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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

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

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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo 
programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis 
Eiropa"
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0436),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 173. panta 
3. punktu un 182. panta 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C8-02530253/2018),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Attīstības 
komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, 
Reģionālās attīstības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 
atzinumus (A8-00000000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tomēr īpašās programmas darbības 
būtu jāizmanto, lai samērīgi, bez 
dublēšanās un neatstumjot privāto 
finansējumu, novērstu tirgus nepilnības un 
nepietiekamu investīciju situācijas, un tām 
būtu jārada skaidra Eiropas pievienotā 
vērtība.

(6) Tomēr īpašās programmas darbības 
būtu jāizmanto, lai stiprinātu, paplašinātu 
un izvērstu Savienības zinātniskās un 
tehnoloģiskās bāzes izcilību, risinātu 
svarīgās globālās problēmas, palielinātu 
Savienības vadošo lomu rūpniecībā, kā 
arī novērstu tirgus nepilnības un 
nepietiekamu investīciju situācijas, 
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nenovēršot un neatstumjot privāto 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai atspoguļotu svarīgo 
ieguldījumu, kas pētniecībai un inovācijai 
būtu jāsniedz pārtikas, lauksaimniecības, 
lauku attīstības un bioekonomikas 
problēmu risināšanā, un izmantotu 
pētniecības un inovācijas attiecīgās 
iespējas ciešā sinerģijā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, īpašās 
programmas attiecīgās darbības laikposmā 
no 2021. līdz 2027. gadam kopā "Pārtika 
un dabas resursi" saņems atbalstu 
10 miljardu EUR apmērā.

(7) Lai atspoguļotu svarīgo 
ieguldījumu, kas pētniecībai un inovācijai 
būtu jāsniedz pārtikas, lauksaimniecības, 
lauku attīstības un bioekonomikas 
problēmu risināšanā, un izmantotu 
pētniecības un inovācijas attiecīgās 
iespējas ciešā sinerģijā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, īpašās atvēlētās
programmas attiecīgās darbības laikposmā 
no 2021. līdz 2027. gadam kopā "Pārtika 
un dabas resursi" saņems atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tiek uzskatīts, ka kultūras un 
radošās nozares (CCI) ir vieni no 
visnovatoriskākajiem uzņēmumiem; tās ir 
būtiskas, lai nodrošinātu lingvistisko un 
kultūras daudzveidību un plurālismu un 
lai sniegtu inovatīvus un augstas 
kvalitātes pakalpojumus, kā arī lai 
panāktu mijiedarbību citās rūpniecības 
nozarēs, piemēram, tūrismā, 
mazumtirdzniecībā un digitālajās 
tehnoloģijās. Kultūras mantojums ir 
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Eiropas kohēzijas neatņemama 
sastāvdaļa, un tam ir potenciāls būt par 
tiltu starp tradīcijām un inovāciju. 
Mantojuma saglabāšana un radošu 
risinājumu izstrāde, jo īpaši digitalizācijas 
jomā, ir pētniecības programmas 
prioritāte. "Apvārsnis Eiropa" ieguldīs 
vismaz EUR 500 miljonus pētniecības 
darbībās CCI jomā, tostarp EUR 100 
miljonus "Kultūras mantojuma mākoņa" 
izveidē,

Or. en

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 pasākumos. Tam būtu 
jānodrošina, ka Eiropas Savienība paliek 
pasaules pētniecības un inovācijas 
avangardā digitālajā jomā.

(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", ieguldot vismaz EUR 16 miljardus 
galvenajos digitālās pētniecības un 
inovācijas pasākumos. Tam būtu 
jānodrošina, ka Eiropas Savienība paliek 
pasaules pētniecības un inovācijas 
avangardā digitālajā jomā.

__________________ __________________

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

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
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C0098). C0098).

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo lēmumu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 
darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
sagaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā uz 
dotācijām tas ietver fiksētu summu, 
vienotu likmju un vienības izmaksu 
izmantošanas apsvēršanu.

(9) Dotācijas būs galvenais 
finansēšanas veids saskaņā ar šo lēmumu. 
Citi finansēšanas veidi tiek izraudzīti
atkarībā no iespējām ar tiem sasniegt 
darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
paredzamo neatbilstības risku. Attiecībā uz 
dotācijām tas ietver fiksētu summu, 
vienotu likmju un vienības izmaksu 
izmantošanas apsvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) stiprināt un vērst plašumā izcilību; a) stiprināt, paplašināt un izvērst 
Savienības zinātnisko un tehnoloģisko 
bāzi;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) savienot un attīstīt pētniecības 
infrastruktūras visā Eiropas pētniecības 
telpā;

c) savienot, attīstīt un veicināt plašu 
piekļuvi pētniecības infrastruktūrām visā 
Eiropas pētniecības telpā;

Or. en

Grozījums Nr. 8

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 
vajadzības gadījumā atvērtu piekļuvi 
rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) uzlabot prasmes attiecībā uz 
inovāciju;

n) uzlabot prasmes un veicināt 
radošumu attiecībā uz pētniecību un 
inovāciju.

Or. en

Pamatojums

Radošums ir būtisks inovācijai.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts– 2. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) II pīlārs "Globālās problēmas un 
rūpniecības konkurētspēja", kurā ietilpst 
šādi komponenti:

2) II pīlārs "Globālās problēmas un 
Eiropas rūpniecības konkurētspēja", kurā 
ietilpst šādi komponenti:

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopa "Iekļaujoša un droša
sabiedrība", kas aprakstīta I pielikuma 
II pīlāra 2. sadaļā;

b) kopa "Iekļaujoša un radoša
sabiedrība", kas aprakstīta I pielikuma 
II pīlāra 2. sadaļā;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts -ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kopa "Droša sabiedrība";

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts– 3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) III pīlārs "Atvērtā inovācija", kurā 
ietilpst šādi komponenti:

3) III pīlārs "Inovatīva Eiropa", kurā 
ietilpst šādi komponenti:
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Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izcilas pieredzes apmaiņa, kas 
aprakstīta I pielikuma daļas "Eiropas 
pētniecības telpas stiprināšana" 1. sadaļā;

a) izcilas pieredzes vēršana plašumā, 
kas aprakstīta I pielikuma daļas "Eiropas 
pētniecības telpas stiprināšana" 1. sadaļā;

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas ... 
Pamatprogrammas/dalības noteikumu 
regula 9. panta 1. punktu īpašās 
programmas īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir EUR 94 100 000 000 
pašreizējās cenās.

1. Saskaņā ar Regulas ... 
Pamatprogrammas/dalības noteikumu 
regula 9. panta 1. punktu īpašās 
programmas īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir EUR 120 000 000 000 
pastāvīgās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram uzdevumam var izveidot 
tam paredzētu valdi. To veido aptuveni 
15 augsta ranga personas, ieskaitot 
attiecīgus galalietotāju pārstāvjus. Ar 
attiecīgo uzdevumu saistītā valde konsultē 

1. Katram uzdevumam var izveidot 
tam paredzētu valdi kopizstrādei un 
ieviešanas vadīšanai. To veido aptuveni 
15 augsta ranga personas, ieskaitot 
attiecīgus galalietotāju pārstāvjus. Ar 
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par attiecīgo uzdevumu saistītā valde cita 
starpā ietver pārstāvjus no 
akadēmiskajām, pētniecības un 
tehnoloģiju organizācijām, visa mēroga
rūpniecības, teritoriālajām iestādēm, kā 
arī atbilstīgos galalietotāju pārstāvjus. Ar 
attiecīgo uzdevumu saistītās valdes 
locekļus ieceļ Komisija, ievērojot 
neatkarīgu un pārredzamu procedūru to 
atlasei, tostarp atklātu uzaicinājumu 
izpaust ieinteresētību. Tie konsultē par:

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu uzdevumu ietekmi, ar attiecīgo uzdevumu saistītajai valdei būtu jāiekļauj 
galvenie pētniecības un inovācijas dalībnieki, tostarp teritoriālās iestādes, lai panāktu labāku 
sinerģiju ar reģionālajiem fondiem.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darba programmu saturu un to 
pārskatīšanu, ciktāl tas vajadzīgs, lai 
sasniegtu uzdevuma mērķus, attiecīgā 
gadījumā īstenojot kopizstrādi ar 
ieinteresētajām personām un sabiedrību;

a) attiecīgo kopu darba programmu 
saturu un to pārskatīšanu, ciktāl tas 
vajadzīgs, lai sasniegtu uzdevuma mērķus, 
attiecīgā gadījumā īstenojot kopizstrādi ar 
ieinteresētajām personām un sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzdevumi tiek izpildīti, izmantojot 
sadarbības priekšlikumu uzaicinājumus 
attiecīgo kopu darba programmu ietvaros. 
Priekšlikumu uzaicinājumi nodrošina 



PR\1158114LV.docx 13/140 PE625.306v01-00

LV

visu tehnoloģisko un sabiedrības 
gatavības līmeņu projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Sīkāku informāciju par uzdevumu 
veikšanu, tostarp jomu, rādītājiem, 
mērāmiem mērķiem un starpposma 
mērķiem, sinerģijām ar citiem Savienības 
fondiem un saikni ar Eiropas partnerībām 
definē stratēģiskajos pētniecības un 
inovācijas plānos, kā noteikts šā lēmuma 
I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ar ERC pasākumiem atbalsta 
pētījumus visās jomās, kurus veic 
individuālas un starpvalstu komandas, 
kuras savstarpēji konkurē Eiropas līmenī.

5. Ar ERC pasākumiem atbalsta 
pētījumus visās jomās, kurus veic 
individuālas un starpvalstu komandas, 
kuras savstarpēji konkurē Eiropas līmenī. 
Lai uzlabotu ERC koncepcijas 
pierādījuma ietekmi, shēma ir atvērta tiem 
ārpus ERC dotāciju saņēmējiem, kuri 
atbilst visiem atbilstības kritērijiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja priekšlikums ir atbilstīgs, 
izcilības zīmogs tiek piešķirts tam ERC 
koncepcijas pierādījuma saņēmējam, kurš 
ir pārsniedzis piemērojamās robežvērtības 
un kuru nevar finansēt saskaņā ar 
konkrētu uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Izcilības zīmogs būtu jāpiešķir arī ERC koncepcijas pierādījumam.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Zinātniskās padomes darbības 
vienīgais nolūks ir, ievērojot 6. pantā 
izklāstītos principus, nodrošināt ERC 
darbību. Tā rīkojas godprātīgi un atbildīgi, 
un savus pienākumus veic efektīvi, 
nodrošinot pēc iespējas lielāku 
pārredzamību.

4. Zinātniskās padomes darbības 
vienīgais nolūks ir, ievērojot 6. pantā 
izklāstītos principus, nodrošināt ERC 
darbību. Tā rīkojas pilnīgi neatkarīgi,
godprātīgi un atbildīgi, un savus 
pienākumus veic efektīvi, nodrošinot pēc 
iespējas lielāku pārredzamību.

Or. en

Pamatojums

ERC zinātniskajai padomei ir jāsaglabā neatkarība un jābūt "jāgarantē darbības kvalitāte no 
zinātniskā viedokļa".

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts



PR\1158114LV.docx 15/140 PE625.306v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido Eiropas 
Inovācijas padomi ("EIC"), kuras 
uzdevums ir īstenot III pīlāra "Atvērtā 
inovācija" darbības, kuras ir saistītas ar 
EIC. EIC darbs atbilst šādiem principiem: 
koncentrēšanās uz revolucionāriem 
risinājumiem un revolucionāru inovāciju, 
autonomija, spēja uzņemties risku, 
efektivitāte, lietderība, pārredzamība un 
pārskatatbildība.

1. Komisija izveido Eiropas 
Inovācijas padomi ("EIC"), kuras 
uzdevums ir īstenot III pīlāra "Inovatīvā 
Eiropa" darbības, kuras ir saistītas ar EIC. 
EIC darbs atbilst šādiem principiem: 
koncentrēšanās uz jaunām idejām, kuras 
varētu novest pie revolucionāriem 
risinājumiem un revolucionāras 
inovācijas, autonomija, spēja uzņemties 
risku, efektivitāte, lietderība, pārredzamība 
un pārskatatbildība, saskaņotība ar kopējo 
Savienības konkurences un 
subsidiaritātes stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EIC tiks iekļauta divos 
instrumentos — Pathfinder un 
Accelerator, kā aprakstīts šā lēmuma 
I pielikumā. Abu instrumentu mērķis ir 
izstrādāt jaunus pastāvīgus inovācijas 
modeļus, kas sistēmiski spēj atbalstīt 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Vajadzības gadījumā EIC mērķus 
un darbības sasaista ar citām 
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programmas daļām, kā arī citiem valstu 
un Savienības fondiem, jo īpaši EIT un 
InvestEU.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nerada konkurences kropļojumus, 
kas ir pretrunā kopīgām interesēm.

b) nerada konkurences kropļojumus 
vai neatstumj privātos ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nodrošina strukturālo 
sadarbību starp EIT un EIC visos 
līmeņos.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka EIT ar savu KIC starpniecību ir atbalstījis arī liela potenciāla novatorus, 
tostarp nodrošinot piekļuvi privātajiem ieguldītājiem, riska kapitālam, kolektīvajiem 
ieguldījumiem un citiem finansējuma avotiem, ir jāizveido strukturāla sadarbība starp EIT un 
EIC, lai nodrošinātu pilnīgu papildināmību un novērstu lieku dublēšanos.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) III pīlāra "Atvērtā inovācija" EIC 
komponenta vispārējo stratēģiju;

a) III pīlāra "Inovatīvā Eiropa" EIC 
komponenta vispārējo stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) sistemātisks un pastāvīgs EIC 
darbību novērtējuma process;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIC valde pēc pieprasījuma var Komisijai 
adresēt ieteikumus:

EIC valde pēc pieprasījuma — un 
attiecīgos gadījumos sadarbībā ar EIT 
valdi — var Komisijai adresēt ieteikumus:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka EIT valdei ir līdzīgas pilnvaras, arī zināšanu jomā, ko EIT ir uzkrājusi 
pēdējos 10 gados, EIC valdei un EIT valdei vajadzības gadījumā būtu jāizstrādā kopīgi 
ieteikumi.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz iespējamo regulatīvo 
šķēršļu, ar kuriem saskaras uzņēmēji, īpaši 
tie, kuriem piešķirts atbalsts no EIC 
komponenta, noteikšanu kopā ar 
attiecīgajiem Komisijas dienestiem;

b) attiecībā uz iespējamo regulatīvo 
šķēršļu, ar kuriem saskaras uzņēmēji, īpaši 
tie, kuriem piešķirts atbalsts no EIC 
komponenta, noteikšanu kopā ar 
attiecīgajiem Komisijas dienestiem un 
EIT;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIC valdes darbības nolūks ir sasniegt EIC 
komponenta mērķus. Tā rīkojas godprātīgi 
un atbildīgi, un savus pienākumus veic 
efektīvi, nodrošinot pārredzamību.

EIC valdes darbības nolūks ir sasniegt EIC 
mērķus, ņemot vērā Savienības 
konkurences stratēģiju. Tā rīkojas 
godprātīgi un atbildīgi, un savus 
pienākumus veic efektīvi, nodrošinot 
pārredzamību un novēršot konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

EIC darbosies konkurences jomā. Ir pilnībā jānodrošina, ka palīdzība nekropļo konkurenci 
vai nerada netaisnīgus apstākļus.

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIC valde sastāv no 15–20 augsta ranga 
personām no dažādām Eiropas inovācijas 
ekosistēmu daļām, ieskaitot uzņēmējus, 
uzņēmumu vadītājus, investorus un
pētniekus. Tā sniedz ieguldījumu 
informēšanas pasākumos, un EIC valdes 

EIC valde sastāv no 15–20 augsta ranga 
personām no dažādām Eiropas inovācijas 
ekosistēmu daļām, ieskaitot uzņēmējus, 
rūpnieciskos vadītājus, ekonomistus, 
investorus, pētniekus un akadēmiskos 
ekspertus inovāciju politikas jomā. Tā 
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locekļi cenšas paaugstināt EIC zīmola 
prestižu.

sniedz ieguldījumu informēšanas 
pasākumos, un EIC valdes locekļi cenšas 
paaugstināt EIC zīmola prestižu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIC valdei ir priekšsēdētājs, kuru ieceļ 
Komisija saskaņā ar pārredzamu darbā 
pieņemšanas procesu. Priekšsēdētājs ir 
augsta līmeņa amatpersona, kas ir saistīta 
ar inovācijas jomu.

EIC valdei ir priekšsēdētājs, kuru ieceļ 
Komisija saskaņā ar pārredzamu darbā 
pieņemšanas procesu. Priekšsēdētājs ir 
augsta līmeņa amatpersona, kas ir saistīta 
ar pētniecības un inovācijas jomu.

Or. en

Pamatojums

EIC valdes priekšsēdētāja specializācijai un darbībām būtu jāatspoguļo plašie EIC uzdevumi 
un tā finansēšanas instrumenti (Pathfinder, Accelerator) progresīvām pētniecības un 
inovācijas darbībām.

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētājs vada EIC valdi, sagatavo tās 
sanāksmes, uzdod uzdevumus valdes 
locekļiem un var izveidot īpašas 
apakšgrupas, jo īpaši nolūkā apzināt jaunās 
tehnoloģiju tendences EIC portfelī. Viņš 
popularizē EIC, piedalās sarunās ar 
Komisiju un pārstāv EIC inovācijas vidē. 
Komisija var nodrošināt administratīvu 
atbalstu, lai priekšsēdētājs varētu veikt 
savus pienākumus.

Priekšsēdētājs vada EIC valdi, sagatavo tās 
sanāksmes, uzdod uzdevumus valdes 
locekļiem un var izveidot īpašas 
apakšgrupas, jo īpaši nolūkā apzināt jaunās 
tehnoloģiju tendences EIC portfelī. Viņš 
popularizē EIC, piedalās sarunās ar 
Komisiju un pārstāv EIC pētniecības un 
inovācijas vidē. Komisija var nodrošināt 
administratīvu atbalstu, lai priekšsēdētājs 
varētu veikt savus pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmas Stratēģiskā plānošana un darba 
programmas

Or. en

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu īsteno ar darba programmām, 
kas minētas Finanšu regulas 110. pantā. 
Tās tiks sagatavotas pēc stratēģiskās 
plānošanas procesa, kas aprakstīts šā 
lēmuma I pielikumā.

Īpašās programmas īstenošana pamatota 
uz konkrētiem pētniecības un inovācijas 
plāniem, ko formulē ik pēc diviem 
gadiem, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu un 
ievērojot pārredzamu un stratēģisku 
daudzgadu pētniecības un inovācijas 
darbību plānošanas procesu, jo īpaši 
pīlāram "Globālās problēmas un Eiropas 
industriālā konkurētspēja". Apspriešanās 
ar valsts iestādēm, Eiropas Parlamentu 
un ieinteresēto personu pārstāvjiem par 
piemērotiem darbības veidiem un 
izmantojamajiem īstenošanas veidiem 
nodrošina saskaņotību ar citām 
atbilstīgām Savienības programmām un 
palielina konsekvenci ar valstu un 
reģionālām pētniecības, attīstības un 
inovācijas finansēšanas programmām un 
prioritātēm, tādējādi stiprinot ERA, kā 
aprakstīts šā lēmuma I pielikumā.

Saskaņā ar stratēģisko pētniecības un 
inovācijas plānu programmu īsteno ar 
darba programmām, kas minētas Finanšu 
regulas 110. pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visas pīlāra "Globālās problēmas un 
rūpniecības konkurētspēja" kopas, MSCA, 
pētniecības infrastruktūras, atbalsts 
inovatīvām ekosistēmām, izcilas pieredzes 
apmaiņa un Eiropas pētniecības un 
inovācijas sistēmas reformēšana un 
uzlabošana saskaņā ar 12. panta 4. punktā 
minēto pārbaudes procedūru;

b) visas pīlāra "Globālās problēmas un 
rūpniecības konkurētspēja" kopas, MSCA, 
pētniecības infrastruktūras, atbalsts 
inovatīvām ekosistēmām, izcilas pieredzes 
vēršana plašumā, Eiropas pētniecības un 
inovācijas sistēmas reformēšana un 
uzlabošana saskaņā ar 12. panta 4. punktā 
minēto pārbaudes procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 39

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 
ES politikas jomām.

"Apvārsnis Eiropa" īstenošanas pamatā 
ir programmas finansēto pētniecības un 
inovācijas darbību iekļaujoša un 
pārredzama stratēģiskā plānošana.

Stratēģiskais plānošanas process īsteno 
"Apvārsnis Eiropa" programmu līmeņa 
mērķus, definējot finansēšanas 
prioritātes. Tas ļaus koncentrēties uz 
programmas ietekmi, tās atšķirīgo pīlāru 
saskanību, sinerģiju ar citām ES 
programmām un atbalsta apmaiņu ar citām 
ES politikas jomām. Stratēģiskais 
plānošanas process un stratēģisko 
pētniecības un inovācijas plānu 
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pieņemšana, izmantojot deleģēto aktu, 
palielinās īpašumtiesības un plašākas 
sabiedrības izpratni par programmas 
mērķi, un nodrošinās līdztiesīgo 
likumdevēju, ieinteresēto personu un 
dalībvalstu pilnīgu informētību par 
paredzētajām iniciatīvām. Stratēģiskā 
plānošana palīdzēs izstrādāt un īstenot 
politiku attiecīgajām iekļautajam jomām 
ES līmenī, kā arī papildinošus politikas 
virzienus dalībvalstīs. Tas ļaus vienkāršot 
finansēšanu, novērst dublēšanos un 
pārklāšanos starp finansēšanas iespējām 
un veicinās ātrāku izplatīšanu un 
pētniecības un inovācijas rezultātu 
ieviešanu.

