labklājības labā. 

 

Grozījums Nr.  29 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lielāku ietekmi var radīt, saskaņojot 

darbības ar citiem pasaules reģioniem un 

valstīm līdz šim nepieredzēta mēroga 

starptautiskas sadarbības ietvaros saskaņā 

ar vadlīnijām, kas ietvertas ilgtspējīgas 

attīstības mērķos un Parīzes nolīgumā. 

Balstoties uz savstarpēju labumu, partneri 

no visas pasaules tiks aicināti pievienoties 

ES pasākumiem kā pētniecības un 

inovācijas ilgtspējas sastāvdaļas. 

Lielāku ietekmi var radīt, saskaņojot 

darbības ar citiem pasaules reģioniem un 

valstīm, tostarp valstīm ar zemiem un 

vidējiem ienākumiem, līdz šim 

nepieredzēta mēroga starptautiskas 

sadarbības ietvaros saskaņā ar vadlīnijām, 

kas ietvertas ilgtspējīgas attīstības mērķos 

un Parīzes nolīgumā. Balstoties uz 

kopējām interesēm un savstarpēju labumu, 

partneri no visas pasaules tiks aicināti 

pievienoties ES pasākumiem kā 

pētniecības un inovācijas ilgtspējas 

sastāvdaļas. 

Pamatojums 

Adisabebas rīcības programmā ES apņēmās sadarboties pētniecības jomā, galveno uzmanību 

pievēršot IAM un balstoties uz kopējām interesēm un savstarpēju labumu (120. punkts). 

 

Grozījums Nr.  30 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 3. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pētniecība un inovācija ir galvenie 

ilgtspējīgas izaugsmes un rūpniecības 

konkurētspējas virzītājspēki un palīdzēs 

rast risinājumus mūsdienu problēmām, un, 

cik vien ātri iespējams, mainīt negatīvo un 

bīstamo tendenci, kas šobrīd sasaista 

ekonomisko attīstību, dabas resursu 

izmantošanu un sociālās problēmas, un 

pārvērst to par jaunām saimnieciskās 

darbības iespējām. 

Pētniecība un inovācija ir galvenie 

ilgtspējīgas attīstības, tostarp ilgtspējīgas 

izaugsmes un rūpniecības konkurētspējas, 

virzītājspēki un palīdzēs rast risinājumus 

mūsdienu problēmām, un, cik vien ātri 

iespējams, mainīt negatīvo un bīstamo 

tendenci, kas šobrīd sasaista ekonomisko 

attīstību, dabas resursu izmantošanu un 

sociālās problēmas, un pārvērst to par 

jaunām saimnieciskās darbības iespējām. 

 

Grozījums Nr.  31 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 6. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Kopas izstrādās un piemēros ciparu 

tehnoloģijas, svarīgās pamattehnoloģijas 

un topošās tehnoloģijas, kas ir daļa no 

kopīgas stratēģijas, kura veicina ES vadošo 

lomu rūpniecībā. Attiecīgā gadījumā tam 

tiks izmantoti ES no kosmiskajām 

tehnoloģijām iegūtie dati un pakalpojumi. 

Kopas galveno uzmanību pievērsīs 

sabiedrības problēmu risināšanai 

atbilstīgi IAM un izstrādās un piemēros 

ciparu tehnoloģijas, svarīgās 

pamattehnoloģijas un topošās tehnoloģijas, 

kas ir daļa no kopīgas stratēģijas, kura 

veicina ES vadošo lomu rūpniecībā 

ilgtspējīgas attīstības ietvaros. Attiecīgā 

gadījumā tam tiks izmantoti ES no 

kosmiskajām tehnoloģijām iegūtie dati un 

pakalpojumi. 

 

Grozījums Nr.  32 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Savienības sociālo tiesību pīlārs 

apliecina, ka katram ir tiesības laicīgu 

saņemt kvalitatīvu, profilaktisku un 

ārstniecisku veselības aprūpi par 

pieņemamu cenu. Tas akcentē ES 

Eiropas Savienības sociālo tiesību pīlārs 

apliecina, ka katram ir tiesības laicīgu 

saņemt kvalitatīvu, profilaktisku un 

ārstniecisku veselības aprūpi par 

pieņemamu cenu. ANO 3. IAM aicina 
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apņemšanos pildīt ANO Ilgtspējīgas 

attīstības mērķus, kas paredz nodrošināt 

universālu veselības aprūpi visiem un 

ikvienam ne vēlāk kā līdz 2030. gadam, 

neatstājot nevienu novārtā un izbeidzot 

novēršamos nāves gadījumus. 

nodrošināt veselīgu dzīvi un veicināt visu 

cilvēku un visu vecuma grupu labjutību. 

Skaidri redzama tirgus nepilnība ir tāda, 

ka trūkst pētījumu par iespējām izstrādāt 

vakcīnas un ārstēt tādas atsevišķas 

slimības, kas galvenokārt vai tikai skar 

nabadzīgus ļaudis. Šī nepilnība ir jārisina 

ar šajā kopā veiktajām darbībām, kā arī 

jārod citi veidi, kā atbalstīt 3. IAM un 

saistīto mērķu īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pētniecībai un inovācijai veselības jomā ir 

bijusi būtiska loma šajos sasniegumos, kā 

arī veselības aprūpes rezultativitātes un 

kvalitātes paaugstināšanā. Tomēr ES 

turpina risināt jaunas un noturīgas 

problēmas, kas apdraud tās iedzīvotāju un 

sabiedrības veselību, veselības aprūpes un 

sociālās aizsardzības ilgtspēju, kā arī 

veselības un aprūpes nozares 

konkurētspēju. Lielākās ES problēmas 

veselības aprūpes jomā ir, piemēram: 

efektīvas veselības uzlabošanas un slimību 

profilakses trūkums, neinfekcijas slimību 

izplatība, pret antimikrobiālajiem 

līdzekļiem izveidojušās rezistences un 

infekciozu epidēmiju izplatība, palielināts 

vides piesārņojums, pastāvīga veselības 

aprūpes nevienlīdzība starp valstīm un 

valstu iekšienē, kas neproporcionāli 

ietekmē cilvēkus, kuri ir nelabvēlīgā 

situācijā vai attiecīgajā dzīves posmā ir 

mazāk aizsargāti, veselības risku 

konstatēšana, izpratne, kontrole, novēršana 

un mazināšana mainīgā sociālā, pilsētiskā 

un dabiskā vidē, Eiropas veselības aprūpes 

sistēmu augošās izmaksas un 

personalizētas medicīniskās pieejas un 

veselības un aprūpes digitalizācijas 

progresīva ieviešana, augošais spiediens uz 

Eiropas veselības un aprūpes nozari 

Pētniecībai un inovācijai, tostarp produktu 

izstrādei, veselības jomā ir bijusi būtiska 

loma šajos sasniegumos, kā arī veselības 

aprūpes rezultativitātes un kvalitātes 

paaugstināšanā. Tomēr ES turpina risināt 

jaunas un noturīgas problēmas, kas 

apdraud tās iedzīvotāju un sabiedrības 

veselību, veselības aprūpes un sociālās 

aizsardzības ilgtspēju, kā arī veselības un 

aprūpes nozares konkurētspēju. Lielākās 

ES problēmas veselības aprūpes jomā ir, 

piemēram: efektīvas veselības uzlabošanas 

un slimību profilakses trūkums, 

neinfekcijas slimību izplatība, pret 

antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 

rezistences un infekciozu epidēmiju 

izplatība, palielināts vides piesārņojums, 

pastāvīga veselības aprūpes nevienlīdzība 

starp valstīm un valstu iekšienē, kas 

neproporcionāli ietekmē cilvēkus, kuri ir 

nelabvēlīgā situācijā vai attiecīgajā dzīves 

posmā ir mazāk aizsargāti, veselības risku 

konstatēšana, izpratne, kontrole, novēršana 

un mazināšana mainīgā sociālā, pilsētiskā 

un dabiskā vidē, atsevišķu inovatīvu 

veselības rīku un tehnoloģiju augstās 

cenas, Eiropas veselības aprūpes sistēmu 

augošās izmaksas un personalizētas 

medicīniskās pieejas un veselības un 

aprūpes digitalizācijas progresīva 
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saglabāt spēju konkurēt ar jauniem un 

topošiem pasaules ekonomikas 

dalībniekiem veselības inovējumu jomā. 

ieviešana, augošais spiediens uz Eiropas 

veselības un aprūpes nozari saglabāt spēju 

konkurēt ar jauniem un topošiem pasaules 

ekonomikas dalībniekiem veselības 

inovējumu jomā. Pasaulē joprojām pārāk 

daudzi cilvēki, sevišķi bērni, mirst no 

ārstējamām slimībām. Daudzi 

jaunattīstības valstu iedzīvotāji nepiekļūst 

pamatzālēm, jo tās maksā pārāk dārgi, vai 

nepietiek ieguldījumu novārtā atstātu 

slimību ārstēšanai. “Apvārsnī Eiropa” 

pētījumi veselības jomā ir jāveic saskaņā 

ar principiem Dohas deklarācijā par 

TRIPS nolīgumu un sabiedrības veselību, 

lai uzlabotu novārtā atstāto slimību 

pētniecību, nodrošinātu vispārēju piekļuvi 

pamatzālēm, tiesības uz veselības aprūpi 

atzītu par cilvēktiesībām un stimulētu 

jaunus finansēšanas mehānismus, ar ko 

mudinātu īstenot ciešākus sadarbības 

centienus, lai risinātu vispārējos 

uzdevumus veselības jomā, kādi jāveic 

Eiropā un jaunattīstības valstīs.  

 

 

Grozījums Nr.  34 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šīs veselības problēmas ir sarežģītas, 

savstarpēji saistītas un globālas, un to 

risināšanai nepieciešama starpdisciplināra, 

starpnozaru un pārrobežu sadarbība. 

Pētniecības un inovācijas pasākumi veidos 

ciešas saiknes starp uz atklājumiem 

vērstiem pētījumiem, klīniskiem, 

epidemioloģiskiem, vides un 

sociālekonomiskiem pētījumiem, kā arī ar 

standartizētajām zinātnēm. Tās apvienos 

zinātnieku un ražotāju prasmes un veicinās 

viņu sadarbību ar veselības pakalpojumu 

sniedzējiem, pacientiem, politikas 

veidotājiem un pilsoņiem, lai veicinātu 

publisko līdzekļu izmantošanas sviras 

Šīs veselības problēmas ir sarežģītas, 

savstarpēji saistītas un globālas, un to 

risināšanai nepieciešama starpdisciplināra, 

starpnozaru un pārrobežu sadarbība, 

tostarp sadarbība ar zemu un vidēju 

ienākumu valstīm. Pētniecības un 

inovācijas pasākumi veidos ciešas saiknes 

starp uz atklājumiem vērstiem pētījumiem, 

klīniskiem, epidemioloģiskiem, vides un 

sociālekonomiskiem pētījumiem, kā arī ar 

standartizētajām zinātnēm. Tās apvienos 

zinātnieku, nekomerciālu produktu 

izstrādātāju un ražotāju prasmes un 

veicinās viņu sadarbību ar veselības 

pakalpojumu sniedzējiem, pacientiem, 
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efektu un nodrošinātu rezultātu ieviešanu 

klīniskajā praksē, kā arī veselības aprūpes 

sistēmās. Tas veicinās stratēģisku 

sadarbību ES un starptautiskā līmenī, lai 

apvienotu zināšanas, spējas un resursus, 

kas nepieciešami, lai nodrošinātu 

apjomradītus, diversifikācijas radītus un 

ātruma ietaupījumus, kā arī lai dalītos ar 

gaidāmajiem ieguvumiem un attiecīgajiem 

finansiālajiem riskiem. 

politikas veidotājiem, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un pilsoņiem, 

lai veicinātu publisko līdzekļu 

izmantošanas sviras efektu un nodrošinātu 

rezultātu ieviešanu klīniskajā praksē, kā arī 

veselības aprūpes sistēmās. Tas veicinās 

stratēģisku sadarbību ES un starptautiskā 

līmenī, lai apvienotu zināšanas, spējas un 

resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 

apjomradītus, diversifikācijas radītus un 

ātruma ietaupījumus, kā arī lai dalītos ar 

gaidāmajiem ieguvumiem un attiecīgajiem 

finansiālajiem riskiem. 

 

Grozījums Nr.  35 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Nabadzības izraisītas un novārtā atstātas 

slimības ir globāla problēma, un trūkumi 

pētniecības jomā ir jārisina, rodot 

pacientu vajadzībām atbilstīgus inovatīvus 

risinājumus. Infekcijas slimību rašanās 

un atkārtoti uzliesmojumi Eiropas 

reģionā un mikrobu rezistences problēma 

vēl vairāk uzver vajadzību rast 

visaptverošu starptautiski koordinētu 

pieeju un aizvien lielāku publisko atbalstu 

veltīt pētniecībai un izstrādei. 