Lai reaģētu uz šiem mērķiem, Komisija 
uzsāks atklātu apspriežu posmu ar 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu, 
ieinteresētajām personām, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
par stratēģiskajām prioritātēm, tostarp 
uzdevumiem, saskaņā ar "Globālo 
problēmu un Eiropas rūpniecības 
konkurētspējas" pīlāru, un piemērotiem 
instrumentu veidiem, jo īpaši Eiropas 
partnerībām. Visas partnerības un 
uzdevumi vai jebkāda stratēģiski jauna 
iniciatīva tiek noteikta šajā stratēģiskajā 
pētniecības un inovācijas plānā, pirms tā 
tiek ieviesta darba programmās.

Attiecībā uz Eiropas partnerībām 
stratēģiskajā pētniecības un inovācijas 
plānā tiks izklāstītas Eiropas partnerības 
uz sniegts pamatojums to izveidei, 
apvienošanai un pakāpeniskai 
izbeigšanai. Visām vispāratzītajām 
partnerībām, piemēram, kopīgajām 
tehnoloģiju ierosmēm, tiks apsvērta to 
turpināšana pēc 2020. gada, ņemot vērā 
to pievienoto vērtību privāto ieguldījumu 
piesaistīšanā un veicināšanā, kā arī fondu 
sinerģijas sekmēšanā (t. i., Clean Sky ir 
parakstījis partnerības ar 17 dalībvalstīm 
un reģioniem visā Eiropā). Programmā 
"Apvārsnis 2020" kopuzņēmumu 
priekšlikumi tiks iesniegti Padomes 
regulu veidā.
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Pastāvošās un jaunās zināšanu un 
inovācijas kopienas (ZIK) tiks noteiktas 
tiesību akta priekšlikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par 
EIT stratēģisko inovāciju programmu. 
"Apvārsnis 2020" atbalstītās NJT 
pamatiniciatīvas (pašlaik pamatiniciatīva 
"Graphene", projekts "Human Brain", 
pamatiniciatīva "Quantum") turpinās 
saņemt atbalstu arī šajā programmā. Tā 
kā tām ir būtiska analoģija ar pētniecības 
uzdevumiem, citas NJT pamatiniciatīvas, 
ja tādas būs, var tikt atbalstītas šajā 
pamatprogrammā kā uzdevumi, kuru 
darbība ir vērsta uz nākotnes 
tehnoloģijām un jaunām tehnoloģijām. 
Uzdevumiem būtu jāstiprina programmas 
sadarbības aspekti, kā arī jāstiprina 
pašreizējās Eiropas partnerības, kas 
varētu darboties kā uzdevumu īstenošanas 
atbalsta pīlāri. Uzdevumos būs 
tehnoloģiski un sociāli elementi, un tie 
tiks definēti ciešā sadarbībā ar visiem 
attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem.

Stratēģiskajā plānošanā tiks identificētas 
pastāvošās saites starp "Apvārsnis 
Eiropa" un citām Savienības 
programmām, tostarp Euratom 
programmu, kas sniedz iespējas radīt 
sinerģijas starp Savienības fondiem. 
"Apvārsnis Eiropa" kļūs par atsauces 
punktu pētniecībai un inovācijai visās 
saistītajās programmās, kas ietvertas 
Savienības budžetā un nefinansēšanas 
instrumentos. Tas arī veicinās pētniecības 
un inovācijas rezultātu ātrāku izplatīšanu 
un pārņemšanu, izvairīšanos no 
dublēšanās un finansējuma iespēju 
savstarpējas pārklāšanās. Tas radīs 
satvaru tiešu Kopīgā pētniecības centra 
pētniecības darbību sasaistei ar citām 
programmas atbalstītajām darbībām un 
rezultātu izmantošanai politikas 
atbalstīšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 40

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 integritātes 
standartu ievērošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas ietvers plašas konsultācijas un 
apmaiņas ar dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentu, ja nepieciešams, un dažādām 
ieinteresētajām personām par prioritātēm 
un uzdevumiem pīlāra "Globālās 
problēmas un rūpniecības konkurētspēja" 
ietvaros, un piemērotus izmantojamos 
darbības veidus, sevišķi Eiropas 
partnerībās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.
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Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Balstoties uz tādām plašām 
konsultācijām, stratēģiskajā plānā tiks 
noteikti kopīgie mērķi un kopīgās 
pasākumu jomas, piemēram, partnerības 
jomas (piedāvātais juridiskais pamats 
nosaka tikai instrumentus un to 
izmantošanas kritērijus) un uzdevumu 
jomas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 43

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 
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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.
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Grozījums Nr. 44

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģiskais plāns veicinās sinerģijas 
starp "Eiropas apvārsni" un citām 
Savienības programmām, arī Euratom 
programmu, tādējādi kļūstot par uzziņas 
punktu pētniecībai un inovācijai visās 
saistītajās programmās ES budžetā un 
nefinansējošos instrumentos. Tas arī 
veicinās pētniecības un inovācijas 
rezultātu ātrāku izplatīšanu un 
pārņemšanu, izvairīšanos no dublēšanās 
un finansējuma iespēju savstarpējas 
pārklāšanās. Tas radīs satvaru tiešu 
Kopīgā pētniecības centra pētniecības 
darbību sasaistei ar citām programmas 
atbalstītajām darbībām un rezultātu 
izmantošanai politikas atbalstīšanā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 45

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģiskajā plānā tiks izklāstīta 
daudzgadu stratēģija satura īstenošanai 
darba programmā (saskaņā ar 11. pantu),
saglabājot pietiekamu elastību, lai strauji 
reaģētu uz negaidītām iespējām un 
krīzēm. Tā kā pamatprogramma "Eiropas 
apvārsnis" aptver 7 gadus, ekonomiskie, 
sociālie un politiskie apstākļi tās darbības 
laikā var ievērojami mainīties. Ir jāspēj 
"Eiropas apvārsni" veicīgi pielāgot šīm 
pārmaiņām. Tāpēc tiks paredzēta iespēja 

svītrots
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atbalstīt pasākumus, kas nav minēti 
tālākajos aprakstos, ja tam ir pietiekams 
pamats saistībā ar svarīgām norisēm, 
negaidītiem notikumiem, politikas 
vajadzībām vai krīzes situācijām, 
piemēram, reaģējot uz nopietnu 
apdraudējumu veselībai, kas radies, 
piemēram, epidēmijas rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 46

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.
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Grozījums Nr. 47

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pīlāros "Globālās problēmas un 
rūpniecības konkurētspēja" un "Atvērtā 
inovācija" pētniecībai un inovācijai 
komplementāri būs pasākumi, kuri notiek 
ciešā saistībā ar tiešajiem lietotājiem un 
tirgu, piemēram, demonstrējumi, 
izmēģinājuma projekti vai koncepcijas 
pierādīšana, izņemot komercializācijas 
pasākumus pēc pētniecības un inovācijas 
posma. Tas ietvers arī atbalstu 
pasākumiem pieprasījuma pusē, kas 
palīdz paātrināt plaša inovējumu klāsta 
izmantošanu un izplatīšanu. Uzsvars tiks 
likts uz uzaicinājumiem priekšlikumu 
sagatavošanai, nenosakot tiem konkrētus 
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 48

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pīlārā "Globālās problēmas un 
rūpniecības konkurētspēja", balstoties uz 
"Apvāršņa 2020" pieredzi, sociālās 
zinātnes un humanitārās zinātnes tiks 
pilnībā integrētas visās tā kopās, iekļaujot 
specifiskus un specializētus pasākumus. 
Arī pasākumi, kas saistīti ar jūras un 
jūrlietu pētniecību un inovāciju, tiks 
īstenoti stratēģiski, integrēti un saskaņā 
ar ES integrēto jūrlietu politiku, kopīgo 
zivsaimniecības politiku un 

svītrots
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starptautiskajām saistībām.

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 49

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 11. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Apvāršņa 2020" atbalstītās NJT 
pamatiniciatīvās turpinās saņemt atbalstu 
arī šajā programmā. Tā kā tām ir būtiska 
analoģija ar pētniecības uzdevumiem, 
citas NJT pamatiniciatīvās, ja tādas būs, 
atbalstīs šajā pamatprogrammā kā 
uzdevumus, kuru darbība ir vērsta uz 
nākotnes tehnoloģijām un topošām 
tehnoloģijām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 50

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātnes un tehnoloģijas sadarbības 
dialogi ar ES starptautiskajiem 
partneriem un politikas dialogi ar 
galvenajiem pasaules reģioniem nozīmīgi 
veicinās sadarbības iespēju sistemātiskai 
identificēšanai, kas kopā ar diferenciāciju 
pēc valsts/reģiona ļaus labāk noteikt 
prioritātes.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 51

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 13. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas 
institūts (EIT) koncentrējas uz inovācijas 
ekosistēmām, tas dabiski iederas "Eiropas 
apvāršņa" pīlārā "Atvērtā inovācija" un 
EIT zināšanu un inovācijas kopienas 
(ZIK) stratēģiskā plāna procesā tiks
saskaņots ar pīlāru "Globālās problēmas 
un rūpniecības konkurētspēja".

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir izteikts jaunā redakcijā grozījumā I pielikuma 1. daļai.

Grozījums Nr. 52

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3.a apakšvirsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ātrais ceļš uz pētniecību un inovāciju

Or. en

Grozījums Nr. 53

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 13.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Apvārsnis Eiropa" nodrošinās iespēju 
visu veidu dotāciju saņēmējiem ātrāk 
pieteikties finansējumam atlasītās 
programmas daļās. Šī pieeja atbalstīs 
pētniecību un inovāciju visās kopās, EIC 
un daļā "izcilības vēršana plašumā", 
ietverot darbības no fundamentālas 
pētniecības līdz tirgum pietuvinātām 
darbībām. Balstoties uz pašreizējā 
instrumenta "Ātrais ceļš uz inovāciju" 
panākumiem programmā 
"Apvārsnis 2020", šai pieejai būs 
augšupēja loģika, pamatojoties uz 
pastāvīgi atklātiem uzaicinājumiem un 
dotāciju piešķiršanas laiku, kas 
nepārsniedz sešus mēnešus. Daļā 
"izcilības vēršana plašumā" šī pieeja 
atbalstīs arī mazāk attīstītās dalībvalstis, 
lai tās varētu ātrāk augšupējā veidā 
piekļūt līdzekļiem. Vismaz 15 % no 
programmas budžeta tiek piešķirti, 
ievērojot ātrā ceļa loģiku. Vienā 
pasākumā nevar piedalīties vairāk par 
pieciem tiesību subjektiem.

Or. en

Pamatojums

Ja Eiropa vēlas efektīvi reaģēt uz šodienas globālajām problēmām, tai ir vajadzīga ātrāka 
programma.

Grozījums Nr. 54

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 23. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma gadījumos, kad attaisnojams 
ar vajadzību iecelt labākos pieejamos 
ekspertus un/vai ar kvalificētu ekspertu 
skaita ierobežotību, neatkarīgi eksperti, 
kas palīdz vērtēšanas komisijai vai ir tās 
dalībnieki, drīkst izvērtēt specifiskus 

svītrots
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piedāvājumus, par kuriem tie izsaka 
potenciālu interesi. Šajā gadījumā 
Komisija vai finansēšanas struktūra veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu vērtēšanas procesa 
integritāti. Vērtēšanas process tiks veikts 
atbilstoši, ar posmu, kurā paredzēta 
mijiedarbība starp dažādiem ekspertiem. 
Identificējot finansēšanas priekšlikumus, 
vērtēšanas komisija ņems vērā īpašos 
apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums rada iespēju izvēlēties jebkāda veida ekspertu, kurš ir izrādījis potenciālu 
interesi. Būtu jāprecizē, ka šo veidu ekspertiem vajadzētu būt vismaz kvalifikācijai, kas atbilst 
attiecīgajam tematam.

Grozījums Nr. 55

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.1 apakšpunkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai arī ES turpina būt lielākā zinātnisko 
publikāciju autore pasaulē, tā būtībā ir 
zināšanu "masveida ražotāja", kurā 
attiecībā pret tās izmēru ir salīdzinoši maz 
izcilības centru, kas izceļas pasaules 
mērogā, bet ir lielas platības ar vidējiem 
un zemiem darbības rezultātiem. 
Salīdzinājumā ar ASV un zināmā mērā arī 
ar Ķīnu ES vēl arvien seko "izkliedētās 
izcilības modelim", kurā resursi tiek 
izkliedēti lielākam skaitam pētnieku un 
pētniecības institūtu. Problēmas sagādā arī 
tas, ka daudzās ES valstīs publiskais 
sektors vēl arvien nepiedāvā pietiekami 
pievilcīgus apstākļus labākajiem 
pētniekiem. Šie faktori vēl vairāk palielina 
Eiropas salīdzinošo nepievilcīgumu 
globālajā konkurencē par talantīgu 
zinātnieku piesaistīšanu.

ES turpina būt lielākā zinātnisko 
publikāciju autore pasaulē. Salīdzinājumā 
ar ASV un zināmā mērā arī ar Ķīnu ES 
seko "izkliedētās izcilības modelim", kurā 
resursi tiek izkliedēti lielākam skaitam 
pētnieku un pētniecības institūtu. 
Problēmas sagādā arī tas, ka daudzās ES 
valstīs publiskais sektors vēl arvien 
nepiedāvā pietiekami pievilcīgus apstākļus 
labākajiem pētniekiem. Šie faktori vēl 
vairāk palielina Eiropas salīdzinošo 
nepievilcīgumu globālajā konkurencē par 
talantīgu zinātnieku piesaistīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 56

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 7.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks stiprinātas pašreizējās shēmas, 
piemēram, koncepcijas pierādījums, lai 
ietvertu darbības ļoti agrīnā pētniecības 
rezultātu pārvēršanas komerciāli vai 
sociāli vērtīgos priekšlikumos posmā. Arī 
ārpus ERC dotāciju saņēmējiem būs 
iespēja pieteikties shēmai, ja tie atbilst 
visiem atbilstības kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atbalsts pētniekiem, kuriem ir 
izcilas idejas, lai viņi varētu kļūt 
neatkarīgi, vienlaikus saliedējot savu 
pētniecības grupu vai programmu.

– Atbalsts pētniekiem, kuriem ir 
izcilas idejas jebkurā pētniecības jomā, lai 
viņi varētu kļūt neatkarīgi, vienlaikus 
saliedējot savu pētniecības grupu vai 
programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Jauni veidi, kā strādāt zinātnes 
pasaulē ar potenciālu radīt novatoriskus 

– Jauni veidi, kā strādāt zinātnes 
pasaulē ar potenciālu radīt novatoriskus 



PE625.306v01-00 34/140 PR\1158114LV.docx

LV

rezultātus un veicināt finansētās 
pētniecības komerciālās un sociālās 
inovācijas potenciālu.

rezultātus un veicināt finansētās 
pētniecības komerciālās un sociālās 
inovācijas potenciālu, vajadzības gadījumā 
sinerģijā ar citām "Apvārsnis Eiropa" 
daļām un citām Savienības programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 2. daļa –
4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Pieredzes un labās prakses piemēru 
apmaiņa ar reģionālajām un valsts 
pētniecības aģentūrām, lai veicinātu 
atbalstu izciliem pētniekiem.

– Pieredzes un labās prakses piemēru 
izplatīšana citām Savienības struktūrām, 
kā arī reģionālajām un valsts pētniecības 
aģentūrām, lai veicinātu atbalstu izciliem 
pētniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropa ir zinātnes ģenerators, kurā 
apmēram 1,8 miljoni pētnieku strādā 
tūkstošos augstskolu, pētniecības centru un 
pasaules vadošo uzņēmumu. Tomēr ir 
aprēķināts: lai sasniegtu mērķus, kas tiek 
izvirzīti lielākām investīcijām pētniecībā 
un inovācijā, ES līdz 2027. gadam būs 
jāapmāca un jānodarbina vismaz viens 
miljons jaunu pētnieku. Šī vajadzība ir 
īpaši aktuāla neakadēmiskajā sektorā. 
Eiropas Savienībai jāpastiprina centieni 
piesaistīt vairāk jauniešu karjerai 
pētniecībā, piesaistīt pētniekus no trešajām 
valstīm, pieturēt savus pētniekus un 

Eiropa ir zinātnes ģenerators, kurā 
apmēram 1,8 miljoni pētnieku strādā 
tūkstošos augstskolu, pētniecības centru un 
pasaules vadošo uzņēmumu. Tomēr ir 
aprēķināts: lai sasniegtu mērķus, kas tiek 
izvirzīti lielākām investīcijām pētniecībā 
un inovācijā, ES līdz 2027. gadam būs 
jāapmāca un jānodarbina vismaz viens 
miljons jaunu pētnieku. Šī vajadzība ir 
īpaši aktuāla neakadēmiskajā sektorā. 
Eiropas Savienībai jāpastiprina centieni 
piesaistīt vairāk jauniešu karjerai 
pētniecībā, piesaistīt pētniekus no trešajām 
valstīm, pieturēt savus pētniekus un 
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reintegrēt Eiropas pētniekus, kuri strādā 
citur. Papildus, lai veicinātu izcilību 
plašākā mērogā, jāturpina uzlabot pētnieku 
darba apstākļus visā Eiropas Pētniecības 
telpā (EPT). Šajā sakarā spēcīgāka saikne 
ir īpaši nepieciešama starp Eiropas 
izglītības telpu (EEdA), Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un 
Eiropas Sociālo fondu (ESF+).

reintegrēt Eiropas pētniekus, kuri strādā 
citur.

Lai sasniegtu šo mērķi, uzmanība būtu 
jāpievērš shēmām, kas veicina līdzsvaru 
starp ģimenes un darba dzīvi, tostarp 
gādājot par lielāku elastīgumu abu 
dzimumu pētniekiem darba un ģimenes 
dzīves apvienošanas nolūkā. Pilnīgas 
dzimumu vienlīdzības garantēšana visās 
nozarēs, tostarp zinātnē, tehnoloģijās un 
inovācijā, ir būtisks globālas ekonomiskās 
attīstības nosacījums.

Papildus, lai nodrošinātu sinerģijas un 
veicinātu izcilību plašākā mērogā, izcilības 
zīmoga etiķete arī turpmāk jāpiemēro 
uzaicinājumiem saskaņā ar MSCA un 
jāturpina uzlabot pētnieku darba apstākļus 
visā Eiropas Pētniecības telpā (EPT). Šajā 
sakarā spēcīgāka saikne ir īpaši 
nepieciešama starp Eiropas izglītības telpu 
(EEdA), Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu (ERAF) un Eiropas Sociālo fondu 
(ESF+).

Or. en

Grozījums Nr. 61

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības 
(MSCA) ir vērstas uz izcilu pētniecību, kas 
ir pilnībā augšupēja, atvērta jebkurai 
pētniecības jomai, sākot ar fundamentāliem 
pētījumiem un beidzot ar rezultātu 
ieviešanu tirgū un inovācijas 

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības 
(MSCA) ir vērstas uz izcilu pētniecību, kas 
ir pilnībā augšupēja, atvērta jebkurai 
pētniecības jomai, sākot ar fundamentāliem 
pētījumiem un beidzot ar rezultātu 
ieviešanu tirgū un inovācijas 
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pakalpojumiem. Tā ietver pētniecības 
jomas, uz kurām attiecas Līgums par 
Eiropas Savienības darbību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas (Euratom) 
dibināšanas līgums. Ja rodas īpaša 
vajadzība un kļūst pieejami papildu 
finansējuma avoti, MSCA ietvaros var 
īstenot konkrētus pasākumus saistībā ar
konkrētām problēmām (arī noteiktiem 
uzdevumiem), pētniecības veidiem un 
inovācijas iestādēm vai ģeogrāfiskām 
vietām, lai reaģētu uz izmaiņām Eiropas 
prasībās attiecībā uz prasmēm, apmācību 
pētniecības jomā, karjeras veidošanu un 
zināšanu apmaiņu.

pakalpojumiem. Tā ietver pētniecības 
jomas, uz kurām attiecas Līgums par 
Eiropas Savienības darbību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas (Euratom) 
dibināšanas līgums. Ja rodas īpaša 
vajadzība un kļūst pieejami papildu 
finansējuma avoti, MSCA ietvaros var 
īstenot pasākumus saistībā ar konkrētiem
pētniecības veidiem un inovācijas iestādēm 
vai ģeogrāfiskām vietām, lai reaģētu uz 
izmaiņām Eiropas prasībās attiecībā uz 
prasmēm, apmācību pētniecības jomā, 
karjeras veidošanu un zināšanu apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

MSCA būtu jāpaliek pilnībā augšupējai programmai (kā norādīts daļas pirmajā teikumā).

Grozījums Nr. 62

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2 punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Mācību programmas, kas nodrošina 
pētniekus ar dažādām prasmēm, kuras 
noderīgas pastāvošu un topošu problēmu 
risināšanai.

– Mācību programmas, vajadzības 
gadījumā papildinājumā ar EIT izglītības 
darbībām, kas nodrošina pētniekus ar 
dažādām prasmēm, kuras noderīgas 
pastāvošu un topošu problēmu risināšanai.

Or. en

Pamatojums

EIT nodrošina uzņēmējdarbības izglītību studentiem, iesaistot nozares mācību programmā. 
Līdzīgi MSCA EIT marķējuma modelis ir pamatots uz mobilitātes veicināšanu kā centrālo 
prasību maģistru un doktoru programmām. Papildināmības ar MSCA palielināšana 
nodrošinātu lielāku pievienoto vērtību abām iniciatīvām, palielinātu racionalizēšanu, kā arī 
novērstu nevajadzīgu dublēšanos.
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Grozījums Nr. 63

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.3 punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Mācību programmas ar mērķi 
veicināt izcilību un izplatīt labās prakses 
piemērus iestādēs un pētniecības un 
inovācijas sistēmās.