 

 

Grozījums Nr.  36 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4.b daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai veicinātu līdzvērtīgu piekļuvi ļoti 

smagu vai dzīvību apdraudošu slimību 

ārstēšanai, profilaksei vai diagnostikai un 

nodrošinātu, ka publisko līdzekļu 

finansēta pētniecība un inovācija sniedz 



 

PE627.607v02-00 22/40 AD\1168115LV.docx 

LV 

piemērotus, drošus, efektīvus, pieejamus 

un lētus risinājumus, “Apvārsnis Eiropa” 

prasīs šādu projektu labumguvējiem 

izklāstīt, kā viņi plāno nodrošināt piekļuvi 

projektu rezultātiem, tostarp 

potenciālajiem jaunajiem nākotnes 

veselības rīkiem. 

 

Grozījums Nr.  37 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– mātes, tēva, jaundzimušā un bērna 

veselība un vecāku nozīme; 

– mātes, tēva, jaundzimušā un bērna 

veselība un vecāku nozīme; bērnu un 

māšu atveseļošanās; 

 

Grozījums Nr.  38 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 2. punkts – 1.2.2. apakšpunkts – 2. daļa – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Tehnoloģijas ķīmisku vielu, 

piesārņojošu vielu un citu faktoru, to vidū 

klimata vai vides faktoru, un vairāku šādu 

faktoru apdraudējuma, iedarbības, ietekmes 

un visu šo faktoru kopīgās ietekmes uz 

veselību noteikšanai; 

– Drošas, efektīvas un cenu ziņā 

pieņemamas tehnoloģijas, tostarp lētas 

tehnoloģijas ķīmisku vielu, piesārņojošu 

vielu un citu faktoru, to vidū klimata vai 

vides faktoru, un vairāku šādu faktoru 

apdraudējuma, iedarbības, ietekmes un 

visu šo faktoru kopīgās ietekmes uz 

veselību noteikšanai; 

 

Grozījums Nr.  39 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 2. punkts – 1.2.3. apakšpunkts – 4. daļa – 4. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– ārstēšana vai atveseļošana, arī – piemērota, droša, efektīva un lēta 
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farmakoloģiska un nefarmakoloģiska 

ārstēšana; 

ārstēšana vai atveseļošana, arī 

farmakoloģiska un nefarmakoloģiska 

ārstēšana; 

 

Grozījums Nr.  40 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.2.4. apakšpunkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Viens no lielākajiem pārbaudījumiem 

veselības aprūpes nozarei ir cilvēku 

aizsargāšana no pārrobežu 

apdraudējumiem, un tai nepieciešama 

efektīva starptautiska sadarbība ES un 

pasaules līmenī. Tas prasa infekcijas 

slimību profilaksi, gatavību šādām 

slimībām, laicīgu atklāšanu un ārstēšanu, 

kā arī pret antimikrobiālajiem līdzekļiem 

izveidojušās rezistences (AMR) 

apkarošanu, ievērojot pieeju "Viena 

veselība". 

Viens no lielākajiem pārbaudījumiem 

veselības aprūpes nozarei ir cilvēku 

aizsargāšana no pārnēsājamām slimībām, 

pārrobežu apdraudējumiem un nabadzības 

izraisītām un novārtā atstātām slimībām, 

un tam nepieciešama efektīva starptautiska 

sadarbība ES un pasaules līmenī, kā arī 

koordinācija starp pētniecībai un 

inovācijai un starptautiskajai attīstībai 

paredzētajiem Savienības finansēšanas 

instrumentiem. Tas prasa izstrādāt 

instrumentus, ar ko pārvaldītu infekcijas 

slimību profilaksi, gatavību šādām 

slimībām, laicīgu atklāšanu un ārstēšanu, 

kā arī pret antimikrobiālajiem līdzekļiem 

izveidojušās rezistences apkarošanu. 

Vairāku infekcijas slimību ārstēšanai 

trūkst privātā sektora investīcijas 

pētniecībai un inovācijai, jo nav tirgus 

stimulu, kas mudinātu investēt šo bieži 

vien nabadzības izraisīto slimību 

profilaksē, ārstēšanā un diagnostikā, un 

līdz ar to ir vajadzīgi vērienīgāki publiskā 

sektora ieguldījumi. Sevišķi kompleksiem 

un dārgiem pēdējā posma klīniskajiem 

pētījumiem un ētiskā un regulatīvā 

satvara stiprināšanas atbalstam 

jaunattīstības valstīs ir vajadzīgi apvienoti 

Eiropas pūliņi. 

 

Grozījums Nr.  41 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.4. punkts – 2.daļa – 

3. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– infekcijas slimību, to vidū 

komorbiditātes un blakusinfekciju, 

vakcīnas, diagnostika un ārstēšana; 

– infekcijas slimībām, to vidū 

komorbiditātei un blakusinfekcijām, 

piemērotu, drošu, efektīvu un lētu vakcīnu 

izstrāde un optimizācija, diagnostika un 

ārstēšana, prioritāti papildus slimībām, 

kuru izplatību būtiski ietekmē mikrobu 

rezistence, piešķirot nabadzības izraisītām 

un novārtā atstātām slimībām, kuru 

pētniecībā nav ieinteresēti komerctirgi; 

 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.4. punkts – 2.daļa – 

5. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– šķēršļi medicīniskās iejaukšanās 

procedūru piemērošanai un ieviešanai 

klīniskajā praksē, kā arī veselības aprūpes 

sistēmā; 

– šķēršļi medicīniskās iejaukšanās 

procedūru piemērošanai un ieviešanai 

klīniskajā praksē, kā arī veselības aprūpes 

sistēmā, tostarp regulatīvā satvara 

stiprināšana valstīs ar zemiem un vidējiem 

ienākumiem; 

 

Grozījums Nr.  43 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.4. punkts – 2.daļa – 

6. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

infekcijas slimību pārrobežu aspekti un 

specifiskas problēmas valstīs ar zemu un 

vidēju ienākumu līmeni (LMIC), piem, 

tropu slimības. 

infekcijas slimību zāļu pētījumu un 

izstrādes pārrobežu aspekti un specifiskas 

problēmas valstīs ar zemu un vidēju 

ienākumu līmeni (LMIC), jo īpaši 

nabadzības izraisītas slimības, tādas kā 

novārtā atstātas tropu slimības, AIDS, 

tuberkuloze un malārija. Nabadzības 

izraisītu un novārtā atstātu slimību 
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problēma ir jārisina, piemērojot 

visaptverošu pieeju, kas balstīta uz 

partnerību starp dalībvalstīm, skartajiem 

reģioniem un pētniecības un ekspertu 

iestādēm, pamatojoties uz otro Eiropas un 

jaunattīstības valstu klīnisko pārbaužu 

partnerības programmu (EDCTP2) un 

ietverot jaunu ārstēšanas metožu izstrādi, 

ar kurām varētu stāties pretī mikrobu 

rezistences izraisītām infekcijas slimībām.  

 

Grozījums Nr.  44 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.2.5. punkts – 1.daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Veselības aprūpes tehnoloģijas un 

instrumenti ir būtiski sabiedrības veselībai, 

un tie ir lielā mērā ietekmējuši svarīgos ES 

sasniegtos dzīves, veselības un cilvēku 

aprūpes kvalitātes uzlabojumus. Tādējādi 

viens no galvenajiem stratēģiskajiem 

uzdevumiem ir izplānot, attīstīt, nodot un 

ieviest piemērotus, uzticamus, drošus un 

rentablus instrumentus un tehnoloģijas 

veselībai un aprūpei, ņemot vērā invalīdu 

un novecojošās sabiedrības vajadzības. Tās 

ietver mākslīgo intelektu un citas ciparu 

tehnoloģijas, kas piedāvā būtiskus 

uzlabojumus salīdzinājumā ar pašreizējām 

tehnoloģijām, kā arī stimulē 

konkurētspējīgu un ilgtspējīgu veselības 

nozari, kas rada augstvērtīgas darba vietas. 

Eiropas veselības aprūpes nozare ir viens 

no ES kritiskajām ekonomikas nozarēm, 

kas veido 3 % no IKP un nodarbina 

1,5 miljonus darbinieku. 

Veselības aprūpes tehnoloģijas un 

instrumenti ir būtiski sabiedrības veselībai, 

un tie ir lielā mērā ietekmējuši svarīgos ES 

sasniegtos dzīves, veselības un cilvēku 

aprūpes kvalitātes uzlabojumus. Tādējādi 

viens no galvenajiem stratēģiskajiem 

uzdevumiem ir izplānot, attīstīt, nodot un 

ieviest piemērotus, uzticamus, drošus, lētus 

un efektīvus instrumentus un tehnoloģijas 

veselībai un aprūpei, ņemot vērā invalīdu 

un novecojošās sabiedrības vajadzības. Tās 

ietver mākslīgo intelektu un citas ciparu 

tehnoloģijas, kas piedāvā būtiskus 

uzlabojumus salīdzinājumā ar pašreizējām 

tehnoloģijām, kā arī stimulē 

konkurētspējīgu un ilgtspējīgu veselības 

nozari, kas rada augstvērtīgas darba vietas. 

Eiropas veselības aprūpes nozare ir viens 

no ES kritiskajām ekonomikas nozarēm, 

kas veido 3 % no IKP un nodarbina 

1,5 miljonus darbinieku. 

 

 

Grozījums Nr.  45 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.6. punkts – 2.daļa – 

6.a ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - pētniecības izmaksu un zāļu cenas 

atsaiste, lai uzlabotu pieejamību un 

sasniegtu IAM 3. mērķi — laba 

iedzīvotāju veselība un labjutība; 

 

Grozījums Nr.  46 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 2.daļa – 

6. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– tradīciju, uzvedības modeļu, 

priekšstatu un pārliecības ietekme uz 

vērtībām un piederības sajūtu. 

– tradīciju, uzvedības modeļu, 

priekšstatu un pārliecības ietekme uz 

vērtībām un piederības sajūtu Eiropas 

sabiedrībā, kurai raksturīgs plurālisms, 

tolerance un solidaritāte. 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 2. punkts – 2.2.3. punkts – 1. daļa – 5. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– nodokļu un pabalstu sistēmas kopā 

ar sociālo apdrošināšanu un sociālo 

ieguldījumu politikām, kuru mērķis ir 

mazināt nevienlīdzību un novērst 

tehnoloģiju, demogrāfijas un 

daudzveidības negatīvo ietekmi; 

– nodokļu un pabalstu sistēmas kopā 

ar sociālo apdrošināšanu un sociālo 

ieguldījumu politikām, kuru mērķis 

saskaņā ar Adisabebas rīcības 

programmas II A daļu un Savienības 

politiku ir mazināt nevienlīdzību, atbalstīt 

iekšzemes resursu mobilizēšanu 

jaunattīstības valstīs un novērst 

tehnoloģiju, demogrāfijas, nodokļu 

apiešanas un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas, nelegālu finanšu plūsmu un 

finanšu nosacījumu un operāciju 

pārredzamības trūkuma negatīvo ietekmi; 

 

Grozījums Nr.  48 
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Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 2. punkts – 2.2.4. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– sabiedrības spējas labāk pārvaldīt 

un samazināt katastrofu risku, citu vidū 

izmantojot dabā balstītus risinājumus, 

uzlabojot profilaksi, gatavību un spēju 

reaģēt uz esošajiem un jauniem riskiem; 

– sabiedrības spējas palielināt 

noturību un labāk pārvaldīt un samazināt 

katastrofu risku, citu vidū izmantojot dabā 

balstītus risinājumus, uzlabojot profilaksi, 

gatavību un spēju reaģēt uz esošajiem un 

jauniem riskiem; 

 

 

Grozījums Nr.  49 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 3. punkts – 3.1. punkts – 3.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Digitalizācija notiek arī jaunattīstības 

valstīs, paverot jaunas sociālas un 

ekonomiskas iespējas. Tajā pašā laikā 

digitālā plaisa starp valstīm un valstu 

iekšienē apgrūtina gūtā labuma 

kopīgošanu un palielina nevienlīdzību. 

Savienības iniciatīvas “Digitalitāte 

attīstības veicināšanai” mērķis ir palīdzēt 

gūt maksimālu labumu no digitalizācijas 

jaunattīstības valstīs un risināt problēmas. 

Ar šo iniciatīvu ir jāatbalsta šīs kopas 

darbības. 

 

Grozījums Nr.  50 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 4. punkts – 4.1. punkts – 2. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus, ES 

jāpāriet uz zema oglekļa patēriņa un 

resursu ziņā efektīvu un noturīgu 

ekonomiku un sabiedrību. Tas balstīsies uz 

būtiskām izmaiņām tehnoloģijā un 

Lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus, ES 

jāpāriet uz zema oglekļa patēriņa un 

resursu ziņā efektīvu un noturīgu 

ekonomiku un sabiedrību. Tas balstīsies uz 

būtiskām izmaiņām tehnoloģijā un 
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pakalpojumos, uzņēmumu un patērētāju 

uzvedības veidos, kā arī iesaistot jaunas 

pārvaldības formas. Lai ierobežotu 

pasaules vidējās temperatūras pieaugumu 

krietni zem 2 °C un turpinātu ierobežot 

temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 °C, 

ir nepieciešams straujš progress 

energosistēmas dekarbonizēšanā un būtiski 

jāsamazina transporta nozares radītās 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. Tam 

būs nepieciešams arī jauns impulss, lai 

paātrinātu nākamās paaudzes sasniegumu 

izstrādes un novatorisku tehnoloģiju un 

risinājumu demonstrēšanas un 

izmantošanas tempu, izmantojot arī ciparu 

tehnoloģiju un kosmisko tehnoloģiju 

iespējas. Tas tiks sasniegts ar integrētu 

pieeju, kas ietver dekarbonizāciju, resursu 

efektivitāti, gaisa piesārņojuma 

samazināšanu, piekļuvi izejmateriāliem un 

aprites ekonomiku. 