– Mācību programmas, kas 
izstrādātas sadarbībā ar citām "Apvārsnis 
Eiropa" daļām, ar mērķi veicināt izcilību 
un izplatīt labās prakses piemērus iestādēs 
un pētniecības un inovācijas sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1 apakšpunkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Progresīvas pētniecības infrastruktūras 
nodrošina galvenos pakalpojumus 
pētniecības un inovācijas kopienām, un 
tām ir būtiska loma zināšanu apvāršņa 
paplašināšanā. Pētniecības infrastruktūras 
atbalsts ES līmenī palīdz mazināt valsts 
pētniecības infrastruktūru un zinātniskās 
izcilības punktu izkliedētību, kā arī 
paātrina zināšanu lēno apriti starp 
izolētām sistēmām.

Progresīvas pētniecības infrastruktūras 
nodrošina galvenos pakalpojumus 
pētniecības un inovācijas kopienām, un 
tām ir būtiska loma zināšanu apvāršņa 
paplašināšanā. Visu lielumu pētniecības 
infrastruktūras atbalsts ES līmenī palīdz 
mazināt valsts un reģionālo pētniecības 
infrastruktūru un zinātniskās izcilības 
punktu izkliedētību, kā arī palielina
zināšanu apriti starp izolētām sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1 apakšpunkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropai
ilgtspējīgu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru, kas ir atvērta un pieejama 

Vispārējais mērķis ir uzlabot Eiropas 
nodrošinātību ar ilgtspējīgu pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūru, kas ir 
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visiem pētniekiem Eiropā un ārpus tās un 
pilnībā izmanto savu potenciālu zinātnes 
sasniegumiem un inovācijai. Galvenie 
mērķi ir samazināt pētniecības un 
inovācijas ekosistēmas fragmentāciju, 
izvairoties no darba dublēšanas, un labāk 
koordinēt pētniecības infrastruktūras 
attīstību un izmantošanu. Ir būtiski atbalstīt 
atvērtu pieeju pētniecības infrastruktūrai 
visiem Eiropas pētniekiem, kā arī, 
pateicoties Eiropas atvērtās zinātnes 
mākonim ("EAZM"), lielāku piekļuvi 
digitāliem pētniecības resursiem, īpašu 
uzmanību pievēršot šobrīd nepietiekamajai 
atvērtas zinātnes un atvērtu datu 
piemērošanai praksē. Tāpat ES jārisina 
pasaules konkurences straujais pieaugums 
talantu piesaistīšanā, piesaistot trešo valstu 
pētniekus darbam ar Eiropas pasaules 
klases pētniecības infrastruktūru. Viens no 
galvenajiem mērķiem ir arī Eiropas 
rūpniecības konkurētspējas palielināšana, 
atbalstot būtiskākās tehnoloģijas un 
pakalpojumus, kas svarīgas pētniecības 
infrastruktūrai un tās lietotājiem, tā 
uzlabojot apstākļus novatorisku risinājumu 
izstrādei.

atvērta un pieejama visiem pētniekiem 
Eiropā un ārpus tās un pilnībā izmanto 
savu potenciālu zinātnes sasniegumiem un 
inovācijai. Galvenie mērķi ir samazināt 
pētniecības un inovācijas ekosistēmas 
fragmentāciju, nodrošināt nepārtrauktu 
modernizāciju, izvairoties no darba 
dublēšanas, un labāk koordinēt pētniecības 
infrastruktūras attīstību, izmantošanu un 
piekļūstamību, tostarp mazāk attīstītajās 
dalībvalstīs. Ir būtiski atbalstīt atvērtu 
pieeju pētniecības infrastruktūrai visiem 
Eiropas pētniekiem, kā arī, pateicoties 
Eiropas atvērtās zinātnes mākonim 
("EAZM"), lielāku piekļuvi digitāliem 
pētniecības resursiem, īpašu uzmanību 
pievēršot šobrīd nepietiekamajai atvērtas 
zinātnes un atvērtu datu piemērošanai 
praksē. Tāpat ES jārisina pasaules 
konkurences straujais pieaugums talantu 
piesaistīšanā, piesaistot trešo valstu 
pētniekus darbam ar Eiropas pasaules 
klases pētniecības infrastruktūru. Viens no 
galvenajiem mērķiem ir arī Eiropas 
rūpniecības konkurētspējas palielināšana, 
atbalstot būtiskākās tehnoloģijas un 
pakalpojumus, kas svarīgas pētniecības 
infrastruktūrai un tās lietotājiem, tā 
uzlabojot apstākļus novatorisku risinājumu 
izstrādei un izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 66

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1 apakšpunkts – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšējās pamatprogrammas ir būtiski 
sekmējušas efektīvāku un lietderīgāku 
valsts infrastruktūras izmantošanu, kā arī 
kopā ar Eiropas Pētniecības infrastruktūru 
stratēģijas forumu (ESFRI) izstrādāta 
skaidra un uz stratēģiju vērsta pieeja 
politikas veidošanai Eiropas pētniecības 

Iepriekšējās pamatprogrammas ir būtiski 
sekmējušas efektīvāku un lietderīgāku 
valsts infrastruktūras izmantošanu un 
šķēršļu novēršanu izmantošanai visās 
Eiropas pētniecības jomās, īstenojot 
starpvalstu piekļuvi, kā arī kopā ar Eiropas 
Pētniecības infrastruktūru stratēģijas 
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infrastruktūrās. Šī stratēģiskā pieeja ir 
devusi būtiskas priekšrocības, ieskaitot 
darba dublēšanas samazināšanu ar 
efektīvāku resursu izmantošanu, kā arī 
procesu un procedūru standartizēšanu.

forumu (ESFRI) izstrādāta skaidra un uz 
stratēģiju vērsta pieeja politikas veidošanai 
Eiropas pētniecības infrastruktūrās. Šī 
stratēģiskā pieeja ir devusi būtiskas 
priekšrocības, ieskaitot darba dublēšanas 
samazināšanu ar efektīvāku resursu 
izmantošanu, kā arī procesu un procedūru 
standartizēšanu un saskaņošanu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzsvērt starpvalstu piekļuves programmu, kas dažādos 
pamatprogrammu novērtējumos ir atzīta kā vairāku secīgu pamatprogrammu būtisks 
pētniecības finansēšanas veiksmes stāsts. Jau ir daudzi valstu procesi un procedūras, kas ir 
labi standartizēti, taču tie nav saskaņoti starp dažādiem pētniecības infrastruktūras objektiem 
dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 67

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1 apakšpunkts – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES atbalstītie pasākumi nodrošinās 
pievienoto vērtību, konsolidējot un 
optimizējot esošās pētniecības 
infrastruktūras, vienlaikus strādājot pie 
jaunu infrastruktūru izveides, nostiprinot 
EAZM kā efektīvu mērogojamu un 
ilgtspējīgu vidi datu virzītai pētniecībai, ar 
valsts un reģionālo pētniecības un izglītības 
tīklu starpsavienojumiem, palielinot un 
nodrošinot augstas tilpības tīkla 
infrastruktūru lieliem datu apjomiem un 
pieejai digitāliem resursiem, šķērsojot 
teritoriālās un domēnu robežas, pārvarot
barjeras, kas labākajām pētniecības 
grupām liedz piekļuvi labākajiem 
pētniecības infrastruktūras pakalpojumiem 
ES, veicinot pētniecības infrastruktūru 
inovācijas potenciālu, kas vērsts un 
tehnoloģiju attīstību un sadarbību 
inovācijā, kā arī uz pētniecības 
infrastruktūras plašāku izmantošanu 
rūpniecībā.

ES atbalstītie pasākumi nodrošinās 
pievienoto vērtību, konsolidējot un 
optimizējot esošās pētniecības 
infrastruktūras, vienlaikus strādājot pie 
jaunu infrastruktūru izveides, nostiprinot 
EAZM un Eiropas Kultūras mantojuma 
mākoni — muzeju sadarbības telpu kā 
efektīvu mērogojamu un ilgtspējīgu vidi 
datu virzītai pētniecībai, ar valsts un 
reģionālo pētniecības un izglītības tīklu 
starpsavienojumiem, palielinot un 
nodrošinot augstas tilpības tīkla 
infrastruktūru lieliem datu apjomiem un 
pieejai digitāliem resursiem, šķērsojot 
teritoriālās un domēnu robežas, izveidojot 
pētniecības un projektu platformas, lai 
pārvarētu šķēršļus, kas labākajām 
pētniecības grupām liedz piekļuvi 
labākajiem pētniecības infrastruktūras 
pakalpojumiem ES, veicinot pētniecības 
infrastruktūru inovācijas potenciālu, kas 
vērsts un tehnoloģiju attīstību un sadarbību 
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inovācijā, kā arī uz pētniecības 
infrastruktūras plašāku izmantošanu 
rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 68

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1 apakšpunkts – 5. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat arī jāstiprina ES pētniecības 
infrastruktūru starptautiskā dimensija, 
veicinot stiprāku sadarbību ar 
starptautiskajiem partneriem, kā arī 
starptautisku dalību Eiropas pētniecības 
infrastruktūrās savstarpēja labuma gūšanai.

Tāpat arī jāstiprina ES pētniecības 
infrastruktūru starptautiskā dimensija, 
veicinot stiprāku sadarbību un 
savienojamību ar starptautiskajiem 
partneriem, kā arī starptautisku dalību 
Eiropas pētniecības infrastruktūrās 
savstarpēja labuma gūšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 69

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūru veidošana, 
darbība un ilgtermiņa ilgtspēja, ko nosaka 
ESFRI, ir nozīmīga, lai ES nodrošinātu sev 
vadošu pozīciju pirmrindas pētniecības, 
zināšanu radīšanas un izmantošanas un 
rūpniecības konkurētspējas jomās.

Pētniecības infrastruktūru veidošana, 
darbība un ilgtermiņa ilgtspēja, tostarp to 
infrastruktūru, ko nosaka ESFRI, ir 
nozīmīga, lai ES nodrošinātu sev vadošu 
pozīciju pirmrindas pētniecības, zināšanu 
radīšanas un izmantošanas un rūpniecības 
konkurētspējas jomās.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai tās pētniecības infrastruktūras, ko nosaka ESFRI, ir izšķirīgas, lai saglabātu Eiropas 
vadošo pozīciju pirmrindas pētniecībā.
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Grozījums Nr. 70

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas atvērtās zinātnes mākonim 
(EAZM) jākļūst par efektīvu un 
visaptverošu atbalsta sniegšanas kanālu 
pētniecības infrastruktūras pakalpojumiem 
un jānodrošina Eiropas pētniecības 
kopienas ar nākamās paaudzes datu 
pakalpojumiem lielo zinātnes datu 
vākšanai, glabāšanai, apstrādei (t. i., 
analītikas, imitācijas, vizualizācijas 
iespējām) un to apmaiņai. EAZM arī 
jānodrošina pētniekiem Eiropā piekļuve
lielākajai daļai datu, ko ieguvušas un 
ievākušas pētniecības infrastruktūras, kā 
arī augstas veiktspējas datošanas (HPC) un 
eksalīmeņa resursiem, kas pieejami Eiropas 
datu infrastruktūras (EDI) ietvaros.

Eiropas atvērtās zinātnes mākonim 
(EAZM) jākļūst par efektīvu un 
visaptverošu atbalsta sniegšanas kanālu 
pētniecības infrastruktūras pakalpojumiem 
un jāļauj Eiropas pētniecības kopienām 
izstrādāt nākamās paaudzes datu 
pakalpojumus lielo zinātnes datu vākšanai, 
glabāšanai, apstrādei (t. i., analītikas, 
imitācijas, vizualizācijas iespējām) un to 
apmaiņai. EAZM arī jānodrošina pētnieki
Eiropā ar pakalpojumiem, kas veicina 
lielākās daļas kvalitatīvi pārbaudītu datu, 
ko ieguvuši un ievākuši pētnieki
pētniecības infrastruktūru iekšienē un 
ārpus tām, glabāšanu un apstrādi, kā arī 
būtu jānodrošina piekļuve augstas 
veiktspējas datošanas (HPC) un eksalīmeņa 
resursiem, kas pieejami Eiropas datu 
infrastruktūras (EDI)13 ietvaros. EAZM pēc 
noklusējuma jābūt noturīgam pret 
digitāliem draudiem, nodrošinot atbilstīgu 
horizontālu uzticamību un identitāti, kā 
arī kiberdrošības pakalpojumus.

__________________ __________________

13 Eiropas datu infrastruktūra kļūs par 
Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa pamatu, 
nodrošinot augstākā līmeņa HPC iespējas, 
ātrdarbīgu savienojamību un modernākos 
datu un programmatūras pakalpojumus. 
ESAO: Izpratne par sociāli ekonomisko 
šķelšanos Eiropā.

13 Eiropas datu infrastruktūra kļūs par 
Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa pamatu, 
nodrošinot augstākā līmeņa HPC iespējas, 
ātrdarbīgu savienojamību un modernākos 
datu un programmatūras pakalpojumus. 
ESAO: Izpratne par sociāli ekonomisko 
šķelšanos Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 71

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1 punkts – 4. daļa – 1. ievilkums



PE625.306v01-00 42/140 PR\1158114LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas pētniecības infrastruktūru 
dzīves cikls, veidojot jaunas pētniecības 
infrastruktūras, to sagatavošanas un 
ieviešanas fāzes, to sākotnējās fāzes 
darbība, papildinot citus finansējuma 
avotus, kā arī pētniecības infrastruktūras 
ekosistēmas konsolidācija un optimizācija, 
pārraugot ESFRI orientierus un sekmējot 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
pakalpojumu līgumus, attīstību, 
apvienošanos vai ekspluatācijas 
izbeigšanu.

– Eiropas pētniecības infrastruktūru 
dzīves cikls, veidojot jaunas pētniecības 
infrastruktūras, to sagatavošanas un 
ieviešanas fāzes, to sākotnējās fāzes 
darbība, papildinot citus finansējuma 
avotus, kā arī pētniecības infrastruktūras 
ekosistēmas konsolidācija un optimizācija, 
pārraugot ESFRI orientierus un sekmējot 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
pakalpojumu līgumus, attīstību, 
apvienošanos vai ekspluatācijas izbeigšanu 
un infrastruktūru izveides koncepciju 
konkurenci vienlīdzīgos konkurences 
apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 72

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1 punkts – 4. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas atvērtās zinātnes mākonis, 
kur ietilpst: piekļuves kanāla 
mērogojamība un ilgtspēja; Eiropas, valsts, 
reģionālo un institucionālo resursu efektīva 
federācija; tās tehniskā un politikas 
attīstība, lai risinātu jaunas pētniecības 
vajadzības un prasības (piemēram, 
sensitīvu datu kopu izmantošana, integrēta 
privātuma aizsardzība); datu sadarbspēja 
un atbilstība principiem FAIR; un plaša 
lietotāju bāze;

– Eiropas atvērtās zinātnes mākonis, 
kur ietilpst: piekļuves kanāla 
mērogojamība un ilgtspēja; Eiropas, valsts, 
reģionālo un institucionālo resursu efektīva 
federācija; tās tehniskā un politikas 
attīstība, lai risinātu jaunas pētniecības 
vajadzības un prasības (piemēram, 
sensitīvu datu kopu izmantošana, integrēta 
privātuma aizsardzība) atbilstoši pētnieku 
kopienām; datu sadarbspēja un atbilstība 
principiem FAIR; un plaša lietotāju bāze;

Or. en

Grozījums Nr. 73

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.2. punkts – 1. iedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība tiks būtiski uzlabota, nodrošinot 
galveno starptautisko, valstisko un 
reģionālo pētniecības iestāžu atvērtību 
visiem ES pētniekiem un nepieciešamības 
gadījumā integrējot to pakalpojumus, lai 
harmonizētu piekļuves apstākļus, uzlabotu 
un paplašinātu pakalpojumu sniegšanu un 
iedrošinātu kopīgu augsto tehnoloģiju 
sastāvdaļu un moderno pakalpojumu 
stratēģiju ar inovācijas darbībām.

Pētniecība tiks būtiski uzlabota, nodrošinot 
galveno starptautisko, valstisko un 
reģionālo pētniecības iestāžu atvērtību 
visiem ES pētniekiem un nepieciešamības 
gadījumā integrējot to pakalpojumus, lai 
harmonizētu piekļuves apstākļus, uzlabotu 
un paplašinātu pakalpojumu sniegšanu un 
iedrošinātu kopīgu augsto tehnoloģiju 
sastāvdaļu un moderno pakalpojumu 
stratēģiju ar inovācijas darbībām, kas 
apmierina pētnieku kopienu vajadzības 
un tādējādi veicina to aktīvu līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 74

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.2 punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas, valstiskie un reģionālie 
pētniecības infrastruktūru tīkli, kas risina 
globālas problēmas piekļuves 
nodrošināšanā pētniekiem, kā arī 
infrastruktūru pakalpojumu saskaņošanu
un uzlabošanu.

– Eiropas, valstiskie un reģionālie 
pētniecības infrastruktūru tīkli, tostarp 
mazie un vidējie tīkli piekļuves 
nodrošināšanai pētniekiem, kā arī 
infrastruktūru pakalpojumu saskaņošanai
un uzlabošanai.

Or. en

Pamatojums

Mazās un vidējās pētniecības infrastruktūras joprojām ir svarīga pētniecības un inovācijas 
ekosistēmu daļa. Turklāt, tā kā pētniecības infrastruktūras var izmantot plaša mēroga 
zinātniskajām un tehnoloģiskajām jomām, nav vajadzīga atsauce uz globālām problēmām.

Grozījums Nr. 75

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

II II GLOBĀLĀS PROBLĒMAS UN 
EIROPAS RŪPNIECĪBAS 
KONKURĒTSPĒJA

Or. en

Grozījums Nr. 76

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība būs ieguvēja kā 
tehnoloģijas un rūpniecības izmantotāja un 
veidotāja, parādot, kā moderna 
industrializēta, ilgtspējīga, iekļaujoša un 
demokrātiska sabiedrība un ekonomika var 
funkcionēt un attīstīties. Tiks veicināti un 
uzlaboti augošie ekonomiskie, vidiskie un 
sociālie ilgtspējīgas industriālās 
ekonomikas piemēri, kas attiecas uz šādām 
jomām: veselība un labklājība ikvienam; 
noturīga, iekļaujoša un droša sabiedrības; 
pieejama tīra enerģija un mobilitāte; 
digitalizēta ekonomika un sabiedrība; 
starpdisciplīnu un radoša rūpniecība; 
kosmosa, jūras vai zemes risinājumi; 
pārtikas vai uztura risinājumi; dabas 
resursu ilgtspējīga izmantošana, klimata 
aizsardzība un pielāgošanās – kas viss kopā 
veido labklājību Eiropā un nodrošina 
kvalitatīvākas darba vietas. Pārmaiņas 
rūpniecībā būs būtiskas.

Eiropas Savienība būs ieguvēja kā 
zināšanu, tehnoloģijas un rūpniecības 
izmantotāja un veidotāja, parādot, kā 
moderna industrializēta, ilgtspējīga, 
iekļaujoša un demokrātiska sabiedrība un 
ekonomika var funkcionēt un attīstīties. 
Tiks veicināti un uzlaboti augošie 
ekonomiskie, vidiskie un sociālie 
ilgtspējīgas industriālās ekonomikas 
piemēri, kas attiecas uz šādām jomām: 
veselība un labklājība ikvienam; noturīga, 
iekļaujoša un droša sabiedrības; pieejama 
tīra enerģija un mobilitāte; digitalizēta 
ekonomika un sabiedrība; starpdisciplīnu 
un radoša rūpniecība; kosmosa, jūras vai 
zemes risinājumi; pārtikas vai uztura 
risinājumi; dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana, klimata aizsardzība un 
pielāgošanās – kas viss kopā veido 
labklājību Eiropā un nodrošina 
kvalitatīvākas darba vietas. Pārmaiņas 
rūpniecībā būs būtiskas.

Or. en

Grozījums Nr. 77

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 5. iedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un inovācija atbilstoši šim 
"Eiropas apvāršņa" pīlāram ir sagrupēta 
integrētās pasākumu kopās. Investīcijas ir 
vērstas nevis uz nozarēm, bet uz 
sistēmiskām pārmaiņām ar ilgtspējas 
vektoru mūsu sabiedrībā un ekonomikā. 
Tās tiks sasniegtas tikai tad, ja visi 
dalībnieki — gan privātie, gan publiskie —
iesaistīsies pētniecības un inovācijas 
kopizstrādē un kopradīšanā, apvienojot 
galalietotājus, zinātniekus, tehnologus, 
ražotājus, novatorus, uzņēmumus, 
pedagogus, pilsoņus un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas. Tādējādi neviena 
no tematiskajām kopām nav paredzēta tikai 
vienam dalībnieku lokam.

Pētniecība un inovācija atbilstoši šim 
"Eiropas apvāršņa" pīlāram ir sagrupēta 
integrētās pasākumu kopās. Investīcijas ir 
vērstas nevis uz nozarēm, bet uz 
sistēmiskām pārmaiņām ar ilgtspējas 
vektoru mūsu sabiedrībā un ekonomikā. 
Tās tiks sasniegtas tikai tad, ja visi 
dalībnieki — gan privātie, gan publiskie —
iesaistīsies pētniecības un inovācijas 
kopizstrādē un kopradīšanā, apvienojot 
galalietotājus, pētniekus, zinātniekus, 
tehnologus, ražotājus, novatorus, 
uzņēmumus, pedagogus, pilsoņus un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas. 
Tādējādi neviena no tematiskajām kopām 
nav paredzēta tikai vienam dalībnieku 
lokam.