pakalpojumos, uzņēmumu un patērētāju 

uzvedības veidos, kā arī iesaistot jaunas 

pārvaldības formas. Parīzes nolīgums ir 

satvars klimata pārmaiņu mazināšanas, 

kā arī pielāgošanās pasākumiem. Tā 

7. pantā ir izklāstīts globālais 

pielāgošanās pasākumu mērķis. Savienība 

jo īpaši ar 7. panta 7. punktu ir 

apņēmusies palīdzēt jaunattīstības 

valstīm, kuras visai maz ir atbildīgas par 

klimata pārmaiņu radīšanu, kuras 

visvairāk cieš no tām un kurām trūkst 

resursu, lai šīm pārmaiņām pielāgotos. 

Jaunattīstības valstu vajadzības ietver pēc 

iespējas kvalitatīvāku uz pētījumiem 

balstītu prognožu un konsultāciju 

(klimata pakalpojumi) saņemšanu, lai 

spētu pieņemt pareizus lēmumus un 

sagatavoties. Tas ietver arī palīdzību 

efektīvu jaunu pielāgošanās metožu 

izstrādē. Stabils Savienības ieguldījums šo 

vajadzību apmierināšanā ir nozīmīgs šīs 

kopas darbību mērķis, un tam ir izšķirīga 

nozīme Parīzes nolīguma 7. panta 

7. punktā un 10. panta 5. punktā noteikto 

ES saistību ievērošanā. Lai ierobežotu 

pasaules vidējās temperatūras pieaugumu 

krietni zem 2 °C un turpinātu ierobežot 

temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 °C, 

ir nepieciešams straujš progress 

energosistēmas dekarbonizēšanā un būtiski 

jāsamazina transporta nozares radītās 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. Tam 

būs nepieciešams arī jauns impulss, lai 

paātrinātu nākamās paaudzes sasniegumu 

izstrādes un novatorisku tehnoloģiju un 

risinājumu demonstrēšanas un 

izmantošanas tempu, izmantojot arī ciparu 

tehnoloģiju un kosmisko tehnoloģiju 

iespējas. Tas tiks sasniegts ar integrētu 

pieeju, kas ietver dekarbonizāciju, resursu 

efektivitāti, gaisa piesārņojuma 

samazināšanu, piekļuvi izejmateriāliem un 

aprites ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  51 

Lēmuma priekšlikums 
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I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Cilvēku darbības ietekme izdara arvien 

lielāku spiedienu uz augsnēm, jūrām un 

okeāniem, ūdeni, gaisu, bioloģisko 

daudzveidību un citiem dabas resursiem. 

Planētas augošā iedzīvotāju skaita 

uzturēšana ir tieši atkarīga no dabīgo 

sistēmu un resursu veselības. Tomēr, 

apvienojumā ar klimata pārmaiņām, 

cilvēces arvien augošais pieprasījums pēc 

dabas resursiem izdara spiedienu uz vidi, 

kas ievērojami pārsniedz ilgtspējīgu līmeni, 

ietekmējot ekosistēmas un to spēju kalpot 

cilvēku labklājībai. Aprites ekonomikas, 

bioekonomikas un zilās ekonomikas 

koncepcijas dod iespēju līdzsvarot vides, 

sociālos un ekonomiskos mērķus, kā arī 

virzīt cilvēka darbības ilgtspējas virzienā. 

Cilvēku darbības ietekme izdara arvien 

lielāku spiedienu uz augsnēm, jūrām un 

okeāniem, ūdeni, gaisu, bioloģisko 

daudzveidību un citiem dabas resursiem. 

Planētas augošā iedzīvotāju skaita 

uzturēšana ir tieši atkarīga no dabīgo 

sistēmu un resursu veselības. Tomēr, 

apvienojumā ar klimata pārmaiņām, 

cilvēces arvien augošais pieprasījums pēc 

dabas resursiem izdara spiedienu uz vidi, 

kas ievērojami pārsniedz ilgtspējīgu līmeni, 

ietekmējot ekosistēmas un kavējot to spēju 

sniegt pakalpojumus, kas saglabā cilvēku 

labjutību ilgtermiņā. Neviena ražošanas 

sistēma, kas degradē dabu, nav nedz 

ilgtspējīga, nedz produktīva, un līdz ar to 

nav konkurētspējīga ilgtermiņā. 

Funkcionējoša un bagātīga ekosistēma ir 

visu resursu izmantošanas pamatu 

pamats. Ir būtiski atzīt saikni starp dabas 

resursu pamata, tostarp bioloģiskās 

daudzveidības, degradēšanos un dabisko 

un pusdabisko ekosistēmu funkcionēšanu, 

lai varētu sniegt pamatpakalpojumus 

sabiedrībai un ieviest risinājumus, ko 

piedāvā zinātne. Aprites ekonomikas, 

agroekoloģijas, ilgtspējīgas 
bioekonomikas un zilās ekonomikas 

koncepcijas dod iespēju līdzsvarot vides, 

sociālos un ekonomiskos mērķus, kā arī 

virzīt cilvēka darbības ilgtspējas virzienā, 

vienlaikus nodrošinot pārtiku un veselības 

aprūpi, ko visvairāk ietekmē tas, kā tiek 

īstenotas mūsu pārtikas ražošanas 

sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  52 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pasākumi veidos zināšanu bāzi un sniegs Tiks meklētas daudzdisciplīnu un 
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risinājumus, kā: ilgtspējīgi pārvaldīt un 

izmantot sauszemes un jūras dabas 

resursus un palielināt sauszemes un ūdens 

ekosistēmu kā oglekļa piesaistītāju nozīmi; 

gādāt par pārtikas un uztura 

nodrošinājumu, veidojot drošu, veselīgu un 

barojošu uzturu; paātrināt pāreju no fosilās 

lineārās ekonomikas uz resursu ziņā 

efektīvu, noturīgu, mazemisiju, 

mazoglekļa aprites ekonomiku un, atbalstot 

ilgtspējīgu bioloģiskas izcelsmes 

ekonomiku un zilās ekonomikas attīstību; 

un attīstīt noturīgas un dinamiskas lauku, 

piekrastu un pilsētu teritorijas. 

starpdisciplīnu pieejas, izmantojot 

vērtības ķēžu dalībnieku speciālās 

zināšanas un pieredzi, lai veidotu zināšanu 

bāzi un sniegtu risinājumus, kā: aizsargāt, 

ilgtspējīgi pārvaldīt un izmantot sauszemes 

un ūdens dabas resursus un palielināt 

sauszemes un ūdens ekosistēmu kā oglekļa 

piesaistītāju nozīmi, izmantojot slēgtu 

barības vielu apriti un funkcionālas 

hidroloģiskās sistēmas; gādāt par pārtikas 

un uztura nodrošinājumu, kas apmierinātu 

Savienības vajadzības, nepieļaujot 

atkritumus un pārprodukciju un 

sagādājot drošu pārtiku un lopbarību, 

veselīgu un barojošu uzturu; paātrināt 

pārtikas un lauksaimniecības sistēmu 

pāreju uz agroekoloģiskām pieejām, kas 

nāktu par labu gan tradicionālajai, gan 

bioloģiskajai lauksaimniecībai; atbalstīt 

ienākumu dažādošanu lauku apvidos; 

paātrināt pāreju no fosilās lineārās 

ekonomikas uz resursu ziņā efektīvu, 

noturīgu, nulles SEG emisiju aprites 

ekonomiku un, atbalstot ilgtspējīgu 

bioloģiskas izcelsmes ekonomiku un zilās 

ekonomikas attīstību; un attīstīt noturīgas 

un dinamiskas lauku, piekrastu un pilsētu 

teritorijas. 

 

Grozījums Nr.  53 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.1. punkts – 4. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tie palīdzēs uzturēt un uzlabot bioloģiskās 

daudzveidības nodrošināšanu un garantēt 

ilgtermiņa un ekosistēmu pakalpojumu 

sniegšanu, pielāgošanos klimatam un 

oglekļa dioksīda piesaisti (gan uz 

sauszemes, gan jūrās). Tie palīdzēs 

samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) un 

citu emisiju, atkritumu un primārās 

ražošanas radīto (gan sauszemes, gan 

ūdens) piesārņojumu, apstrādi, patēriņu un 

citas cilvēku darbības. Tie piesaistīs 

ieguldījumus, atbalstot pāreju uz aprites 

Tie palīdzēs uzturēt un uzlabot gan 

savvaļas, gan kultivētās bioloģiskās 

daudzveidības nodrošināšanu un garantēt 

ilgtermiņa un ekosistēmu pakalpojumu 

sniegšanu, klimata pārmaiņu mazināšanu 

un pielāgošanos klimatam un oglekļa 

dioksīda uzglabāšanu (gan uz sauszemes, 

gan ūdenī).Tie palīdzēs samazināt 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) un citu 

emisiju, atkritumu un primārās ražošanas 

radīto (gan sauszemes, gan ūdens) 

piesārņojumu, apstrādi, patēriņu un citas 
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ekonomiku, bioekonomiku un zilo 

ekonomiku, vienlaikus aizsargājot vides 

veselību un integritāti. 

cilvēku darbības. Tie piesaistīs 

ieguldījumus, atbalstot pāreju uz aprites 

ekonomiku, agroekoloģiju, ilgtspējīgu 

bioekonomiku un zilo ekonomiku, 

vienlaikus aizsargājot vides veselību un 

integritāti. 

 

Grozījums Nr.  54 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.1. punkts – 5. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tie arī veicinās līdzdalības pieeju 

pētniecībai un inovācijai, arī 

daudzdalībnieku pieeju, un attīstīs zināšanu 

un inovācijas sistēmas vietējā, reģionālā, 

valsts un Eiropas līmenī. Lai veicinātu 

jaunus pārvaldības, ražošanas un 

patērēšanas modeļus, izšķiroša nozīme būs 

sociālajai inovācijai ar pilsoņu iesaistīšanos 

un uzticībai inovācijai. 

Tie arī veicinās līdzdalības pieeju 

pētniecībai un inovācijai, arī 

daudzdalībnieku, tostarp pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju, pieeju, un attīstīs 

zināšanu un inovācijas sistēmas vietējā, 

reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. Visu 

lauksaimniecības pārtikas piegādes ķēdes 

dalībnieku iesaistīšanai zināšanu 

līdzradīšanā un apmaiņā ir būtiska 

nozīme agroekoloģisko inovāciju izstrādē 

un ieviešanā, lai risinātu problēmas 

pārtikas sistēmās, tostarp pielāgošanos 

klimata pārmaiņām. Lai veicinātu jaunus 

pārvaldības, ražošanas un patērēšanas 

modeļus, izšķiroša nozīme būs sociālajai 

inovācijai ar pilsoņu iesaistīšanos. 

 

 

Grozījums Nr.  55 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.1. punkts – 6. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tā kā šīs problēmas pēc to būtības ir 

sarežģītas, savstarpēji saistītas un globālas, 

darbības sekos sistēmiskai pieejai, 

sadarbojoties ar dalībvalstīm un 

starptautiskiem partneriem, izmantojot 

citus finansējuma avotus un citas politikas 

iniciatīvas. Tas ietvers lietotāju vadītu lielu 

Tā kā šīs problēmas pēc to būtības ir 

sarežģītas, savstarpēji saistītas un globālas, 

darbības sekos sistēmiskai pieejai, 

sadarbojoties ar dalībvalstīm un 

starptautiskiem partneriem, tostarp valstīm 

ar zemiem un vidējiem ienākumiem, 

izmantojot citus finansējuma avotus un 
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vides datu avotu izmantošanu, piemēram, 

Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, 

EOSC, GEOSS, CEOS, EMODnet avotus. 

citas politikas iniciatīvas. Tas ietvers 

lietotāju vadītu lielu vides datu avotu 

izmantošanu, piemēram, Copernicus, 

EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, 

GEOSS, CEOS, EMODnet avotus. 