Or. en

Grozījums Nr. 78

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 6. iedaļa

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 atbalstīs zināšanu radīšanu visos to 
attīstības posmos, tostarp agrīna posma 
pētniecības darbībās. Kopas arī 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 79

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 7. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks atbalstīta tehnoloģiju nokļūšana no 
laboratorijas tirgū un lietojumu izstrāde, 
ieskaitot rūpnieciskās izmēģinājuma 
iekārtas un demonstrējumus, pasākumus, 
lai stimulētu ieviešanu tirgū un lai 
veicinātu privātā sektora iesaistīšanos. Tiks 
panākta maksimāla sinerģija ar citām 
programmām.

Tiks atbalstīta tehnoloģiju nokļūšana no 
laboratorijas tirgū un lietojumu izstrāde, 
ieskaitot rūpnieciskās izmēģinājuma 
iekārtas un demonstrējumus, pasākumus, 
lai stimulētu ieviešanu tirgū un lai 
veicinātu privātā sektora iesaistīšanos. Tiks 
panākta maksimāla sinerģija ar citām 
"Apvārsnis Eiropa" daļām, jo īpaši EIT, 
kā arī citām programmām.

Or. en

Pamatojums

EIT uzdevums ir nodrošināt risinājumus akūtākajām globālajām problēmām, ar kurām 
saskaras sabiedrība. EIT jau šodien veicina ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, tādēļ 
tam jābūt savstarpēji cieši saistītam visās kopās. Ir arī liels sinerģiju potenciāls starp ZIK 
darbībām un lielāko daļu kopu, kas būtu sīkāk jāizpēta un, kad vien iespējams, maksimāli 
jāpalielina.

Grozījums Nr. 80

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.1 apakšpunkts – 3. iedaļa

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 

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 
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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 
saglabāt spēju konkurēt ar jauniem un 
topošiem pasaules ekonomikas 
dalībniekiem veselības inovējumu jomā.

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, 
tostarp atbilstīgas pētniecības, un 
veselības un aprūpes digitalizācijas 
progresīva ieviešana, augošais spiediens uz 
Eiropas veselības un aprūpes nozari 
saglabāt spēju konkurēt ar jauniem un 
topošiem pasaules ekonomikas 
dalībniekiem veselības inovējumu jomā.

Or. en

Pamatojums

Personalizēta medicīna nav gatava ieviešanai bez papildu pētniecības. Starpvalstu pētniecība 
ir izšķirīga ar veselību saistītas pētniecības panākumiem, tā nogādā pētniecības rezultātus no 
laboratorijas pie pacienta un atpakaļ uz laboratoriju turpmākai uzlabošanai. Bez stingras 
koncentrēšanas uz pamata biomedicīnisko pētniecību turpmāko uzlabojumu pacientiem 
augsne zaudē savu ieguldījumu.

Grozījums Nr. 81

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.1 apakšpunkts – 4. iedaļa

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 

Šīs veselības problēmas ir sarežģītas, 
savstarpēji saistītas un globālas, un to 
risināšanai nepieciešama starpdisciplināra, 
starpnozaru un pārrobežu sadarbība 
starpvalstu līmenī. Pētniecības un 
inovācijas pasākumi, tostarp nepieciešamā 
pamata biomedicīniskā pētniecība, veidos 
ciešas saiknes starp uz atklājumiem 
vērstiem pētījumiem, klīniskiem, 
epidemioloģiskiem, vides un 
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zinātnieku un ražotāju prasmes un veicinās 
viņu sadarbību ar veselības pakalpojumu 
sniedzējiem, pacientiem, politikas 
veidotājiem 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.

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 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 82

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 2. iedaļa –
2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Bērnu slimības, kas saistības ar 
augstu mirstības līmeni un ilgtermiņa 
saslimstību.

Or. en

Grozījums Nr. 83

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neinfekciozas slimības, ieskaitot retas 
slimības, rada būtiskas veselības un 
sociālas problēmas, un tām nepieciešamas 
efektīvākas pieejas profilaksē un ārstēšanā, 

Neinfekciozas slimības, ieskaitot retas 
slimības, rada būtiskas veselības un 
sociālas problēmas, un tām nepieciešamas 
efektīvākas pieejas profilaksē, diagnozē un 
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ieskaitot personalizētas pieejas medicīnai. ārstēšanā, ieskaitot personalizētas pieejas 
medicīnai.

Or. en

Pamatojums

Diagnoze ir būtiska šā procesa daļa un to nedrīkstētu aizmirst (skatīt pirmo pamatvirzienu).

Grozījums Nr. 84

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – 2. iedaļa –
5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Augstu neapmierinātu klīnisko 
vajadzību jomas, piemēram, reta veida 
audzēji, ieskaitot pediatrijas audzējus.

Or. en

Grozījums Nr. 85

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.4. punkts – 2 iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– infekcijas slimību, to vidū 
komorbiditātes un blakusinfekciju, 
vakcīnas, diagnostika un ārstēšana;

– infekcijas slimību, to vidū 
komorbiditātes un blakusinfekciju, 
vakcīnas, diagnostika un ārstēšana, 
ieskaitot farmaceitiskos līdzekļus;

Or. en

Pamatojums

Infekcijas slimībām ir vajadzīgi novatoriski farmaceitiskie līdzekļi. Tam ir vajadzīga ne tikai 
pētniecība to sastāvdaļu jomā, bet arī novatoriskas pārnēsātāju sistēmas.
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Grozījums Nr. 86

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.5. punkts – 1. iedaļa

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 un 
rentablus instrumentus un tehnoloģijas 
veselībai un aprūpei, ņemot vērā invalīdu 
un novecojošās sabiedrības vajadzības. Tās 
ietver galvenās pamattehnoloģijas, 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.

Or. en

Pamatojums

Tikai mākslīgā intelekta un citu ciparu tehnoloģiju pieminēšana ir pārāk ierobežojoša. Jo 
īpaši fotonika, galvenā pamattehnoloģija, garantē drošību un rentabilitāti veselības aprūpes 
risinājumos.

Grozījums Nr. 87

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. KOPA "IEKĻAUJOŠA UN 
DROŠA SABIEDRĪBA"

2. KOPA "IEKĻAUJOŠA UN 
RADOŠA SABIEDRĪBA"

Or. en
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Grozījums Nr. 88

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienībā unikālā veidā 
ekonomiskā izaugsme tiek kombinēta ar 
sociālo politiku, ar augstiem sociālās 
iekļaušanas līmeņiem, kopīgām vērtībām, 
kas aptver demokrātiju, cilvēktiesības, 
dzimumu vienlīdzību un daudzveidības 
bagātību. Šis modelis nepārtraukti attīstās, 
un tam jārisina problēmas, kas cita starpā 
saistītas ar globalizāciju un 
tehnoloģiskajām pārmaiņām. Eiropai arī 
jārisina problēmas, ko izraisa pastāvīgi 
drošības apdraudējumi. Teroristu 
uzbrukumi un radikalizācija, kā arī 
kiberuzbrukumi un hibrīddraudi, rada 
būtiskas drošības problēmas un papildu 
spriedzi sabiedrībai.

Eiropas Savienībā unikālā veidā 
ekonomiskā izaugsme tiek kombinēta ar 
sociālo politiku, ar augstiem sociālās 
iekļaušanas līmeņiem, kopīgām vērtībām, 
kas aptver demokrātiju, cilvēktiesības, 
dzimumu vienlīdzību un daudzveidības 
bagātību. Šis modelis nepārtraukti attīstās, 
un tam jārisina problēmas, kas cita starpā 
saistītas ar globalizāciju un 
tehnoloģiskajām pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 89

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā kontekstā kultūras un radošajām 
nozarēm (CCI) ir svarīga nozīme Eiropas 
kultūras un lingvistiskās daudzveidības 
saglabāšanā un veicināšanā, piederības 
izjūtas Eiropas un reģionālajām 
identitātēm stiprināšanā, zināšanu un 
vērtību nodošanas veicināšanā un 
Eiropas materiālā un nemateriālā 
mantojuma aizsargāšanā pašreizējai un 
turpmākajām paaudzēm. Vienlaikus tās 
stiprina sociālo kohēziju un ar savu 
būtisko devumu ES ekonomikā 
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nodarbinātības, ieguldījumu, izaugsmes 
un inovāciju jomā būtiski veicina Eiropas 
konkurētspēju globālā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 90

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas pilsoņi, valsts iestādes un 
ekonomika jāaizsargā pret pastāvīgajiem 
organizētās noziedzības draudiem, 
ieskaitot šaujamieroču nelikumīgu 
tirdzniecību, narkotiku tirdzniecību un 
cilvēku tirdzniecību. Būtiska ir arī 
aizsardzības un drošības stiprināšana ar 
labāku robežu pārvaldību. 
Kibernoziedzība kļūst populārāka, un, 
ekonomikai un sabiedrībai digitalizējoties, 
ar to saistītie riski kļūst arvien dažādāki. 
Eiropai jāturpina uzlabot kiberdrošību, 
digitālo privātumu, personas datu 
aizsardzību un apkarot nepatiesas un 
kaitīgas informācijas izplatīšanos, lai 
aizsargātu demokrātijas un ekonomikas 
stabilitāti. Visbeidzot, jāpieliek papildu 
pūles, lai samazinātu tādu ekstremālu 
laikapstākļu ietekmi uz dzīvi un iztiku, 
kuri arvien biežāk vērojami klimata 
pārmaiņu dēļ, piemēram, plūdi, vētras vai 
sausums, kas izraisa mežu ugunsgrēkus, 
zemes postījumus un citas dabas 
katastrofas, piemēram, zemestrīces.

svītrots

Or. en

Pamatojums

89.–91. grozījuma teksts ir pārcelts uz kopu "Droša sabiedrība"
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Grozījums Nr. 91

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo problēmu apmēra, sarežģītības un 
pārrobežu rakstura dēļ nepieciešama 
daudzslāņaina ES darbība. Šādu kritisku 
sociālu, politisku, kultūras un 
ekonomisku problēmu, kā arī drošības 
problēmu risināšana tikai valstiskā līmenī 
radītu neefektīvas resursu izmantošanas, 
fragmentētas pieejas un atšķirīgu 
zināšanu un spēju standartu 
piemērošanas risku.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 5. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības pētniecība ir daļa no plašākas 
visaptverošas ES reakcijas uz drošības 
draudiem. Tā sekmē spēju attīstības 
procesu, ļaujot nākotnes tehnoloģiju un 
lietojumu pieejamībai novērst politikas 
veidotāju un praktiķu identificētos spēju 
trūkumus. Jau šobrīd saskaņā ar ES 
pamatprogrammu sniegtais finansējums 
pētniecībai sasniedz apmēram 50 % no 
kopējā ES publiskā finansējuma drošības 
pētniecībai. Pilnībā tiks izmantoti
pieejamie instrumenti, arī Eiropas 
kosmosa programma (Galileo un EGNOS, 
Copernicus, kosmosa stāvokļa uzraudzība 
un valdības satelītsakari). Sinerģijas tiek 
meklētas, īstenojot pasākumus, ko 
atbalsta ES finansēti aizsardzības 
pētījumi, un tiek novērsta finansējuma 
dublēšanās. Pārrobežu sadarbība veicina 
Eiropas vienotā drošības tirgus attīstību 

svītrots
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un uzlabo rūpniecisko darbību, kā arī ir 
ES autonomijas pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 93

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.2. Kultūras mantojums 2.2.2. Kultūras un radošās nozares, 
tostarp kultūras mantojums

Or. en

Grozījums Nr. 94

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kultūras mantojums ir mūsu dzīves 
pamats, un tas ir svarīgs kopienām, grupām 
un sabiedrībām, piešķirot piederības sajūtu. 
Tas ir tilts starp mūsu sabiedrību pagātni 
un nākotni. Tas ir vietējo ekonomiku 
virzītājspēks un spēcīgs iedvesmas avots 
radošajām un kultūras jomām. Piekļuve 
mūsu kultūras mantojumam, tā 
saglabāšana, aizsargāšana un atjaunošana, 
interpretēšana un tā potenciāla pilnīga 
atraisīšana ir būtiski uzdevumi šai un 
nākamajām paaudzēm. Kultūras 
mantojums ir galvenais resurss un 
iedvesma mākslai, tradicionālajai 
amatniecībai, kultūras, uzņēmējdarbības un 
radošajām nozarēm, kas ir ilgtspējīgas 
ekonomiskas izaugsmes, jaunu darba vietu 
radīšanas un ārējās tirdzniecības virzītāji.

Stratēģiski svarīgi kļūst atbalstīt 
inovācijas un pētniecības darbības 
Eiropas kultūras un radošo nozaru (CCI) 
jomā, jo tās spēj saglabāt lingvistisko un 
kultūras daudzveidību un plurālismu, kā 
arī sniedz novatoriskus augstas kvalitātes 
pakalpojumus, jo īpaši konverģenta un 
globalizēta tirgus kontekstā. Kultūras un 
radošās nozares veido tiltu starp mākslu, 
kultūru, uzņēmējdarbību un 
tehnoloģijām. Turklāt, sevišķi 
digitalizācijas jomā, CCI ir svarīga 
nozīme Eiropas reindustrializēšanā, tās ir 
izaugsmes dzinējspēks un tās atrodas 
stratēģiskā pozīcijā, lai radītu novatorisku 
pārnesi citās industriālās nozarēs, 
piemēram, tūrismā, mazumtirdzniecībā un 
digitālajās tehnoloģijās un inženierijā.
Kultūras mantojums ir neatņemama CCI 
sastāvdaļa. Kultūras mantojums ir mūsu 
dzīves pamats, un tas ir svarīgs kopienām, 
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grupām un sabiedrībām, piešķirot 
piederības sajūtu. Tas ir tilts starp mūsu 
sabiedrību pagātni un nākotni. Tas ir 
vietējo ekonomiku virzītājspēks un spēcīgs 
iedvesmas avots radošajām un kultūras 
jomām. Piekļuve mūsu kultūras 
mantojumam, tā saglabāšana, aizsargāšana 
un atjaunošana, interpretēšana un tā 
potenciāla pilnīga atraisīšana ir būtiski 
uzdevumi šai un nākamajām paaudzēm. 
Kultūras mantojums ir galvenais resurss un 
iedvesma mākslai, tradicionālajai 
amatniecībai, kultūras, uzņēmējdarbības un 
radošajām nozarēm, kas ir ilgtspējīgas 
ekonomiskas izaugsmes, jaunu darba vietu 
radīšanas un ārējās tirdzniecības virzītāji. 
Turklāt mantojuma tūrisms un muzeji var 
piedāvāt jaunas kultūras un ekonomikas 
perspektīvas, jo īpaši postindustriālos 
reģionos, kā arī saglabāt tradicionālo 
Eiropas zinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 95

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kultūras mantojuma un valodu 
saglabāšana, aizsardzība, uzlabošana un 
atjaunošana, izmantojot pašas attīstītākās 
tehnoloģijas, ieskaitot ciparu tehnoloģijas;

– kultūras mantojuma, valodu un 
tradicionālo prasmju un amatu
saglabāšana, aizsardzība, uzlabošana un 
atjaunošana, izmantojot pašas attīstītākās 
tehnoloģijas, ieskaitot ciparu tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 96

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 2. iedaļa –
6.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– "kultūras mantojuma mākoņa" 
izveide:

tiks izveidota muzeju sadarbības telpa, lai 
nodrošinātu kultūras mantojuma 
piekļūstamību, izmantojot jaunas 
tehnoloģijas, kā arī lai sekmētu un 
atvieglotu zinātības un prasmju 
nodošanu, piemēram, mākslas darbu 
atjaunošanu utt. Turklāt mākonis būs 
cieši saistīts ar Eiropas platformu.

Kultūras mantojuma mākonis:

– būs uz pētniecību un projektu balstīta 
sadarbības telpa starp muzejiem, kultūras 
profesionāļiem un sabiedrību — lai 
pētniecību un zināšanas padarītu 
piekļūstamas sabiedrībai; 

– nodrošinās iespēju izveidot atsevišķas 
darba grupas un projekta struktūras; 

– nodrošinās un integrēs saikni ar 
esošajām platformām, piemēram, 
Europeana; 

– būs Eiropas kultūras partneris 
komerciāli virzītiem mākoņa 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā kontekstā īpaši svarīga ir informācijas un zinātības apmaiņa un ilgtermiņa glabāšana. 
Pašlaik šajā jomā trūkst piemērotas digitālās platformas, kas piedāvātu risinājumus ļoti 
praktiskām savstarpējas vākšanas sadarbības problēmām, jo īpaši Eiropas mērogā. Digitālas 
Eiropas muzeju sadarbības telpas izveide var palīdzēt atrisināt minētās problēmas.

Grozījums Nr. 97

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts – 2.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāli pasākumi
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Programmā "Apvārsnis Eiropa" 
radošums un izstrāde būs transversāls 
jautājums, kas tiks integrēts projektos 
visas programmas mērogā, lai atbalstītu 
jaunas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības 
modeļus un kompetences, kā arī pārvērstu 
radošus un starpdisciplinārus risinājumus 
ekonomiskā un sociālā vērtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 98

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.4. Pret katastrofām noturīgas 
sabiedrības

svītrots

Katastrofas var izraisīt daudzi avoti, gan 
daba, gan cilvēks: teroristu uzbrukumi, ar 
klimatu saistītas dabas parādības un citi 
ārkārtas gadījumi (arī jūras līmeņa 
celšanās), meža ugunsgrēki, karstuma 
viļņi, plūdi, zemestrīces, cunami un 
vulkānu aktivitāte, ūdeņu krīzes, 
kosmiskie laikapstākļi, rūpniecības un 
transporta katastrofas, kodoliski, 
radioloģiski, bioloģiski un ķīmiski 
(CBRN) atgadījumi, kā arī kaskādveida 
riski. Mērķis ir novērst un mazināt 
katastrofu izraisīto nāves gadījumu 
skaitu, kaitējumu veselībai un videi, 
ekonomiskos un materiālos zaudējumus, 
nodrošināt pārtikas drošību, kā arī 
uzlabot izpratni par katastrofu riskiem un 
to mazināšanu un gūt mācības pēc 
katastrofām.

Pamatvirzieni

– Tehnoloģijas un iespējas pirmās 
palīdzības sniedzējiem, lai varētu sniegt 
ārkārtas palīdzību krīzes un katastrofas 
situācijās;

– sabiedrības spējas labāk pārvaldīt 
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un samazināt katastrofu risku, citu vidū 
izmantojot dabā balstītus risinājumus, 
uzlabojot profilaksi, gatavību un spēju 
reaģēt uz esošajiem un jauniem riskiem;

– aprīkojuma un procedūru 
sadarbspēja, lai veicinātu sadarbību 
pārrobežu operācijās un integrētu ES 
tirgu.

Or. en

Pamatojums

97.–117. grozījuma teksts ir pārcelts uz kopu "Droša sabiedrība"

Grozījums Nr. 99

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.4. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katastrofas var izraisīt daudzi avoti, gan 
daba, gan cilvēks: teroristu uzbrukumi, ar 
klimatu saistītas dabas parādības un citi 
ārkārtas gadījumi (arī jūras līmeņa 
celšanās), meža ugunsgrēki, karstuma 
viļņi, plūdi, zemestrīces, cunami un 
vulkānu aktivitāte, ūdeņu krīzes, 
kosmiskie laikapstākļi, rūpniecības un 
transporta katastrofas, kodoliski, 
radioloģiski, bioloģiski un ķīmiski 
(CBRN) atgadījumi, kā arī kaskādveida 
riski. Mērķis ir novērst un mazināt 
katastrofu izraisīto nāves gadījumu 
skaitu, kaitējumu veselībai un videi, 
ekonomiskos un materiālos zaudējumus, 
nodrošināt pārtikas drošību, kā arī 
uzlabot izpratni par katastrofu riskiem un 
to mazināšanu un gūt mācības pēc 
katastrofām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 100

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.4. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatvirzieni svītrots

– Tehnoloģijas un iespējas pirmās 
palīdzības sniedzējiem, lai varētu sniegt 
ārkārtas palīdzību krīzes un katastrofas 
situācijās;

– 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;

– aprīkojuma un procedūru 
sadarbspēja, lai veicinātu sadarbību 
pārrobežu operācijās un integrētu ES 
tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 101

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Tehnoloģijas un iespējas pirmās 
palīdzības sniedzējiem, lai varētu sniegt 
ārkārtas palīdzību krīzes un katastrofas 
situācijās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 102

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.4. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums
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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;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 103

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.4. punkts – 2. iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aprīkojuma un procedūru 
sadarbspēja, lai veicinātu sadarbību 
pārrobežu operācijās un integrētu ES 
tirgu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 104

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.5. Aizsardzība un drošība svītrots

Nepieciešams aizsargāt pilsoņus pret 
drošības apdraudējumiem, ko rada 
noziedzīgas, arī teroristiskas, darbības un 
hibrīddraudi, kā arī reaģēt uz šiem 
draudiem; aizsargāt cilvēkus, publiskas 
vietas un kritisko infrastruktūru pret 
fiziskiem (ieskaitot ķīmiskus, bioloģiskus, 
radioloģiskus, kodolmateriālu un 
sprāgstvielu (CBRN-E)) uzbrukumiem un 
kiberuzbrukumiem; cīnīties pret terorismu 
un radikalizāciju, veidojot arī izpratni par 
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teroristu idejām un uzskatiem un 
apkarojot tos; novērst smagus 
noziegumus un cīnīties pret tiem, arī pret 
kibernoziegumiem un organizēto 
noziedzību; sniegt atbalstu upuriem; 
izsekot noziedzīgas finanšu plūsmas; 
atbalstīt datu izmantošanu 
tiesībaizsardzībai un nodrošināt personas 
datu aizsardzību tiesībaizsardzības 
pasākumos; atbalstīt ES gaisa, zemes un 
jūras robežu pārvaldību cilvēku un preču 
plūsmas vajadzībām. Ir svarīgi saglabāt 
elastīgumu, lai ātri risinātu jaunas 
drošības problēmas, kas var rasties.

Pamatvirzieni

– Novatoriskas pieejas un 
tehnoloģijas drošības darbiniekiem 
(policijai, robežsardzei un krasta 
apsardzei, muitniekiem), sabiedrības 
veselības aprūpes darbiniekiem, 
infrastruktūras apsaimniekotājiem un 
tiem, kuru pārziņā ir atklātas vietas;

– noziedzības un vardarbīgas 
radikalizācijas cilvēcīgās un sociālās 
dimensijas attiecībā uz tiem, kuri 
iesaistījušies vai potenciāli varētu 
iesaistīties šādās darbībās, kā arī tiem, 
kuri no tām cietuši vai potenciāli varētu 
ciest;

– pilsoņu, publisko iestāžu un 
industriju domāšanas veids, lai novērstu 
jaunu drošības risku rašanos un mazinātu 
esošos riskus, ieskaitot tos, kurus rada 
jaunas tehnoloģijas, piemēram, 
mākslīgais intelekts;

– cīņa pret dezinformāciju un viltus 
ziņām, kas ietekmē aizsardzības iespējas;

– aprīkojuma un procedūru 
sadarbspēja, lai veicinātu pārrobežu un 
starpaģentūru sadarbību un veidotu 
integrētu ES tirgu;

– personas datu aizsardzība 
tiesībaizsardzības pasākumos, īpaši 
sakarā ar tehnoloģijas straujo attīstību.
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Or. en

Grozījums Nr. 105

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepieciešams aizsargāt pilsoņus pret 
drošības apdraudējumiem, ko rada 
noziedzīgas, arī teroristiskas, darbības un 
hibrīddraudi, kā arī reaģēt uz šiem 
draudiem; aizsargāt cilvēkus, publiskas 
vietas un kritisko infrastruktūru pret 
fiziskiem (ieskaitot ķīmiskus, bioloģiskus, 
radioloģiskus, kodolmateriālu un 
sprāgstvielu (CBRN-E)) uzbrukumiem un 
kiberuzbrukumiem; cīnīties pret terorismu 
un radikalizāciju, veidojot arī izpratni par 
teroristu idejām un uzskatiem un 
apkarojot tos; novērst smagus 
noziegumus un cīnīties pret tiem, arī pret 
kibernoziegumiem un organizēto 
noziedzību; sniegt atbalstu upuriem; 
izsekot noziedzīgas finanšu plūsmas; 
atbalstīt datu izmantošanu 
tiesībaizsardzībai un nodrošināt personas 
datu aizsardzību tiesībaizsardzības 
pasākumos; atbalstīt ES gaisa, zemes un 
jūras robežu pārvaldību cilvēku un preču 
plūsmas vajadzībām. Ir svarīgi saglabāt 
elastīgumu, lai ātri risinātu jaunas 
drošības problēmas, kas var rasties.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 106

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatvirzieni svītrots
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– Novatoriskas pieejas un 
tehnoloģijas drošības darbiniekiem 
(policijai, robežsardzei un krasta 
apsardzei, muitniekiem), sabiedrības 
veselības aprūpes darbiniekiem, 
infrastruktūras apsaimniekotājiem un 
tiem, kuru pārziņā ir atklātas vietas;

– noziedzības un vardarbīgas 
radikalizācijas cilvēcīgās un sociālās 
dimensijas attiecībā uz tiem, kuri 
iesaistījušies vai potenciāli varētu 
iesaistīties šādās darbībās, kā arī tiem, 
kuri no tām cietuši vai potenciāli varētu 
ciest;

– pilsoņu, publisko iestāžu un 
industriju domāšanas veids, lai novērstu 
jaunu drošības risku rašanos un mazinātu 
esošos riskus, ieskaitot tos, kurus rada 
jaunas tehnoloģijas, piemēram, 
mākslīgais intelekts;

– cīņa pret dezinformāciju un viltus 
ziņām, kas ietekmē aizsardzības iespējas;

– aprīkojuma un procedūru 
sadarbspēja, lai veicinātu pārrobežu un 
starpaģentūru sadarbību un veidotu 
integrētu ES tirgu;

– personas datu aizsardzība 
tiesībaizsardzības pasākumos, īpaši 
sakarā ar tehnoloģijas straujo attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 107

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Novatoriskas pieejas un 
tehnoloģijas drošības darbiniekiem 
(policijai, robežsardzei un krasta 

svītrots
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apsardzei, muitniekiem), sabiedrības 
veselības aprūpes darbiniekiem, 
infrastruktūras apsaimniekotājiem un 
tiem, kuru pārziņā ir atklātas vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 108

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– noziedzības un vardarbīgas 
radikalizācijas cilvēcīgās un sociālās 
dimensijas attiecībā uz tiem, kuri 
iesaistījušies vai potenciāli varētu 
iesaistīties šādās darbībās, kā arī tiem, 
kuri no tām cietuši vai potenciāli varētu 
ciest;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 109

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts – 2. iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pilsoņu, publisko iestāžu un 
industriju domāšanas veids, lai novērstu 
jaunu drošības risku rašanos un mazinātu 
esošos riskus, ieskaitot tos, kurus rada 
jaunas tehnoloģijas, piemēram, 
mākslīgais intelekts;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 110

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts – 2. iedaļa –
4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– cīņa pret dezinformāciju un viltus 
ziņām, kas ietekmē aizsardzības iespējas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 111

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts – 2. iedaļa –
5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– aprīkojuma un procedūru 
sadarbspēja, lai veicinātu pārrobežu un 
starpaģentūru sadarbību un veidotu 
integrētu ES tirgu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 112

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.5. punkts – 2. iedaļa –
6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– personas datu aizsardzība 
tiesībaizsardzības pasākumos, īpaši 
sakarā ar tehnoloģijas straujo attīstību.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 113

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.6. Kiberdrošība svītrots

Ļaunprātīgas kiberdarbības ne tikai 
apdraud mūsu ekonomiku, bet arī pašu 
mūsu demokrātiju, brīvību un vērtību 
funkcionēšanu. Kiberdraudi bieži ir 
noziedzīgi un vērsti uz finansiāla labuma 
gūšanu, taču tie var būt arī politiski un 
stratēģiski. Mūsu nākotnes drošība un 
pārticība ir atkarīga no mūsu spējas 
aizsargāt ES pret kiberdraudiem. Digitālo 
pārmaiņu dēļ nepieciešams būtiski 
uzlabot kiberdrošību, lai nodrošinātu 
aizsardzību daudzajām lietu interneta 
(IoT) ierīcēm, kuras visdrīzāk ir pieslēgtas 
internetam, to vidū ierīcēm, kuras 
kontrolē elektrotīklus, automašīnas un 
transporta tīklus, slimnīcas, finanses, 
publiskās iestādes, rūpnīcas, mājas.

Pamatvirzieni

– Tehnoloģijas digitālo vērtību ķēdē 
(no drošības komponentēm līdz 
kriptogrāfijai un pašdziedējošai 
programmatūrai un tīkliem);

– tehnoloģijas esošo kiberdrošības 
draudu novēršanai, nākotnes vajadzību 
paredzēšanai un konkurējošas 
rūpniecības uzturēšanai;

– Eiropas kiberdrošības 
kompetences tīkls un kompetences centrs.

Or. en
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Grozījums Nr. 114

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.6. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ļaunprātīgas kiberdarbības ne tikai 
apdraud mūsu ekonomiku, bet arī pašu 
mūsu demokrātiju, brīvību un vērtību 
funkcionēšanu. Kiberdraudi bieži ir 
noziedzīgi un vērsti uz finansiāla labuma 
gūšanu, taču tie var būt arī politiski un 
stratēģiski. Mūsu nākotnes drošība un 
pārticība ir atkarīga no mūsu spējas 
aizsargāt ES pret kiberdraudiem. Digitālo 
pārmaiņu dēļ nepieciešams būtiski 
uzlabot kiberdrošību, lai nodrošinātu 
aizsardzību daudzajām lietu interneta 
(IoT) ierīcēm, kuras visdrīzāk ir pieslēgtas 
internetam, to vidū ierīcēm, kuras 
kontrolē elektrotīklus, automašīnas un 
transporta tīklus, slimnīcas, finanses, 
publiskās iestādes, rūpnīcas, mājas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.6. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatvirzieni svītrots

– Tehnoloģijas digitālo vērtību ķēdē 
(no drošības komponentēm līdz 
kriptogrāfijai un pašdziedējošai 
programmatūrai un tīkliem);

– tehnoloģijas esošo kiberdrošības 
draudu novēršanai, nākotnes vajadzību 
paredzēšanai un konkurējošas 
rūpniecības uzturēšanai;

– Eiropas kiberdrošības 
kompetences tīkls un kompetences centrs.
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Or. en

Grozījums Nr. 116

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.6. punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Tehnoloģijas digitālo vērtību ķēdē 
(no drošības komponentēm līdz 
kriptogrāfijai un pašdziedējošai 
programmatūrai un tīkliem);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 117

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.6. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tehnoloģijas esošo kiberdrošības 
draudu novēršanai, nākotnes vajadzību 
paredzēšanai un konkurējošas 
rūpniecības uzturēšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 118

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.6. punkts – 2. iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas kiberdrošības 
kompetences tīkls un kompetences centrs.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 119

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a KOPA "DROŠA SABIEDRĪBA"

2.1 Pamatojums 

Savienība ir unikāls veids, kā apvienot 
demokrātiskās vērtības, sociālo labklājību, 
ekonomisko izaugsmi un starptautiskos 
pienākumus. Ir svarīgi aizsargāt tās 
ieguvumus, iedzīvotājus, valsts iestādes, 
ekonomiku un politisko stabilitāti no 
dažāda veida, īstenotāju un izcelsmes 
draudiem.

Drošības pētniecība ir daļa no plašākiem 
Savienības centieniem izpildīt šo 
uzdevumu. Tā sekmē spēju attīstības 
procesu, ļaujot tehnoloģiju, risinājumu 
un lietojumu nākotnes pieejamībai 
novērst politikas veidotāju, ekspertu un 
galalietotāju, jo īpaši valsts iestāžu, 
konstatētos trūkumus. Šāda pētniecība un 
inovācija atbilst Romas programmā 
izteiktajām saistībām strādāt, lai veidotu 
"drošu Eiropu", sekmējot drošības 
savienību.

Terorisms, radikalizācija, politiski 
motivēta vardarbība, kiberuzbrukumi un 
hibrīddraudi, organizēta noziedzība un 
uzņēmumu izvairīšanās no nodokļiem, 
noziegum pret vidi, draudi IKT un citai 
kritiskai un piegādes infrastruktūrai vieš 
nopietnas bažas un rada īpašu spriedzi 
sabiedrībā. Eiropai jāturpina uzlabot 
kiberdrošību, digitālo privātumu,
personas datu aizsardzību un apkarot 
nepatiesas un kaitīgas informācijas 
izplatīšanos, lai aizsargātu demokrātijas 
un ekonomikas stabilitāti. 

Lai paredzētu, novērstu un pārvaldītu 
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riskus un draudus, ir ne tikai 
nepieciešams apņemties veikt pētniecību, 
bet arī turpmāk izstrādāt un ieviest 
novatoriskas tehnoloģijas, risinājumus, 
prognozēšanas instrumentus un 
zināšanas, stimulēt sadarbību starp 
nodrošinātājiem un publiskiem 
lietotājiem, rast risinājumus, novērst un 
apkarot privātuma ļaunprātīgu 
izmantošanu un cilvēktiesību pārkāpumus 
internetā un citviet, vienlaikus nodrošinot 
Eiropas iedzīvotāju individuālās tiesības 
un brīvību.

Lai novērstu daudzkārtīgus izdevumus, ir 
jāstiprina valstu drošības iestāžu 
pētniecība starptautiskas apmaiņas un 
sadarbības centienos. Valstu drošības 
iestādes tiek mudinātas piedalīties 
Savienības pētniecības un inovācijas 
centienos, lai stimulētu to spējas 
sadarboties un sazināties visos 
atbilstīgajos līmeņos, apmainīties ar 
datiem, gūt labumu no kopējiem 
standartiem tehnoloģiju, procedūru, 
aprīkojuma un mūsdienīgu rezultātu ar 
noziedzību saistītu zinātņu jomā, no 
apmācības, kā arī lai atbalstītu ekspertu 
zināšanu priekšrocības. 

2.2 Palīdzības jomas

2.2.1 Organizētā noziedzība Terorisms, 
ekstrēmisms, radikalizācija un politiski 
motivēta vardarbība 

Organizētā noziedzība, terorisms, 
ekstrēmisms, radikalizācija un politiski 
motivēta vardarbība rada lielu risku 
katram iedzīvotājam, kā arī Eiropas 
sabiedrībai, ekonomikai un demokrātijas 
stabilitātei. To īstenotāji var būt gan 
nepieredzējušas privātpersonas, kas 
darbojas vietējā mērogā, gan augsti 
profesionālas organizācijas, kas darbojas 
starptautiskā mērogā. Lai noteiktu, 
novērstu un apkarotu to darbības, ir 
vajadzīga pētniecība humanitāro zinātņu 
un tehnoloģiju jomā. 

Pamatvirzieni:
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– noziedzības un vardarbīgas 
radikalizācijas cilvēcīgās un sociālās 
dimensijas attiecībā uz tiem, kuri 
iesaistījušies vai potenciāli varētu 
iesaistīties šādās darbībās, kā arī tiem, 
kuri no tām cietuši vai potenciāli varētu 
ciest;

– novatoriskas pieejas un tehnoloģijas 
galalietotāju, jo īpaši valstu drošības 
iestāžu, drošībai;

– tehnoloģijas un darbības standarti 
infrastruktūras, atklātu un publisku telpu, 
kā arī cilvēku pulcēšanās vietu un ēku 
aizsardzībai;

– prognozēšana, noteikšana, novēršana 
un aizsardzība pret smagu un organizētu 
noziegumu, politiski motivētas 
radikalizācijas, vardarbības un terorisma 
mēģinājumiem un to veikšanu; 

2.2.2. Robežu aizsardzības pārvaldība 

Lai uzlabotu drošību un drošumu 
Savienībā, ir vajadzīgas mūsdienīgas 
spējas robežu aizsardzības un pārvaldības 
jomā. Tas ietver teritorijas izlūkošanu un 
uzraudzību (gaiss, zeme, jūra), stabilu 
sadarbību un datu apmaiņu ar ārvalstu 
iestādēm, tostarp sadarbspējas spējas ar 
vietējiem, reģionāliem, valstu un 
starptautiskiem komandu, kontroles un 
komunikācijas centriem, kā arī 
risinājumu ieviešanu robežu aizsardzībai, 
reaģēšanai uz incidentiem, riska 
noteikšanai un noziegumu novēršanai. 
Pētniecībā jāiekļauj arī uz prognozējošo 
policijas kontroli un algoritmiem balstītas 
agrīnās brīdināšanas lietotnes un 
automatizētas uzraudzības tehnoloģijas, 
kas izmanto dažādu veidu sensorus. To 
ietekmes uz drošības centieniem un 
potenciāla tos palielināt novērtējumā 
jāiekļauj šo risinājumu, tehnoloģiju un 
aprīkojuma potenciāla novērtējums 
attiecībā uz to spēju veicināt to personu 
integritāti, kas tuvojas ārējām robežām, jo 
īpaši pa zemes un jūras ceļiem. 

Pētniecībai būtu jāatbalsta arī Eiropas 
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robežu integrētas pārvaldības uzlabošana, 
tostarp īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamām 
kandidātvalstīm un ES kaimiņattiecību 
politikā iesaistītām valstīm. Tas arī 
papildus palīdzēs ES centienos tikt galā ar 
migrāciju. 

Pamatvirzieni:

– viltotu un citādā veidā manipulētu 
dokumentu identificēšana;

– nelikumīgas transportēšanas/cilvēku un 
preču tirdzniecības noteikšana;

– reaģēšanas uz robežu incidentiem spēju 
veicināšana;

– robežu teritorijas izlūkošanas un 
uzraudzības aprīkojuma modernizācija; 

2.2.3 IKT un kiberdrošība, privātums, 
datu aizsardzība

Ļaunprātīgas un naidīgas kiberdarbības 
apdraud mūsu sabiedrību un tās locekļus, 
valsts iestāžu un institūciju stabilu un 
drošu darbību, ekonomiku, kā arī pašu 
Eiropas demokrātisko iestāžu darbību, 
mūsu brīvības un vērtības. Jau ir notikuši 
incidenti, kuros iesaistītas valsts iestādes, 
un to skaits, visticamāk, palielināsies, 
turpinoties digitālo lietotņu un 
kiberlietotņu integrācijai 
administratīvajās un ekonomiskajās 
procedūrās, kā arī privātajā un 
individuālajā lietošanā. 

Kibernoziegumu skaits pieaug, un līdz ar 
ekonomikas un sabiedrības digitalizāciju 
pieaug arī saistīto risku dažādība. Eiropai 
ir jāturpina centieni palielināt 
kiberdrošību un vispārējo IKT drošību, 
digitālo privātumu un personas datu 
aizsardzību un jāapkaro nepatiesas un 
kaitīgas informācijas izplatīšanās, lai 
aizsargātu demokrātisko un ekonomisko 
stabilitāti.

Nākotnes drošība un pārticība ir atkarīga 
no tā, vai tiks uzlabotas spējas aizsargāt 
ES pret šādiem draudiem, novērst, noteikt 
un apkarot ļaunprātīgas kiberdarbības, 
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kam bieži vien ir vajadzīga cieša un ātra 
pārrobežu sadarbība. Jo īpaši digitālā 
pārveide prasa būtisku kiberdrošības 
uzlabošanu, lai nodrošinātu milzīgā skaita 
to lietu interneta ierīču aizsardzību, kuras 
var tikt pieslēgtas internetam. Eiropai ir 
jāturpina visi centieni pastiprināt 
noturību pret IKT uzbrukumiem un 
veicināt efektīvu atturēšanu. 

Personas, kā arī masveida datu (lielo 
datu) vākšana un novērtēšana aizvien 
vairāk palielina ar nedrošību saistītās 
darbības. Tādēļ joprojām ir svarīgi 
nodrošināt augstus datu aizsardzības, 
privātuma un brīvības standartus. 

Pamatvirzieni:

– noteikšanas, novēršanas, aizsardzības 
un apkarošanas tehnoloģiju izvēršana;

– valsts iestāžu atkodēšanas un 
atšifrēšanas spēju stiprināšana;

– tehnoloģijas, kas ļauj noteikt uz 
uzraudzīt nelikumīgus elektronisko 
maksājumu veidus un finanšu plūsmas;

– atbilstīgo iestāžu, jo īpaši 
EUROPOL/EC3 un ENISA visu 
vajadzīgo spēju palielināšana;

– personas datu aizsardzība 
tiesībaizsardzības pasākumos, īpaši 
sakarā ar tehnoloģijas straujo attīstību. 

2.2.4. Kritisko infrastruktūru, piegādes 
ķēžu un transporta/pārvadāšanas iekārtu 
aizsardzība un noturība pret katastrofām 

Jaunas tehnoloģijas, procesi, metodes un 
attiecīgas spējas palīdzēs aizsargāt 
kritiskās infrastruktūras, sistēmas un 
pakalpojumus, kam ir būtiska nozīme, lai 
sabiedrība un ekonomika varētu pienācīgi 
darboties (tostarp pakalpojumus sakaru, 
transporta, finanšu, veselības aprūpes, 
pārtikas, ūdens resursu, enerģētikas, 
loģistikas, piegādes ķēdes, kā arī vides 
jomā).

Katastrofas izraisa daudzi faktori, tās var 
būt dabas katastrofas, cilvēku izraisītas 
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vai tādas katastrofas, ko izraisa 
kaskādveida riski. Jāpieliek pūles, lai 
ierobežotu ietekmi uz dzīvi un iztikas 
līdzekļiem, kaitējumu veselībai un videi, 
ekonomisko un materiālo kaitējumu, kā 
arī lai nodrošinātu pārtikas un 
medikamentu piegādi, drošību un 
galvenos saziņas līdzekļus. 

Pamatvirzieni:

– sabiedrības spējas labāk pārvaldīt un 
samazināt katastrofu risku, tostarp 
izmantojot dabā balstītus risinājumus, 
uzlabojot profilaksi, sagatavotību un spēju 
reaģēt uz esošajiem un jauniem riskiem, 
kā arī šo dažādo infrastruktūru noturību;

– meklēšanas un glābšanas aprīkojuma, 
transportlīdzekļu, piegādes un spēku 
pārvietošanas spēju palielināšana;

– tehnoloģijas, aprīkojums un procedūras, 
lai novērstu epidēmiju izcelšanos vai tās 
iegrožotu; 

2.2.5. Pirātisms un produktu viltošana. 
Pirātisma un produktu viltošanas 
apkarošana joprojām rada nopietnas 
bažas Eiropas ekonomikai, kultūras un 
radošajām nozarēm (CCI), kā arī 
iedzīvotājiem. Šīs nelikumīgās darbības 
izraisa lielus nodokļu, ieņēmumu un 
personīgo ienākumu zaudējumus, kā arī 
pakļauj riskam nodarbinātību Eiropā.

Turklāt tās veicina kaitējumu videi un 
neatbilstīgus darba apstākļus globālā 
mērogā.

Defektīvie produkti nozīmē riskus, kas 
rada kaitējumu personām un īpašumam. 
Šādas sekas ir jārisina un jārod 
risinājumi, lai novērstu pirātismu un 
produktu viltošanu, kā arī lai pilnvarotu 
atbilstīgās valsts iestādes sadarbībā 
novērst, noteikt, izmeklēt un apkarot šos 
noziegumus un saistītās nelikumīgās 
darbības. 