 

Grozījums Nr.  56 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.2. punkts – 5.2.3. apakšpunkts – 2. daļa – 

3. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– primāro nozaru darbību ietekme uz 

klimatu un vidi; lauksaimniecības un 

mežsaimniecības potenciāls oglekļa 

dioksīda piesaistīšanā un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju mazināšanā, arī negatīvas 

emisijas pieejas; 

– primāro nozaru darbību ietekme uz 

klimatu un vidi un visā vērtību ķēdē; 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

potenciāls oglekļa dioksīda piesaistīšanā un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanā, 

arī negatīvas emisijas pieejas; 

 

Grozījums Nr.  57 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.2. punkts – 5.2.3. apakšpunkts – 2. daļa – 

6. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– ekosistēmas pakalpojumu 

izmantošana un nodrošināšana 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

sistēmām, izmantojot ekoloģiskas pieejas 

un izmēģinot dabā balstītus risinājumus no 

lauku saimniecību līmeņa līdz ainavu 

līmenim videi draudzīgai lauksaimniecībai; 

– ekosistēmas funkciju izmantošana 

un nodrošināšana lauksaimniecības un 

mežsaimniecības sistēmām, izmantojot 

ekoloģiskas pieejas un izmēģinot dabā 

balstītus risinājumus no lauku saimniecību 

līmeņa līdz ainavu līmenim videi 

draudzīgai lauksaimniecībai, risinot 

problēmas saistībā ar klimata pārmaiņām, 

bioloģiskās daudzveidības zudumu, 

ekosistēmas degradāciju, 

lauksaimniecisko piesārņojumu un 

iedzīvotāju veselību un labjutību; 

vairāksugu augstas bioloģiskās 

daudzveidības pieeju analizēšana, lai 

nodrošinātu izturētspēju un stabilitāti 

ražošanas sistēmās; 
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Pamatojums 

Dabā balstītas sistēmiskas pieejas lauksaimniecībai, kuru pamatā ir izmēģinājuma 

projekti/sagatavošanas darbības saistībā ar dabā balstītiem risinājumiem lauku apvidos. 

 

Grozījums Nr.  58 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.2. punkts – 5.2.3. apakšpunkts – 2. daļa – 

11.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – pāreja uz integrētām un 

dažādotām pārtikas un lauksaimniecības 

sistēmām un agronomijas praksi, ietverot 

agroekoloģisku pieeju izmantošanu, kas 

nāktu par labu gan tradicionālajai, gan 

bioloģiskajai lauksaimniecībai. 

 

Grozījums Nr.  59 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.2. punkts – 5.2.5. apakšpunkts – 2. daļa – 

1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Ilgtspējīgs un veselīgs uzturs 

cilvēku labklājībai visa mūža garumā; 

– Ilgtspējīgs un veselīgs uzturs 

cilvēku labjutībai visa mūža garumā, 

nodrošinot, ka pārtikas ražošanas un 

pārstrādes sistēmu projektēšana no sākta 

gala tiek veikta, paturot prātā uztura 

vajadzības; 

 

Grozījums Nr.  60 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.2. punkts – 5.2.5. apakšpunkts – 2. daļa – 

7.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – četru galveno ilgtspējas, 

ražošanas, uztura un ekonomikas 

izaugsmes problēmu risināšana globālā 



 

PE627.607v02-00 34/40 AD\1168115LV.docx 

LV 

līmenī, izmantojot specializētu 

Agropārtikas ilgtspējīgas attīstības 

infrastruktūru (SDIA). Nākotnes 

ekonomika ir jābalsta nevis uz fiziskiem 

pagātnes resursiem, bet gan uz datu 

plūsmām, zināšanām un sadarbību. SDIA 

mērķim jābūt: 

 - ļaut Savienības un mazāk attīstītajām 

valstīm (LDC) attīstīt kopīgu nākotni, 

balstoties uz ilgtspējīgu attīstību, 

 - veicināt sadarbību, sniedzot zināšanas, 

veiktspēju un infrastruktūru, ar ko 

atbalstīt darbības abās pusēs, 

 - apmierināt reģionālās un vietējās 

vajadzības tā, lai varētu apmainīties ar 

pamata zināšanām to iestāžu tīklā, kuras 

piedalās SDIA Eiropā, 

 - veidot sinerģiju ar ES kaimiņattiecību, 

attīstības un starptautiskās sadarbības 

instrumentu (2021.–2027. gadam) 

saskaņā ar “Apvārsnis Eiropa” 

noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  61 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.2. punkts – 5.2.6. apakšpunkts – 2. daļa – 

1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Ilgtspējīgas biomasas ieguves un 

ražošanas sistēmas, koncentrējoties uz 

lietojumiem ar augstu vērtību, sociālo un 

vides ilgtspēju, ietekmi uz klimata un 

bioloģiskās daudzveidības pārmaiņu 

samazināšanas mērķiem un vispārējo 

resursu efektivitāti; 

– Ilgtspējīgas un taisnīgas biomasas 

ieguves un ražošanas sistēmas, 

koncentrējoties uz lietojumiem ar augstu 

vērtību, sociālo un vides ilgtspēju, ietekmi 

uz klimata un bioloģiskās daudzveidības 

zudumu, tostarp trešās valstīs un jo īpaši 

jaunattīstības valstīs, un vispārējo resursu 

efektivitāti; 

 

Grozījums Nr.  62 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 5. punkts – 5.2. punkts – 5.2.6. apakšpunkts – 2. daļa – 

2. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– biozinātnes un to konverģence ar 

ciparu tehnoloģijām bioloģisko resursu 

meklēšanai, izpratnei un ilgtspējīgai 

izmantošanai; 

– biozinātnes un to konverģence ar 

ciparu tehnoloģijām bioloģisko resursu 

meklēšanai, izpratnei un ilgtspējīgai un 

taisnīgai izmantošanai, novēršot 

biopirātismu un ievērojot Nagojas 

protokolu; 

 

 

 

Grozījums Nr.  63 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 6. punkts – 6.2. punkts – 6.2.2. apakšpunkts – 2. daļa – 1. punkts 

– 5. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– nesen radušos veselības problēmu 

un apdraudējumu pētniecība. 

– nesen radušos veselības problēmu, 

infekcijas slimību lielapjoma epidēmiju un 

apdraudējumu pētniecība, īpašu uzmanību 

pievēršot mikrobu rezistences 

apdraudējumam. 

 

Grozījums Nr.  64 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 2. pīlārs – 6. punkts – 6.2. punkts – 6.2.2. apakšpunkts – 2. daļa – 

6.a ievilkums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – ārpolitikas atbalsts tādās jomās kā 

konfliktu novēršana, miera veidošana un 

starpniecība, tostarp agrīnā brīdināšana; 

 

Grozījums Nr.  65 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 3. pīlārs – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atvērta inovācija ir būtisks piemērs, kā ES Atvērta inovācija ir būtisks piemērs, kā ES 
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turpināt nodrošināt savu pilsoņu labklājību 

un risināt nākotnes problēmas. Lai to 

īstenotu, nepieciešama sistemātiska, 

visaptveroša un daudzpusīga pieeja. 