Jāiekļauj arī centieni veicināt intelektuālā 
īpašuma aizsardzību. 
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Pamatvirzieni:

– paņēmienu produktu identificēšanai 
veicināšana;

– oriģinālo daļu un preču aizsardzības 
uzlabošana;

– tehnoloģijas, kas ļauj kontrolēt 
transportētos produktus (reāllaikā) un 
datu apmaiņu starp ražotājiem, 
transportētājiem, muitas iestādēm un 
saņēmējiem. 

2.2.6. Koordinācijas, sadarbības un 
sinerģiju veicināšana 

Lai nodrošinātu spēju ieviest, pārvaldīt, 
kontrolēt un vadīt starpiestāžu 
procedūras, ir vajadzīgas mūsdienīgas 
tehnoloģijas un standarti. Mērķim 
vajadzētu būt nodrošināt, lai valsts iestāžu 
un citu spēku rīcībā būtu savstarpēji 
izmantojams aprīkojums, un integrēt ES
mēroga darbības, reaģēšanas, ziņošanas 
un datu apmaiņas standarta procedūras.

Pienākumam nodrošināt atbildīgus 
izdevumus ar drošību saistītas "Apvārsnis 
Eiropa" finansētas pētniecības un 
inovācijas jomā būtu jāveicina atbilstīgo 
darbību koordinācija un sinerģētiskā 
ietekme, gādājot par līdzekļu efektīvu 
izlietošanu un dublēšanās novēršanu. Tas 
būtu jātiecas panākt arī attiecībā uz 
darbībām, ko atbalsta ES finansētā 
aizsardzības pētniecība, tostarp attiecībā 
uz apmaiņas un konsultāciju 
mehānismiem ar aizsardzības pētniecības 
asociētajām iestādēm, sevišķi EDA, 
atzīstot, ka pastāv jomas, kurās izmanto 
duālas lietošanas tehnoloģijas.

Standarti nodrošina kopēju izstrādi, 
ražošanu un ieviešanu, kā arī 
pakalpojumu, procedūru, tehnoloģiju un 
aprīkojuma apmaiņas, sadarbspējas un 
saderības spējas. 

Pamatvirzieni:

– tehnoloģijas un aprīkojums ar pamata 
darbības prasībām, ko vienādi piemēro 
visi vienas jomas dalībvalstu spēki un 
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iestādes (policija, glābšana, katastrofu 
pārvaldība, saziņa utt.);

– aprīkojuma un procedūru sadarbspēja, 
lai veicinātu pārrobežu un starpaģentūru 
sadarbības spēju;

– standartizācijas nepilnību noteikšana 
starp dalībvalstīm un ar trešo valstu 
partneriem. 

Aģentūrām būtu jāpiešķir atbilstīgs 
budžets, lai turpmāk veicinātu to spēju 
piedalīties ES pētniecībā un inovācijā, 
vadīt atbilstīgos projektus, apmainīties ar 
pieprasījumiem, rezultātiem un mērķiem, 
kā arī sadarboties un koordinēt centienus 
ar citām aģentūrām un konkrētām 
iestādēm ārpus ES, piemēram, CTG un 
IKPO. Attiecībā uz pētniecību un 
inovāciju, kas saistīta ar drošību, šīs 
iestādes jo īpaši ir CEPOL, EASA, ECDC, 
EMCDDA, EMSA, ENISA, EU-LISA, 
EUIPO, EUROPOL, FRONTEX un 
SatCen.

Or. en

Grozījums Nr. 120

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitalizācija ir būtisks virzītājspēks. 
Ņemot vērā to, ka tā strauji turpinās visās 
jomās, investīcijas prioritārajās nozarēs no 
mākslīgā intelekta līdz nākamās paaudzes 
internetam, augsta veiktspējas datošanai, 
fotonikai un nanoelektronikai kļūst 
būtiskas mūsu ekonomikas un mūsu 
sabiedrības ilgtspējas nodrošināšanai. 
Investēšana informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijās (IKT), to ražošana un 
lietošana būtiski sekmē ES ekonomisko 
izaugsmi, nodrošinot 30 % pieaugumu kaut 
vai tikai periodā no 2001. līdz 

Digitalizācija ir būtisks virzītājspēks. 
Ņemot vērā to, ka tā strauji turpinās visās 
jomās, investīcijas prioritārajās nozarēs no 
mākslīgā intelekta līdz nākamās paaudzes 
internetam, augsta veiktspējas datošanai, 
fotonikai, kvantu tehnoloģijām un 
nanoelektronikai kļūst būtiskas mūsu 
ekonomikas un mūsu sabiedrības ilgtspējas 
nodrošināšanai. Investēšana informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijās (IKT), to 
ražošana un lietošana būtiski sekmē ES 
ekonomisko izaugsmi, nodrošinot 30 % 
pieaugumu kaut vai tikai periodā no 2001. 
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2011. gadam. līdz 2011. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 121

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 7. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienībai ir unikāla iespēja būt 
pasaules līderei un palielināt tās īpatsvaru 
pasaules tirgos, parādot, kā digitālas 
pārmaiņas, līderība pamattehnoloģiju un 
kosmisko tehnoloģiju jomā, pāreja uz 
aprites ekonomiku ar zemu oglekļa 
patēriņu un konkurētspēja var papildināt 
viena otru, nodrošinot zinātnisku un 
tehnoloģisku izcilību.

Eiropas Savienībai ir unikāla iespēja būt 
pasaules līderei un palielināt tās īpatsvaru 
pasaules tirgos, parādot, kā digitālas 
pārmaiņas, līderība pamattehnoloģiju un 
kosmisko tehnoloģiju jomā, pāreja uz 
aprites ekonomiku ar zemu oglekļa
patēriņu un konkurētspēja, kā arī 
sabiedrības izpratne par šīm tehnoloģijām 
un to attīstību var papildināt viena otru, 
nodrošinot zinātnisku un tehnoloģisku 
izcilību.

Or. en

Grozījums Nr. 122

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 8. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ieviestu digitalizēto aprites ekonomiku 
ar zemu oglekļa patēriņu realitātē, 
nepieciešamas ES līmeņa darbības vērtības 
ķēžu sarežģītības, tehnoloģiju sistēmiskā 
un daudznozaru rakstura un to augsto 
attīstības izmaksu, kā arī risināmo 
problēmu starpnozaru specifikas dēļ. 
Eiropas Savienībai jānodrošina, ka visi 
rūpniecības dalībnieki un sabiedrība 
kopumā var gūt labumu no modernām un 
tīrām tehnoloģijām un digitalizācijas. Ar 
tehnoloģiju attīstību vien nepietiks. Uz 
rūpniecību orientētas infrastruktūras, arī 

Lai ieviestu digitalizēto aprites ekonomiku 
ar zemu oglekļa patēriņu realitātē, 
nepieciešamas ES līmeņa darbības vērtības 
ķēžu sarežģītības, tehnoloģiju sistēmiskā 
un daudznozaru rakstura un to augsto 
attīstības izmaksu, kā arī risināmo 
problēmu starpnozaru specifikas dēļ. 
Eiropas Savienībai jānodrošina, ka visi 
rūpniecības dalībnieki un sabiedrība 
kopumā var gūt labumu no modernām un 
tīrām tehnoloģijām un digitalizācijas. Ar 
tehnoloģiju attīstību vien nepietiks. Uz 
rūpniecību orientētas infrastruktūras, arī 



PE625.306v01-00 78/140 PR\1158114LV.docx

LV

izmēģinājuma ražošanas līnijas, palīdzēs 
ES uzņēmējiem, jo sevišķi MVU, ieviest 
šīs tehnoloģijas un uzlabot to novatoriskās 
darbības rezultātus.

izmēģinājuma ražošanas līnijas, palīdzēs 
ES uzņēmējiem, jo sevišķi MVU, ieviest 
šīs tehnoloģijas un uzlabot to novatoriskās 
darbības rezultātus. Šajā kontekstā svarīga 
nozīme ir kultūras un radošajām nozarēm 
— CCI ir inovāciju un attīstības 
virzītājspēks IKT jomā Eiropā. Tās 
darbojas vidē, kas pastāvīgi attīstās, ko 
nosaka digitālās informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju attīstība un 
izmantošana. Digitālās tehnoloģijas ir 
devušas iespēju radīt dažāda veida 
mākslas darbus vai prakses, kurā digitālā 
tehnoloģija ir arī būtiska radošā procesa 
sastāvdaļa.

Or. en

Grozījums Nr. 123

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 10. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciparu tehnoloģiju, galveno 
pamattehnoloģiju un kosmisko tehnoloģiju 
apvienošana ar ilgtspējīgu izejvielu piegādi 
ļaus piemērot sistēmiskāku pieeju, kā arī 
veicinās ātrākas un dziļākas pārmaiņas 
rūpniecībā. Tas nodrošinās, ka pētniecība 
un inovācija šajās jomās veicina ES 
politiku piemērošanu attiecībā uz 
rūpniecību, digitalizāciju, vidi, enerģiju un 
klimatu, aprites ekonomiku, izejvielām un 
progresīviem materiāliem un kosmosu.

Mijiedarbības starp dažādiem sektoriem, 
nozarēm un sistēmām stiprināšana 
radošas pārneses ceļā un ciparu 
tehnoloģiju, galveno pamattehnoloģiju un 
kosmisko tehnoloģiju apvienošana ar 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi ļaus piemērot 
sistēmiskāku pieeju, kā arī veicinās ātrākas 
un dziļākas pārmaiņas rūpniecībā. Tādējādi 
sinerģijas starp inženieriju un mākslu var 
palīdzēt radīt digitālas tehnoloģijas ar 
cilvēka sniegtu vērtību sabiedrībai. Tas 
nodrošinās, ka pētniecība un inovācija 
šajās jomās veicina ES politiku 
piemērošanu attiecībā uz rūpniecību, 
digitalizāciju, vidi, enerģiju un klimatu, 
aprites ekonomiku, izejvielām un 
progresīviem materiāliem un kosmosu.

Or. en
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Grozījums Nr. 124

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.1.2. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražošana ir galvenais nodarbinātības un 
labklājības virzītājspēks ES, kas veido 
vairāk nekā trīs ceturtdaļas no ES globālā 
eksporta un nodrošina vairāk nekā 
100 miljonus tiešu un netiešu darba vietu. 
Galvenais ES ražošanas uzdevums ir 
saglabāt spēju konkurēt pasaulē, izmantojot 
viedākus un vairāk individualizētus 
produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas 
ražoti, samazinot enerģijas izmaksas. 
Kultūras un jaunrades ieguldījums būs 
neatsverams pievienotās vērtības radīšanā.

Ražošana ir galvenais nodarbinātības un 
labklājības virzītājspēks ES, kas veido 
vairāk nekā trīs ceturtdaļas no ES globālā 
eksporta un nodrošina vairāk nekā 
100 miljonus tiešu un netiešu darba vietu. 
Galvenais ES ražošanas uzdevums ir 
saglabāt spēju konkurēt pasaulē, izmantojot 
viedākus un vairāk individualizētus 
produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas 
ražoti, samazinot enerģijas izmaksas, un ar 
mazāku oglekļa pēdas nospiedumu 
21. gadsimta Eiropā, ar pārejas ražošanas 
procesiem un tradicionālām vērtības 
ķēdēm. Tādēļ kultūras un jaunrades 
ieguldījums būs neatsverams pievienotās 
vērtības radīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 125

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2 apakšpunkts – 3.2.2. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spēcīgu projektēšanas un ražošanas spēju 
uzturēšana un attīstīšana būtiskajās ciparu 
tehnoloģijās, piemēram, mikroelektronikā 
un nanoelektronikā, fotonikā, 
programmatūrā un sistēmās, kā arī to 
integrācija un modernie materiāli, kas tām 
nepieciešami, būs būtiski, lai nodrošinātu 
konkurētspējīgu ES.

Spēcīgu projektēšanas un ražošanas spēju 
(tostarp ražošanas iekārtu) uzturēšana un 
attīstīšana būtiskajās ciparu tehnoloģijās, 
piemēram, mikroelektronikā un 
nanoelektronikā, fotonikā, programmatūrā 
un sistēmās, kā arī to integrācija un 
modernie materiāli, kas tām nepieciešami, 
būs būtiski, lai nodrošinātu 
konkurētspējīgu ES.

Or. en
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Pamatojums

Eiropai ir spēcīgas pozīcijas digitālās ražošanas augsto tehnoloģiju komponentu ražošanā. 
Mums jāiegulda ražošanas aprīkojumā, lai saglabātu šīs pozīcijas un nezaudētu daļu vērtības 
ķēdes citiem kontinentiem.

Grozījums Nr. 126

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.2. punkts – 2. iedaļa –
9.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– IKT kultūras un radošajām 
nozarēm: jaunu instrumentu izstrāde, lai 
radītu piekļuvi, izmantotu un saglabātu 
digitālo saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 127

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.3. punkts – 2. iedaļa –
4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– saskaņā ar dalībvalstu vienošanos 
identificēta un prioritizēta ES tehnoloģisko 
infrastruktūru inovācijas ekosistēma16, kas 
sniedz pakalpojumus, lai paātrinātu ES 
rūpniecības, jo īpaši MVU, tehnoloģiju 
pārveidi un izmantošanu tā aptvers visas 
svarīgākās tehnoloģijas, kas nepieciešamas, 
lai nodrošinātu jauninājumus materiālu 
jomā;

– saskaņā ar dalībvalstu vienošanos 
identificēts un prioritarizēts ES 
tehnoloģisko infrastruktūru inovācijas 
tīkls16, kas sniedz pakalpojumus, lai 
paātrinātu ES rūpniecības, jo īpaši MVU, 
tehnoloģiju pārveidi un izmantošanu; tas
aptvers visas svarīgākās tehnoloģijas, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu 
jauninājumus materiālu jomā;

__________________ __________________

16 Resursus un pakalpojumus galvenokārt 
Eiropas rūpniecībai nodrošinās valsts vai 
privātās iestādes, lai pārbaudītu un 
apstiprinātu galvenās pamattehnoloģijas un 
produktus. Šīs infrastruktūras var atrasties 
vienuviet, tās var būt virtuālas vai 
izkaisītas, un tām jābūt reģistrētām 

16 Resursus un pakalpojumus galvenokārt 
Eiropas rūpniecībai nodrošinās valsts vai 
privātās iestādes, lai pārbaudītu un 
apstiprinātu galvenās pamattehnoloģijas un 
produktus. Šīs infrastruktūras var atrasties 
vienuviet, tās var būt virtuālas vai 
izkaisītas, un tām jābūt reģistrētām 
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dalībvalstī vai ar programmu saistītā trešajā 
valstī.

dalībvalstī vai ar programmu saistītā trešajā 
valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 128

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.5. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Internets ir kļuvis par galveno sabiedrības 
un ekonomikas pārmaiņu veicinātāju visās 
mūsu ekonomikas un sabiedrības nozarēs. 
Eiropas Savienībai jāuzņemas vadība, 
veidojot nākamās paaudzes internetu, lai 
tiktu radīta uz cilvēku vērsta ekosistēma, 
kas atbilst mūsu sociālajām un ētiskajām 
vērtībām. Ieguldījumi nākamās paaudzes 
interneta tehnoloģijās un programmatūrā 
uzlabos ES rūpniecības konkurētspēju 
pasaules ekonomikā. Eiropas Savienības 
mēroga optimizēšanai būs vajadzīga plaša 
sadarbība ieinteresēto personu vidū.

Internets ir kļuvis par galveno sabiedrības 
un ekonomikas pārmaiņu veicinātāju visās 
mūsu ekonomikas nozarēs, jo īpaši 
kultūras un radošajās nozarēs, un 
sabiedrībā. Eiropas Savienībai jāuzņemas 
vadība, veidojot nākamās paaudzes 
internetu, lai tiktu radīta uz cilvēku vērsta 
ekosistēma, kas atbilst mūsu sociālajām un 
ētiskajām vērtībām. Ieguldījumi nākamās 
paaudzes interneta tehnoloģijās un 
programmatūrā uzlabos ES rūpniecības 
konkurētspēju pasaules ekonomikā. 
Eiropas Savienības mēroga optimizēšanai 
būs vajadzīga plaša sadarbība ieinteresēto 
personu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 129

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.6.a Kvantu tehnoloģijas

Kvantu tehnoloģijas izmanto milzīgos 
sasniegumus mūsu spējā noteikt un 
manipulēt ar vienu kvantu (atomi, fotoni, 
elektroni). Tas varētu radīt revolūciju visā 
informācijas vērtību ķēdē no 
programmatūras līdz aparatūrai un no 
komunikācijām līdz datizracei un 
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mākslīgajam intelektam. Eiropā dzīvo 
vadošie pētnieki šajā jomā, un pašlaik 
notiek globālas sacensības, lai nodotu 
zinātniskos sasniegumus tirgum gatavās 
lietotnēs. Šai galvenajai 
pamattehnoloģijai būs dziļa starpnozaru 
ietekme, nodrošinot Eiropas iedzīvotājiem 
un rūpniecībai, piemēram, būtiski lielākas 
veiktspējas skaitļošanu, kas cita starpā 
ļaus panākt uzticamāku veselības aprūpi, 
uzlabotas ķīmiskās vielas un materiālus, 
optimizētu un tādējādi ilgtspējīgāku 
resursu izmantošanu, efektīvāku 
inženieriju, drošākas telekomunikācijas 
un daudzus citus revolucionārus 
lietojumus.

Pamatvirzieni:

– kvantu skaitļošana un simulācija, 
tostarp dažādu arhitektūru un fizisko 
platformu aparatūras izstrāde, un 
algoritmu un programmatūras zstrāde;

– kvantu tīkli drošai datu pārraidei un 
kvantu resursu (gan zemes, gan kosmosa 
izcelsmes) apmaiņai;

– kvantu sensori, attēlošanas sistēmas un 
metroloģijas standarti, izmantojot 
saskaņotas kvantu sistēmas un sasaisti;

iepriekš minēto tehnoloģiju 
eksperimentālās platformas un lietotāju 
aprīkojums.

Or. en

Grozījums Nr. 130

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.7. punkts – 4. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Rūpniecības simbioze ar resursu 
plūsmām starp iekārtām, nozarēm un 
pilsētas sabiedrību; procesi un materiāli 
resursu transportēšanai, pārstrādāšanai, 

– Rūpniecības simbioze ar resursu 
plūsmām starp iekārtām, nozarēm un 
pilsētas sabiedrību; procesi un materiāli 
resursu transportēšanai, pārstrādāšanai, 
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atkārtotai izmantošanai un glabāšanai, 
apvienojot blakusproduktu, atkritumu un 
oglekļa dioksīda valorizācija;

atkārtotai izmantošanai un glabāšanai, 
apvienojot blakusproduktu, atkritumu, 
oglekļa dioksīda un ūdeņraža valorizācija, 
ja tas ir videi droši un sniedz būtiskus 
ieguvumus klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 131

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.7. punkts – 4. iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– produkti uzlabotai aprites cikla 
veiktspējai, noturībai, uzlabošanas 
iespējām un remonta vienkāršumam, 
demontāžai un pārstrādei;

– sistemātiska produktu izstrāde
uzlabotai aprites cikla veiktspējai, 
noturībai, uzlabošanas iespējām un 
remonta vienkāršumam, demontāžai un 
pārstrādei;

Or. en

Pamatojums

Sistemātiskai pieejai, lai ņemtu vērā apriti produktu izstrādes sākumā, vajadzētu būt normai.

Grozījums Nr. 132

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.7. punkts – 4. iedaļa –
6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Jauni radoši uzņēmējdarbības 
modeļi, pieejas un pakalpojumi produktu 
atkārtotai izmantošanai, darbmūža 
pagarināšanai un renovācijai.

Or. en

Pamatojums

Aprites ekonomikai būtiska ir jaunu uzņēmējdarbības modeļu izstrāde, kuri koncentrēti uz 
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resursu un produktu ņemšanu atpakaļ, kā arī uz darbmūža pagarināšanu. Eiropa atrodas 
vadošajā pozīcijā publiskajā pārejā uz aprites ekonomiku, taču mums jānodrošina, ka esam 
vadošie arī uzņēmējdarbības radīšanā šīs revolūcijas rezultātā.

Grozījums Nr. 133

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revolucionāras tehnoloģijas, kas radītas, 
lai panāktu ievērojamu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju un piesārņotāju 
samazinājumu, kopā ar tehnoloģijām, kas 
paredzētas aprites rūpniecībai, bieži radīs 
spēcīgas rūpnieciskās vērtību ķēdes, kā arī 
radikāli mainīs ražošanas jaudas un 
uzlabos rūpniecības globālo 
konkurētspēju, vienlaikus sniedzot būtisku 
ieguldījumu ar klimatisko politiku un vides 
kvalitāti saistīto mērķu sasniegšanā.

Liela mēroga revolucionāras tehnoloģijas, 
kas radītas, lai panāktu ievērojamu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesārņotāju samazinājumu, un kas var būt 
kombinētas ar tehnoloģijām, kas 
paredzētas aprites rūpniecībai, radīs 
spēcīgas rūpnieciskās vērtību ķēdes, kā arī 
radikāli mainīs ražošanas jaudas,
vienlaikus sniedzot būtisku ieguldījumu ar 
klimatisko politiku un vides kvalitāti 
saistīto mērķu sasniegšanā, savukārt 
stingrs uzsvars jāliek uz rūpniecības 
globālo konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 134

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.8. punkts – 3. iedaļa –
2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tieša izvairīšanās no oglekļa, 
izmantojot dekarbonizētas ķimikāliju 
izejvielas;

Or. en

Grozījums Nr. 135

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.8. punkts – 3. iedaļa –
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3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– elektrifikācija un netradicionālu
enerģijas avotu izmantošana rūpniecības 
iekārtās un enerģijas un resursu apmaiņas 
starp rūpniecības iekārtām (piemēram, 
rūpniecības simbiozē);

– elektrifikācija, hidrogenēšana un 
tīru enerģijas avotu, piemēram 
atjaunojamās enerģijas un ūdeņraža
izmantošana rūpniecības iekārtās, lai 
aizstātu fosilos energonesējus;

Or. en

Grozījums Nr. 136

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.8. punkts – 3. iedaļa –
4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– rūpniecības produkti, kam 
nepieciešami zemas vai nulles oglekļa 
emisijas ražošanas procesi to aprites ciklā.

– rūpniecības produkti, kam 
nepieciešami zemas vai nulles oglekļa 
emisijas ražošanas procesi. Darbības šajā 
palīdzības jomā var īstenot, izmantojot 
Savienības partnerības ar rūpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 137

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.9. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES atbalstīs sinerģijas starp kosmiskajām 
tehnoloģijām un galvenajām 
pamattehnoloģijām (lielie dati, progresīva 
ražošana, robotika un mākslīgais intelekts), 
veicinās plaukstošu, uzņēmējdarbības un 
konkurētspējīgu kosmosa nozari un 
palīdzēs nodrošinās neatkarību nokļūšanai 
kosmosā un tā drošai izmantošanai. 
Pasākumu īstenošanai tiks nodrošināts 
ceļvedis, ievērojot EKA saskaņošanas 

ES atbalstīs sinerģijas starp kosmiskajām 
tehnoloģijām un galvenajām 
pamattehnoloģijām (lielie dati, progresīva 
ražošana, kvantu tehnoloģijas, robotika un 
mākslīgais intelekts), veicinās plaukstošu, 
uzņēmējdarbības un konkurētspējīgu 
kosmosa nozari un palīdzēs nodrošinās 
neatkarību nokļūšanai kosmosā un tā drošai 
izmantošanai. Pasākumu īstenošanai tiks 
nodrošināts ceļvedis, ievērojot EKA 
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procesu un saistīto dalībvalstu iniciatīvas, 
un vajadzības gadījumā tās tiks īstenotas 
kopā ar EKA.

saskaņošanas procesu un saistīto 
dalībvalstu iniciatīvas, un vajadzības 
gadījumā tās tiks īstenotas kopā ar EKA.

Or. en

Grozījums Nr. 138

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.9. punkts – 3. iedaļa –
4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Droši satelītsakari ES valstu 
dalībniekiem: risinājumi plašākajam 
iespējamam valsts lietotāju lokam un 
saistītajam lietotāju aprīkojumam 
arhitektūras, tehnoloģijas un sistēmas 
risinājumos kosmosa infrastruktūrā, 
atbalstot ES autonomiju;

– Droši, arī kvantu droši,
satelītsakari ES valstu dalībniekiem: 
risinājumi plašākajam iespējamam valsts 
lietotāju lokam un saistītajam lietotāju 
aprīkojumam arhitektūras, tehnoloģijas un 
sistēmas risinājumos kosmosa 
infrastruktūrā, atbalstot ES autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 139

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. iedaļa

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 
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 

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 
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 
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siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas17. 
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.

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas17.

Savienības energosistēmas piedzīvo 
būtiskas pārmaiņas, kuru mērķis ir 
panākt ilgtspējīgu, cenu ziņā pieejamu un 
uzticamu elektroapgādi, apkuri, degvielas 
un citus energoproduktus. Energosistēmu 
pārveide notiek tehnoloģiju, 
infrastruktūras, tirgus, politikas un 
tiesiskā regulējuma mijiedarbības ceļā. 
Vajadzīga sistemātiska pieeja un 
sistemātiska inovācija visā enerģētikas 
nozarē.

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.

Lai to panāktu, Savienība arī veicinās 
līdzdalības pieeju pētniecībai un 
inovācijai, tostarp daudzu dalībnieku 
pieeju, un attīstīs zināšanu un inovācijas 
sistēmas vietējā, reģionālā, valsts un 
Eiropas līmenī. Lai veicinātu jaunus 
pārvaldības, ražošanas un patērēšanas 
modeļus, izšķiroša nozīme būs sociālajās 
un humanitārajās zinātnēs gūtajām 
atziņām, sociālajai inovācijai ar pilsoņu 
iesaistīšanos un uzticībai inovācijai.

__________________ __________________

17 Būtiska citu nozaru dekarbonizācija ir 17 Būtiska citu nozaru dekarbonizācija ir 



PE625.306v01-00 88/140 PR\1158114LV.docx

LV

iekļauta citās "Eiropas apvāršņa" globālo 
problēmu un rūpniecības konkurētspējas 
pīlāra jomās.

iekļauta citās "Eiropas apvāršņa" globālo 
problēmu un rūpniecības konkurētspējas 
pīlāra jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 140

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Progress šajās jomās, kā arī plašajā ES 
rūpniecības jomu klāstā, iekļaujot 
lauksaimniecību, celtniecību, rūpniecības 
procesus un produktu lietošanu un 
atkritumu apsaimniekošanu, prasa 
pastāvīgas pūles labāk izprast klimata 
pārmaiņu mehānismus un ar to saistīto 
ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību, 
izmantojot sinerģijas ar valsts darbībām, 
citiem ES darbību veidiem un starptautisku 
sadarbību.

Progress šajās jomās, kā arī plašajā ES 
rūpniecības jomu klāstā, iekļaujot 
lauksaimniecību, celtniecību, rūpniecības 
procesus un produktu lietošanu un 
atkritumu apsaimniekošanu, prasa 
pastāvīgas pūles labāk izprast klimata 
pārmaiņu mehānismus un ar to saistīto 
ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību, 
izmantojot sinerģijas ar valsts darbībām, 
citiem ES darbību veidiem un starptautisku 
sadarbību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
tam, lai nodrošinātu nozaru sasaisti, t. i., 
elektroenerģijas, apkures, rūpniecības, 
gāzes un transporta nozaru sasaisti visās 
palīdzības jomās, kas ir tik izšķirīgi svarīgi 
sekmīgai enerģētikas pārveidei.

Or. en

Grozījums Nr. 141

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 9. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunu veidu atrašanai tīru tehnoloģiju un 
risinājumu ieviešanas paātrināšanai, lai 
veiktu Eiropas ekonomikas 
dekarbonizāciju, ir nepieciešams arī lielāks 
pieprasījums pēc inovācijas. To var 
stimulēt ar iespēju nodrošināšanu 

Jaunu veidu atrašanai tīru tehnoloģiju un 
risinājumu ieviešanas paātrināšanai, lai 
veiktu Eiropas ekonomikas 
dekarbonizāciju, ir nepieciešams arī lielāks 
pieprasījums pēc inovācijas. To var 
stimulēt ar iespēju nodrošināšanu 
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pilsoņiem, kā arī ar sociālekonomisku un 
valsts sektora inovāciju, un tas radīs 
pieejas, kas būs plašākas nekā tehnoloģiju 
virzīta inovācija. Sociālekonomiski 
pētījumi, kuros cita starpā aplūkotas 
lietotāju vajadzības un modeļi, 
prognozēšanas pasākumi, vidiskie, 
ekonomiskie, sociālie un uzvedības 
aspekti, komerciālais izdevīgums un 
modeļi un pirmsnormatīvā izpēte par 
standarta modeļiem arī sekmēs darbības, 
kas veicinās regulatīvo, finansēšanas un 
sociālo inovāciju, prasmju, kā arī tirgus 
dalībnieku un patērētāju iesaisti un iespēju 
nodrošināšanu tiem.

pilsoņiem, kā arī ar sociālekonomisku un 
valsts sektora inovāciju, un ar radošu 
pārnesi, un tas radīs pieejas, kas būs 
plašākas nekā tehnoloģiju virzīta inovācija. 
Sociālekonomiski pētījumi, kuros cita 
starpā aplūkotas lietotāju vajadzības un 
modeļi, prognozēšanas pasākumi, vidiskie, 
ekonomiskie, sociālie un uzvedības 
aspekti, komerciālais izdevīgums un 
modeļi un pirmsnormatīvā izpēte par 
standarta modeļiem arī sekmēs darbības, 
kas veicinās regulatīvo, finansēšanas un 
sociālo inovāciju, prasmju, kā arī tirgus 
dalībnieku un patērētāju iesaisti un iespēju 
nodrošināšanu tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 142

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.1. punkts – 2. iedaļa –
4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Galveno procesu noteikšana 
polārajos reģionos, lai labāk izstrādātu 
pārvaldības iespējas, kas samazina 
negatīvo ietekmi uz ekosistēmām un 
uzlabo globālā klimata izpratni.

Or. en

Grozījums Nr. 143

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.2.2. Elektroapgāde 4.2.2. Dekarbonizācijas ceļi

Or. en
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Grozījums Nr. 144

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.2. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība tiecas kļūt par pasaules 
līderi pieejamām, drošām un ilgtspējīgām 
enerģijas tehnoloģijām, uzlabojot savu 
konkurētspēju pasaules vērtību ķēdēs, kā 
arī savu pozīciju izaugsmes tirgos. Eiropas 
Savienības daudzveidīgie klimatiskie, 
ģeogrāfiskie, vidiskie un 
sociālekonomiskie apstākļi, kā arī 
nepieciešamība nodrošināt energoapgādes 
drošību un piekļuvi izejvielām nosaka 
plašu enerģētikas risinājumu kopumu, arī 
tādu, kas nav tehniska rakstura. Attiecībā 
uz atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijām izmaksām jāturpina 
samazināties, to sniegumam jāuzlabojas, kā 
arī jāuzlabo to integrācija enerģētikas 
sistēmā un jāizstrādā progresīvas 
tehnoloģijas. Attiecībā uz fosilajiem 
kurināmajiem to izmantošanas 
dekarbonizācijai būs ļoti būtiska nozīme 
klimata mērķu sasniegšanā.

Eiropas Savienība tiecas kļūt par pasaules 
līderi pieejamām, drošām un ilgtspējīgām 
enerģijas tehnoloģijām, uzlabojot savu 
konkurētspēju pasaules vērtību ķēdēs, kā 
arī savu pozīciju izaugsmes tirgos. Eiropas 
Savienības daudzveidīgie klimatiskie, 
ģeogrāfiskie, vidiskie un 
sociālekonomiskie apstākļi, kā arī 
nepieciešamība nodrošināt energoapgādes 
drošību un piekļuvi izejvielām nosaka 
plašu enerģētikas risinājumu kopumu, arī 
tādu, kas nav tehniska rakstura. Attiecībā 
uz atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijām izmaksām jāturpina 
samazināties, to sniegumam jāuzlabojas, kā 
arī jāuzlabo to integrācija enerģētikas 
sistēmā un jāizstrādā un jāievieš
progresīvas tehnoloģijas. Attiecībā uz 
fosilajiem kurināmajiem, to izmantošanas 
novēršanai un dekarbonizācijai būs ļoti 
būtiska nozīme klimata mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 145

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.2. punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas un risinājumi enerģijas 
ražošanai, apkurei un dzesēšanai, 
ilgtspējīgām transporta degvielām un 
starpposmu pārvadātājiem dažādos 
mērogos un attīstības posmos, kas pielāgoti 

– Atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijas un risinājumi enerģijas 
ražošanai, ūdeņraža ražošanai, 
rūpnieciskajiem procesiem, apkurei un 
dzesēšanai, ilgtspējīgām transporta 
degvielām un starpposmu pārvadātājiem 
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ģeogrāfiskajiem apstākļiem un tirgiem gan 
ES, gan visā pasaulē;

dažādos mērogos un attīstības posmos, kas 
pielāgoti ģeogrāfiskajiem apstākļiem un 
tirgiem gan ES, gan visā pasaulē;

Or. en

Pamatojums

Masveida nepastāvīgu atjaunojamo energoresursu integrācija rada neatliekamu vajadzību 
līdzsvarot energotīklus ar ilgtermiņa liela mēroga enerģijas glabāšanu. Abos aspektos svarīgs 
risinājums ir ūdeņraža ražošana, izmantojot elektrolīzi, tādējādi nodrošinot enerģijas-gāzes 
tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 146

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.2. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– revolucionāras atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas jauniem 
pielietojumiem un progresīviem 
risinājumiem;

– revolucionāras atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģijas jauniem vai 
būtiski uzlabotiem lietojumiem un 
progresīviem risinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 147

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – 4.2.2. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gaidāmais mainīgās elektroenerģijas 
ražošanas pieaugums un pāreja uz plašāku 
elektrisko apkuri, dzesēšanu un transportu 
nosaka nepieciešamību pēc jaunām 
energotīklu pārvaldības pieejām. Bez 
dekarbonizācijas jānodrošina arī enerģijas 
pieejamība, drošība un piegādes stabilitāte, 
kas panākta, ieguldot novatoriskās tīklu 
infrastruktūras tehnoloģijās un novatoriskā 
sistēmas pārvaldībā. Enerģijas 
uzglabāšanai dažādās formās būs būtiska 

Gaidāmais mainīgās elektroenerģijas 
ražošanas pieaugums un pāreja uz plašāku 
elektrisko un ūdeņraža apkuri, dzesēšanu 
un transportu nosaka nepieciešamību pēc 
jaunām energotīklu pārvaldības pieejām. 
Bez dekarbonizācijas jānodrošina arī 
enerģijas pieejamība, drošība un piegādes 
stabilitāte, kas panākta, ieguldot 
novatoriskās tīklu infrastruktūras 
tehnoloģijās un novatoriskā sistēmas 
pārvaldībā. Enerģijas uzglabāšanai dažādās 
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nozīme, sniedzot pakalpojumus tīklam, kā 
arī, uzlabojot un pastiprinot tīkla jaudas. 
Sinerģijas izmantošanai starp dažādiem 
tīkliem (piemēram, elektrotīkliem, apkures 
un dzesēšanas un gāzes tīkliem, transporta 
uzlādes un uzpildes infrastruktūru, 
ūdeņraža un telesakaru tīkliem) un 
dalībniekiem (piemēram, rūpnieciskajām 
teritorijām, datu centriem, pašražotājiem) 
būs izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu viedu 
un integrētu attiecīgās infrastruktūras 
darbību.

formās būs būtiska nozīme, sniedzot 
pakalpojumus tīklam, kā arī, uzlabojot un 
pastiprinot tīkla jaudas. Sinerģijas 
izmantošanai starp dažādiem tīkliem 
(piemēram, elektrotīkliem, apkures un 
dzesēšanas un gāzes tīkliem, transporta 
uzlādes un uzpildes infrastruktūru, 
ūdeņraža un telesakaru tīkliem) un 
dalībniekiem (piemēram, rūpnieciskajām 
teritorijām, datu centriem, pašražotājiem) 
būs izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu viedu 
un integrētu attiecīgās infrastruktūras 
darbību. Ir svarīgi uzsvērt, ka degvielas 
elementu ūdeņraža tehnoloģijām ir 
milzīgs potenciāls radīt augstas 
kvalifikācijas darbvietas un izaugsmi 
Savienībā. Šo procesu paātrinās 
atbilstīgās valsts un privātās partnerības, 
kas jāizveido "Apvārsnis Eiropas" 
ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Ūdeņraža spēja piekļūt un integrēt visus energosistēmas sektorus paver iespēju daudz lielākā 
mērā ieviest un izmantot atjaunojamos energoresursus. Kaut arī no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtā elektroenerģija nodrošina dziļas dekarbonizācijas ceļu enerģētikas 
nozarē, apkures un mobilitātes nozarēs, kā arī rūpniecībā vēl nav līdzvērtīgas nozīmes 
dekarbonizācijas ceļu. Ūdeņraža universālums ļauj integrēt šīs nozares un veicina Eiropas 
enerģētikas pāreju.

Grozījums Nr. 148

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.3. punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Elektrotīklu tehnoloģijas un 
instrumenti, ar kuriem iespējams integrēt 
atjaunojamos enerģijas avotus un jaunas 
slodzes, piemēram, elektromobilitāti un 
siltumsūkņus;

– Elektrotīklu tehnoloģijas un 
instrumenti, ar kuriem iespējams integrēt 
atjaunojamos enerģijas avotus un jaunas 
slodzes, piemēram, elektromobilitāti, 
elektrolīzerus, degvielas elementus un 
siltumsūkņus;

Or. en
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Grozījums Nr. 149

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.3. punkts – 2. iedaļa –
4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jauno enerģijas tehnoloģiju, 
piemēram, ūdeņraža kā enerģijas 
uzglabāšanas veida, sistēmiska ietekmes 
analīze;

Or. en

Pamatojums

Tiek prognozēts, ka ūdeņradim būs jo īpaši svarīga nozīme mūsu ilgtspējīgos enerģijas 
uzglabāšanas risinājumos, taču tam ir nepieciešams, lai tiktu saražots milzīgs enerģijas 
apjoms, kas būtiski ietekmēs enerģijas vajadzības mūsu sistēmā. Mums būtu jāstrādā pie šīs 
ietekmes izpratnes, lai nodrošinātu, ka nekompensējam vienu soli ceļā uz ilgtspēju ar citu.

Grozījums Nr. 150

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.3. punkts – 2. iedaļa –
4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tīri risinājumi, kas var veicināt 
sistēmas uzticamību, papildinot un 
pārsniedzot atjaunojamo energoresursu 
un elektrifikācijā balstītu glabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 151

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4.2. Dzīvojamās un rūpniecības ēkas 4.2.4. Dzīvojamās ēkas enerģijas pārejas 
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enerģijas pārejas procesā procesā

Or. en

Grozījums Nr. 152

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.4. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ēkām un rūpniecības objektiem ir arvien 
aktīvāka loma to mijiedarbībā ar 
energosistēmu. Tādējādi tie ir būtiski 
elementi pārejas uz atjaunojamo enerģiju 
periodā.

Ēkām ir arvien aktīvāka loma to 
mijiedarbībā ar energosistēmu. Tādējādi 
tās ir būtiski elementi pārejas uz 
atjaunojamo enerģiju periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 153

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.4. punkts – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rūpniecības nozares un jo īpaši 
energoietilpīgās nozares varētu vēl vairāk 
uzlabot energoefektivitāti un atbalstīt 
atjaunojamās enerģijas avotu integrāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts ir pārcelts uz jaunu palīdzības jomu.

Grozījums Nr. 154

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.4. punkts – 4. iedaļa –
5. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ēku aprites cikla projekts, 
būvniecība, darbība un nojaukšana, ņemot 
vērā apriti un ekoloģiskos raksturlielumus 
enerģijas un resursu efektivitātes, noturības 
pret klimatu un pārstrādes nolūkiem;

– jauna kārtība, tostarp viedie 
instrumenti un ierīces ēku aprites cikla 
projektam, būvniecība, darbība un ēku
nojaukšana, ņemot vērā apriti un 
ekoloģiskos raksturlielumus enerģijas un 
resursu efektivitātes, noturības pret klimatu 
un pārstrādes nolūkiem;

Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi īstenotu aprites un videi nekaitīgu projektu, būvniecību, darbību un nojaukšanu, 
mums vajadzīgi instrumenti, kas ļauj uzraudzīt ēku visā tās aprites cikla laikā.

Grozījums Nr. 155

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.2.4.a Rūpniecības ēkas enerģijas pārejas 
procesā

Rūpniecības nozares — un jo īpaši 
energoietilpīgās nozares — varētu vēl 
vairāk uzlabot energoefektivitāti un 
atbalstīt atjaunojamās enerģijas avotu 
integrāciju. Rūpniecisko ēku nozīme 
energosistēmā mainās, ko nosaka 
vajadzība samazināt emisijas, 
pamatojoties uz tiešu vai netiešu 
elektrifikāciju, kā arī ražošanas procesu 
materiālu avots (piemēram, ūdeņradis). 
Rūpnieciskie kompleksi, kur dažādi 
procesi notiek netālu viens no otra, var 
optimizēt enerģijas un citu resursu 
(izejmateriālu) plūsmu starp šiem 
procesiem.