Eiropas ekonomiskais progress, sociālā 

labklājība un dzīves kvalitāte balstās uz tās 

spēju paaugstināt ražīgumu un izaugsmi, 

savukārt šī spēja lielā mērā ir atkarīga no 

tās prasmes ieviest jauninājumus. Inovācija 

ir arī būtisks risinājums galvenajām 

problēmām, kuras ES prognozē nākotnē. 

turpināt nodrošināt savu pilsoņu labklājību 

un risināt nākotnes problēmas. Lai to 

īstenotu, nepieciešama sistemātiska, 

visaptveroša un daudzpusīga pieeja. 

Eiropas ekonomiskais progress, sociālā 

labklājība un dzīves kvalitāte balstās uz tās 

spēju paaugstināt ražīgumu un ilgtspējīgu 

izaugsmi, savukārt šī spēja lielā mērā ir 

atkarīga no tās prasmes ieviest 

jauninājumus. Inovācija ir arī būtisks 

risinājums galvenajām problēmām, kuras 

ES prognozē nākotnē. 

 

Grozījums Nr.  66 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 3. pīlārs – 7. daļa – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– jāuzlabo zinātnes transformācija 

inovācijā, lai paātrinātu ideju, tehnoloģiju 

un talanta tālāknodošanu no pētniecības 

bāzes jaunuzņēmumiem un rūpniecībai; 

– jāuzlabo zinātnes transformācija 

inovācijā, lai paātrinātu ideju, tehnoloģiju 

un talanta tālāknodošanu no pētniecības 

bāzes publiskajam sektoram, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, 

jaunuzņēmumiem un rūpniecībai; 

 

Grozījums Nr.  67 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 3. pīlārs – 7. daļa – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– Jāpaātrina rūpnieciskā 

transformācija: Eiropas rūpniecība atpaliek 

jaunu tehnoloģiju izmantošanas un 

izvēršanās ziņā: 77 % jauno un lielāko 

pētniecības un attīstības uzņēmumu atrodas 

ASV vai Āzijā, turpretī tikai 16 % atrodas 

Eiropā; 

– Jānodrošina ilgtspējīga 

rūpnieciskā transformācija: Eiropas 

rūpniecība atpaliek jaunu tehnoloģiju 

izmantošanas un izvēršanās ziņā: 77 % 

jauno un lielāko pētniecības un attīstības 

uzņēmumu atrodas ASV vai Āzijā, turpretī 

tikai 16 % atrodas Eiropā; 

 

Grozījums Nr.  68 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – 3. pīlārs – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1.daļa – 1. ievilkums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– apspriedīs jauninājumiem labvēlīga 

regulējuma izstrādi, turpinot piemērot 

inovācijas principu un attīstot novatoriskas 

pieejas publiskajiem iepirkumiem, cita 

starpā – izstrādājot un uzlabojot Inovācijas 

publiskā iepirkuma (PPI) instrumentu, lai 

veicinātu inovāciju. Publiskā sektora 

inovācijas novērošanas centrs arī turpinās 

atbalstīt iekšējās pārvaldes inovācijas 

centienus, kā arī pārstrādāto politikas 

atbalsta instrumentu; 

– apspriedīs jauninājumiem labvēlīga 

regulējuma izstrādi, ievērojot piesardzības 

principu un attīstot novatoriskas pieejas 

publiskajiem iepirkumiem, cita starpā – 

izstrādājot un uzlabojot Inovācijas publiskā 

iepirkuma (PPI) instrumentu, lai veicinātu 

inovāciju. Publiskā sektora inovācijas 

novērošanas centrs arī turpinās atbalstīt 

iekšējās pārvaldes inovācijas centienus, kā 

arī pārstrādāto politikas atbalsta 

instrumentu; 

 

 

Grozījums Nr.  69 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – Daļa – EIROPAS PĒTNIECĪBAS TELPAS STIPRINĀŠANA – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tai pat laikā Eiropā aug atšķirība starp 

inovācijā vadošajiem un inovācijā 

atpalikušajiem reģioniem. Lai Eiropa visā 

tās kopumā gūtu labumu no visa kontinenta 

izcilības, palielinātu valstu un privāto 

investīciju vērtību un to ietekmi uz 

ražīgumu, ekonomisko izaugsmi, darba 

vietu radīšanu un labklājību, ir 

nepieciešamas pārmaiņas.  

Tai pat laikā Eiropā aug atšķirība starp 

inovācijā vadošajiem un inovācijā 

atpalikušajiem reģioniem. Lai Eiropa visā 

tās kopumā gūtu labumu no visa kontinenta 

izcilības, palielinātu valstu un privāto 

investīciju vērtību un to ietekmi uz 

ražīgumu, ekonomisko izaugsmi, darba 

vietu radīšanu un labklājību, ir 

nepieciešamas pārmaiņas. Sabiedrības 

iesaiste ir plaši atzīts būtisks atbildīgas 

pētniecības un inovācijas (RRI) elements, 

un tam ir izšķirīga nozīme sociālu 

rezultātu panākšanā. Pilsoņi un 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvji (tādi kā 

NVO, piemēram, vides un veselības NVO) 

ir divas dažādas mērķgrupas, kas 

līdzdarbojas atbildīgas pētniecības un 

inovācijas koncepcijā par sabiedrības 

iesaisti pētniecībā un inovācijā.  

Turklāt pastāv viedokļi, ka pētniecība un 

inovācija tiek uzlūkotas kā tāli un 

nesasniedzami fenomeni, bez skaidriem 

ieguvumiem pilsoņiem, veidojot attieksmi, 

kas kavē novatorisku risinājumu radīšanu 

Turklāt pastāv viedokļi, ka pētniecība un 

inovācija tiek uzlūkotas kā tāli un 

nesasniedzami fenomeni, bez skaidriem 

ieguvumiem pilsoņiem, veidojot attieksmi, 

kas kavē novatorisku risinājumu radīšanu 



 

PE627.607v02-00 38/40 AD\1168115LV.docx 

LV 

un izmantošanu, kā arī skeptisku nostāju 

pret liecībās balstītu valsts politiku. 

Tādējādi ir nepieciešamas gan labākas 

saiknes starp zinātniekiem, pilsoņiem un 

politikas veidotājiem, gan arī stingrākas 

pieejas zinātnisko liecību sakopošanai. 

un izmantošanu, kā arī skeptisku nostāju 

pret liecībās balstītu valsts politiku. 

Tādējādi ir jāizstrādā un jātestē 

risinājumi, ar ko uzlabotu jēgpilnu 

sabiedrības iesaisti, jo īpaši novēršot 

šķēršļus sabiedrības iesaistei, kā arī ir 

jāuzlabo saiknes starp zinātniekiem, 

pilsoņiem un politikas veidotājiem, un ir 

vajadzīgas arī stingrākas pieejas zinātnisko 

liecību sakopošanai. 
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