Pamatvirzieni:

– pārveidošanas tehnoloģijas ilgtspējīgai 
oglekļa avotu izmantošanai, lai 
palielinātu resursu efektivitāti un 
samazinātu emisijas, tostarp rūpniecības 
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un enerģētikas nozares hibrīdās 
energosistēmas ar dekarbonizācijas 
potenciālu;

– ražošanas procesu kontroles instrumenti 
un infrastruktūra ražošanas objektos, lai 
optimizētu enerģijas plūsmas un 
materiālus (piemēram, ūdeņradi un citus 
produktus) mijiedarbībā ar citiem 
ražošanas objektiem un energosistēmu;

– elektroenerģijas un apkures elastīgums 
un efektivitāte rūpniecības objektos un 
energosistēmā;

– uzlaboti vai jauni procesi, projekti un 
materiāli, lai efektīvi izmantotu vai 
ģenerētu siltumu, dzesēšanu un enerģijas 
uzglabāšanu;

Or. en

Pamatojums

Jauna palīdzības joma: "Rūpniecības ēkas enerģijas pārejas procesā"

Grozījums Nr. 156

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.5. punkts – 2. iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dzīves kvalitāte pilsoņiem, droša 
mobilitāte, pilsētu sociālā inovācija, pilsētu 
aprites un atjaunošanās spēja, samazināts 
vides pēdas nospiedums un piesārņojums;

– dzīves kvalitāte pilsoņiem, tostarp 
enerģētiskās nabadzības novēršana, droša 
mobilitāte, pilsētu sociālā inovācija, pilsētu 
aprites un atjaunošanās spēja, samazināts 
vides pēdas nospiedums un piesārņojums;

Or. en

Pamatojums

Enerģētiskā nabadzība ir galvenā taisnīgas un sociālas Eiropas problēma. Notiekot būtiskiem 
pārejas procesiem mūsu energosistēmās un sabiedrībā, mums jāizprot jaunu un mainīgu 
enerģijas izmaksu ietekme uz iedzīvotāju dzīvi.
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Grozījums Nr. 157

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.7. punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Visu transporta veidu elektrifikācija 
(piemēram, akumulatori, degvielas 
elementi, hibridizācija utt.), arī jaunas 
tehnoloģijas transportlīdzekļu/kuģu/gaisa 
kuģu piedziņai, ātra uzlāde/degvielas 
uzpilde, enerģijas ieguve un lietotājam 
draudzīgas, ērti pieejamas saskarnes ar 
uzlādes infrastruktūru, nodrošinot 
savstarpēju izmantojamību un nepārtrauktu 
pakalpojumu sniegšanu; konkurētspējīgu, 
drošu, īpaši veiktspējīgu un ilgtspējīgu 
akumulatoru izstrāde un ieviešana 
mazemisijas un bezemisijas 
transportlīdzekļiem;

– Visu transporta veidu elektrifikācija 
(piemēram, akumulatori, degvielas 
elementi, hibridizācija utt.), arī jaunas 
tehnoloģijas transportlīdzekļu/kuģu/gaisa 
kuģu piedziņai, ātra uzlāde/degvielas 
uzpilde, enerģijas ieguve un lietotājam 
draudzīgas, ērti pieejamas saskarnes ar 
degvielas uzpildi un uzlādes infrastruktūru, 
nodrošinot savstarpēju izmantojamību un 
nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu; 
konkurētspējīgu, drošu, īpaši veiktspējīgu 
un ilgtspējīgu akumulatoru izstrāde un 
ieviešana mazemisijas un bezemisijas 
transportlīdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 158

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.7. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ilgtspējīgas jaunas degvielas un 
jauni viedi transportlīdzekļi/kuģi/gaisa kuģi 
esošajiem un nākotnes mobilitātes 
modeļiem un atbalsta infrastruktūrai; 
tehnoloģijas un uz lietotājiem balstīti 
risinājumi sadarbspējai un nepārtrauktai 
pakalpojumu sniegšanai;

– ilgtspējīgas jaunas degvielas, 
piemēram, videi nekaitīgs ūdeņradis, un 
jauni viedi transportlīdzekļi/kuģi/gaisa kuģi 
esošajiem un nākotnes mobilitātes 
modeļiem un atbalsta infrastruktūrai; 
tehnoloģijas un uz lietotājiem balstīti 
risinājumi sadarbspējai un nepārtrauktai 
pakalpojumu sniegšanai;

Or. en

Pamatojums

Ir sagaidāms, ka videi nekaitīgajam ūdeņradim būs tik svarīga nozīme mūsu jaunajā degvielu 
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arsenālā, ka tas būtu skaidri jāpiemin, lai nodrošinātu, ka tas ir būtiska šo centienu daļa.

Grozījums Nr. 159

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.8. punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Digitālā tīkla un satiksmes 
pārvaldība: uzlabotas lēmumu atbalsta 
sistēmas; nākamās paaudzes satiksmes 
pārvaldība (ieskaitot daudzmodālo tīklu un 
satiksmes pārvaldību); vienmērīgas, 
multimodālas un savstarpēji saistītas 
mobilitātes veicināšana pasažieriem un 
kravām; lielo datu izmantošana un 
ierobežojumi; novatoriskas satelītu 
pozicionēšanas/navigācijas 
(EGNOS/Galileo) izmantošana;

– Digitālā tīkla un satiksmes 
pārvaldība: uzlabotas lēmumu atbalsta 
sistēmas; nākamās paaudzes satiksmes 
pārvaldība (ieskaitot daudzmodālo tīklu un 
satiksmes pārvaldību); vienmērīgas, 
multimodālas un savstarpēji saistītas 
mobilitātes veicināšana pasažieriem un 
kravām; lielo datu izmantošana un 
ierobežojumi; novatoriskas satelītu 
pozicionēšanas/navigācijas 
(EGNOS/Galileo) izmantošana, izprotot 
jauno uzvedību saistībā ar mainīgo 
mobilitāti;

Or. en

Pamatojums

Mūsu mobilitātes sistēmu pārvaldība darbojas tikai tad, ja varam prognozēt, kā tās tiks 
izmantotas. Tādēļ ir svarīgi, lai mums būtu pietiekama izpratne par izmaiņām uzvedībā, ko 
izraisa mainīgās mobilitātes sistēmas.

Grozījums Nr. 160

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.8. punkts – 2. iedaļa –
4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Jauni vai uzlaboti pakalpojumi un 
uzņēmējdarbības modeļi, ar kuru 
starpniecību lietotājs mijiedarbojas ar 
atšķirīgu viedo kārtību.

Or. en



PR\1158114LV.docx 99/140 PE625.306v01-00

LV

Pamatojums

Šajā palīdzības jomā galvenā uzmanība ir pievērsta gandrīz tikai pārejas tehnoloģiskajai 
pusei, taču galu galā šī pāreja skar iedzīvotājus, kas izmanto tehnoloģijas, un mūsu 
ekonomikas nozares, kas gūst peļņu no tām, radot jaunus tirgus.

Grozījums Nr. 161

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.9. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energosistēmas masīvie, koncentrētie un 
decentralizētie glabāšanas risinājumi 
(ieskaitot ķīmiskos, elektroķīmiskos, 
elektriskos, mehāniskos un termiskos) 
palielinās tās efektivitāti, elastīgumu, 
tehnoloģiju neatkarību, pieejamību un 
piegādes drošību. Mazemisiju 
dekarbonizētais transports nozīmēs 
pieaugošu elektrisko un/vai citu ar 
alternatīvu degvielu darbināmu 
transportlīdzekļu skaitu, ar labāk 
funkcionējošām un lētākām, 
pārstrādājamām un atkārtoti lietojamām 
baterijām, kā arī vietēji nodrošināmu 
sintētisku/atjaunojamu degvielu, 
piemēram, ūdeņradi, un novatoriskiem 
risinājumiem glabāšanai objektā.

Energosistēmas masīvie, koncentrētie un 
decentralizētie glabāšanas risinājumi 
(ieskaitot ķīmiskos, elektroķīmiskos, 
elektriskos, mehāniskos un termiskos) 
palielinās tās efektivitāti, elastīgumu, 
tehnoloģiju neatkarību, pieejamību un 
piegādes drošību. Mazemisiju 
dekarbonizētais transports nozīmēs 
pieaugošu elektrisko, ūdeņraža un/vai citu 
ar alternatīvu degvielu darbināmu 
transportlīdzekļu skaitu, ar labāk 
funkcionējošām un lētākām, 
pārstrādājamām un atkārtoti lietojamām 
baterijām, kā arī vietēji nodrošināmu zema 
oglekļa satura degvielu, piemēram, 
ūdeņradi, un novatoriskiem risinājumiem 
glabāšanai objektā. Risinājumu kopumam 
jābūt vērstam uz nepastāvības pilnu laika 
termiņu no milisekundēm līdz mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Ar degvielas elementiem darbināmi transportlīdzekļi ir elektriski transportlīdzekļi, kas 
izmanto ūdeņradi kā degvielu, lai transportlīdzeklī ģenerētu elektroenerģiju. Turklāt 
ūdeņradis tiek izmantots ne tikai degvielas elementu tehnoloģijās, bet arī kā izejviela 
energoietilpīgās nozarēs. Degvielas elementi ir arī efektīva enerģijas pārveides tehnoloģija, 
kas ūdeņradi un/vai dabasgāzi var izmantot kā degvielu. Ūdeņradis un degvielas elementi ir 
papildinošas tehnoloģijas, taču tām nav noteikti jābūt savstarpēji saistītām.

Grozījums Nr. 162

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.9. punkts – 2. iedaļa –
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1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Tehnoloģijas, to vidū šķidrās un 
gāzveida atjaunojamās degvielas, un ar 
tām saistītās vērtību ķēdes gan ikdienas, 
gan sezonālas enerģijas uzglabāšanas 
vajadzībām;

– Tehnoloģijas, to vidū šķidrās un 
gāzveida zema oglekļa satura degvielas, 
un ar tām saistītās vērtību ķēdes gan 
ikdienas, gan sezonālas enerģijas 
uzglabāšanas vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 163

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4.2.9. punkts – 2. iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– zema oglekļa satura ūdeņradis, 
ieskaitot degvielas elementus, un ES 
vērtību ķēde no ražošanas līdz galīgai 
lietošanai dažādās jomās.

– zema vai nulles oglekļa satura 
ūdeņradis, elektrolīzes, degvielas elementi
un ES vērtību ķēde no ražošanas līdz 
galīgai lietošanai dažādās jomās. 
Ūdeņradim ir izšķirīga nozīme 
rūpniecības, piemēram, tērauda un 
ķīmiskās rūpniecības, dekarbonizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 164

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 1. iedaļa

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, 

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, 
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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.

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, 
agroekoloģijas, bioekonomikas un zilās 
ekonomikas koncepcijas dod iespēju 
līdzsvarot vides, sociālos un ekonomiskos 
mērķus, kā arī virzīt cilvēka darbības 
ilgtspējas virzienā.

Or. en

Grozījums Nr. 165

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, 
garantējot drošas un veselīgas pārtikas 
ražošanu un patērēšanu, veicinot 
ilgtspējīgu praksi lauksaimniecībā, 
akvakultūrā, zivsaimniecībā un 
mežsaimniecībā, visiem nodrošinot 
piekļuvi tīram ūdenim, augsnei un gaisam, 
veicot jūru un okeānu tīrīšanu, kā arī 
saglabājot un atjaunojot planētas 
svarīgākās dabas sistēmas un vidi, pieprasa 
izmantot pētniecības un inovācijas 
potenciālu. Taču ceļi pārejai uz ilgtspēju un 
noturīgu šķēršļu pārvarēšanai ir maz 
izprasti. Veicot pāreju uz ilgtspējīgu 
patērēšanu un ražošanu, kā arī planētas 
veselības atjaunošanas nolūkos jāiegulda 
tehnoloģijās, jaunos uzņēmējdarbības 
modeļos un inovācijā sociālajā un vides 
jomā. Tas rada jaunas iespējas ilgtspējīgai, 
elastīgai, novatoriskai un atbildīgai Eiropas 
ekonomikai, palielinot resursu efektivitāti, 
ražīgumu un konkurētspēju, kā arī radot 
darba vietas un veicinot izaugsmi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)   

Or. en
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Grozījums Nr. 166

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi veidos zināšanu bāzi un sniegs 
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.

Pasākumi veidos zināšanu bāzi un sniegs 
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 Savienības 
pārtikas un lauksaimniecības pāreju uz 
ekoloģisku intensifikāciju un 
agroekoloģiskām pieejām izmantošanai 
gan tradicionālās, gan biloģiskās 
lauksaimniecības interesēs; 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.

Or. en

Grozījums Nr. 167

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 7. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā kopā ietvertie pētniecības un 
inovācijas pasākumi jo īpaši palīdz mērķu 
sasniegšanā, kas noteikti: vides rīcības 
programmā, kopīgajā lauksaimniecības 
politikā, kopīgajā zivsaimniecības politikā, 
pārtikas aprites tiesību aktos, jūrlietu 
politikā, aprites ekonomikas rīcības plānā, 
ES bioekonomikas stratēģijā un 2030. gada 
klimata un enerģētikas politikas satvarā, kā 
arī ES tiesību normās gaisa piesārņojuma 

Šajā kopā ietvertie pētniecības un 
inovācijas pasākumi jo īpaši palīdz mērķu 
sasniegšanā, kas noteikti: vides rīcības 
programmā, kopīgajā lauksaimniecības 
politikā, kopīgajā zivsaimniecības politikā, 
pārtikas aprites tiesību aktos, jūrlietu 
politikā, aprites ekonomikas rīcības plānā, 
ES bioekonomikas stratēģijā un 2030. gada 
klimata un enerģētikas politikas satvarā, kā 
arī ES tiesību normās gaisa piesārņojuma 
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samazināšanai. samazināšanai. Darbības tiks cieši saistītas 
ar pastāvošajām Savienības partnerībām, 
jo īpaši PRIMA.

Or. en

Grozījums Nr. 168

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5.2.1. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Copernicus produktu un 
pakalpojumu portfeļa paplašināšana;

– Copernicus produktu un 
pakalpojumu portfeļa paplašināšana, īpašu 
uzmanību veltot pakalpojumiem gaisa 
piesārņojuma noteikšanas jomā;

Or. en

Pamatojums

Dažādu mūsu ekonomikas nozaru elektrifikācijas un digitalizācijas dēļ nākamajā desmitgadē 
krasi mainīsies gaisa piesārņojuma avoti. Ja nebūs labu pakalpojumu, kas nodrošinās 
pastāvīgus atjauninājumus, politikas veidotāji mēģinās risināt šo problēmu, balstoties uz 
vecām zināšanām.

Grozījums Nr. 169

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5.2.3. punkts – 2. iedaļa –
2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pāreja uz integrētām un 
daudzveidīgām pārtikas un 
lauksaimniecības sistēmām un 
lauksaimniecībā izmantotiem 
paņēmieniem, tostarp precizitātes 
tehnoloģiju, agroekoloģiskās un 
ekoloģiskās intensifikācijas pieejas 
izmantošanai gan tradicionālās, gan 
bioloģiskās lauksaimniecības interesēs;
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Or. en

Grozījums Nr. 170

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5.2.3. punkts – 2. iedaļa –
4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– augu kaitēkļi un slimības un 
dzīvnieku veselība un labklājība; 
alternatīvas pretrunīgu pesticīdu, 
antibiotiku un citu vielu izmantošanai;

– augu kaitēkļi un slimības un 
dzīvnieku veselība un labklājība; 
alternatīvas pretrunīgu pesticīdu, 
antibiotiku un citu vielu izmantošanai, 
bioloģiskās lauksaimniecības stratēģiju 
ieviešana augu un dzīvnieku veselības 
aprūpē;

Or. en

Grozījums Nr. 171

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5.2.6. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioloģiskas izcelsmes jauninājumi veido 
pamatu pārejai no fosilās ekonomikas, 
ietverot sauszemes un jūras biomasas 
ilgtspējīgu iegūšanu, rūpniecisko pārstrādi 
un pārveidošanu bioloģiskos materiālos un 
produktos. Tie ir arī vērsti uz dzīvo 
resursu, dzīvības zinātņu un rūpnieciskās 
biotehnoloģijas potenciāla izmantošanu, 
jaunu atklājumu meklēšanā, kā arī 
produktu un procesu izstrādē. Bioloģiskas 
izcelsmes jauninājumi, arī tehnoloģijas, var 
radīt jaunu ekonomisko aktivitāti un 
nodarbinātību reģionos un pilsētās, palīdzēt 
atjaunot lauku un piekrastes ekonomiku un 
stiprināt bioekonomikas apriti.

Bioloģiskas izcelsmes jauninājumi veido 
pamatu pārejai no fosilās ekonomikas, 
ietverot sauszemes un jūras biomasas 
ilgtspējīgu iegūšanu, rūpniecisko pārstrādi 
un pārveidošanu bioloģiskos materiālos un 
produktos. Tie ir arī vērsti uz dzīvo 
resursu, dzīvības zinātņu un rūpnieciskās 
biotehnoloģijas potenciāla izmantošanu, 
jaunu atklājumu meklēšanā, kā arī 
produktu un procesu izstrādē. Bioloģiskas 
izcelsmes jauninājumi, arī tehnoloģijas, var 
radīt jaunu ekonomisko aktivitāti un 
nodarbinātību reģionos un pilsētās, palīdzēt 
atjaunot lauku un piekrastes ekonomiku un 
stiprināt bioekonomikas apriti. Bioloģisko 
jauninājumu sistēmām ir vajadzīga 
sadarbība starp nozarēm un vērtības ķēdi.
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Or. en

Grozījums Nr. 172

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5.2.6. punkts – 2. iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– bioloģiskas izcelsmes vērtību 
ķēdes, materiāli, arī bioloģiski iedvesmoti 
materiāli, produkti un procesi ar jaunām 
īpašībām, funkcionalitāti un uzlabotu 
ilgtspēju (ieskaitot siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu), veicinot progresīvu 
bioloģisko pārstrādes iekārtu attīstību, 
izmantojot plašāku biomasas klāstu;

– bioloģiskas izcelsmes vērtību 
ķēdes, materiāli, arī bioloģiski iedvesmoti 
materiāli, produkti un procesi ar jaunām 
īpašībām, funkcionalitāti un uzlabotu 
ilgtspēju (ieskaitot siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu), veicinot progresīvu 
bioloģisko pārstrādes iekārtu attīstību, 
izmantojot plašāku biomasas klāstu, 
tostarp bioloģiskos atkritumus, kā arī 
rūpnieciskos atkritumus un blakus 
plūsmas;

Or. en

Pamatojums

Var uzskatīt, ka biomasa attiecas tikai uz materiālu no augiem un dzīvniekiem. Progresīvās 
bioloģiskās pārstrādes iekārtas spēs panākt vairāk, jo īpaši attiecībā uz bioloģisko atkritumu 
izmantošanu, kā arī rūpnieciskajiem atkritumiem un blakus plūsmām.

Grozījums Nr. 173

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5.2.6. punkts – 2. iedaļa –
5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ar bioloģisko ekonomiku saistītā 
cirkulārā sistēma, izmantojot 
tehnoloģiskos, sistēmiskos, sociālos un 
uzņēmējdarbības modeļa jauninājumus, lai 
radikāli palielinātu radīto vērtību uz katru 
bioloģisko resursu vienību, ilgāk saglabājot 
šādu resursu vērtību ekonomikā un 
atbalstot ilgtspējīgas biomasas 
izmantošanas principu tālāknodošanu, 

– Ar bioloģisko ekonomiku saistītā 
cirkulārā sistēma, izmantojot 
tehnoloģiskos, sistēmiskos, sociālos un 
uzņēmējdarbības modeļa jauninājumus, lai 
palielinātu radīto vērtību uz katru 
bioloģisko resursu vienību, ilgāk saglabājot 
šādu resursu vērtību ekonomikā un 
atbalstot ilgtspējīgas biomasas 
izmantošanas principu tālāknodošanu, 
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izmantojot pētniecību un jauninājumus; izmantojot pētniecību un jauninājumus;

Or. en

Pamatojums

Vārds "radikāli" nav definēts. 

Grozījums Nr. 174

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 5.2.6. punkts – 2. iedaļa –
7.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– uzlabota izpratne par bioloģiskas 
izcelsmes produktu izmantošanas 
virzītājspēkiem un šķēršļiem, veicot 
pētniecību par CE marķēšanu,
marķēšanu, standartu piemērošanu, 
sertifikācijas shēmām, publisko 
iepirkumu un regulatīvajām darbībām, 
tostarp no globālās konkurences 
perspektīvas.

Or. en

Pamatojums

Būs svarīgi, ka bioloģiskas izcelsmes nozarei ir zinātnisks pamats virzītājspēkiem un 
šķēršļiem, lai atraisītu šīs jaunās nozares pilnu potenciālu, jo īpaši attiecībā uz ES 
regulējumu un tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 175

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 6.2.2. punkts – 2. iedaļa – 4. punkts 
– 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ES energoapgādes drošības, kā arī 
enerģijas infrastruktūras un enerģijas tirgu 
analīze;

– ES energoapgādes drošības, kā arī 
enerģijas infrastruktūras un enerģijas tirgu 
analīze, ņemot vērā steidzamo vajadzību 
pēc energosistēmu straujas 
dekarbonizācijas;
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Or. en

Grozījums Nr. 176

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 6.2.2. punkts – 2. iedaļa – 4. punkts 
– 13. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– alternatīvo degvielu un ar to 
saistīto infrastruktūras vajadzību analīze.

– mazoglekļa degvielu un ar to 
saistīto infrastruktūras vajadzību analīze.

Or. en

Grozījums Nr. 177

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 6.2.2. punkts – 2. iedaļa – 4. punkts 
– 13.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– analīze, kā Savienība varēto 
īstenot strauju plaša mēroga rentablu 
dekarbonizāciju, izmantojot arī pašreizējo 
infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 178

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 6.2.2. punkts – 2. iedaļa – 5. punkts 
– 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstiprinātas metodes, laboratorijas 
kvalifikācijas pārbaudes un jauni 
analītiskie instrumenti pārtikas drošības 
politikas īstenošanai;

– apstiprinātas metodes, laboratorijas 
kvalifikācijas pārbaudes un jauni 
analītiskie instrumenti pārtikas drošības un 
izsekojamības politikas īstenošanai; 
noteikšanas metodes jauniem augu 
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selekcijas paņēmieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 179

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 6.2.2. punkts – 2. iedaļa – 5. punkts 
– 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– metodes to vielu novērtēšanai, kas 
rodas dabīgi kā augu veselības aprūpes 
produkti;

Or. en

Grozījums Nr. 180

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III III Novatoriskā Eiropa

Or. en

Grozījums Nr. 181

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 7. iedaļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– palielināt sadarbību starp visu 
veidu novatoriem, jo īpaši starp 
jaunuzņēmumiem, MVU un lielākiem 
uzņēmumiem, radot jaunas ekosistēmas;

Or. en



PR\1158114LV.docx 109/140 PE625.306v01-00

LV

Pamatojums

Jāstiprina inovācijas "sadarbības" aspekts.

Grozījums Nr. 182

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 9. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Eiropas apvāršņa" atvērtās inovācijas
pīlārs sadarbībā ar citām ES politikas 
jomām, īpaši ar programmu InvestEU, ir 
izstrādāts, lai sniegtu šādus konkrētus 
rezultātus. Tas balstās uz iepriekšējās 
pamatprogrammās gūtajiem secinājumiem 
un pieredzi, īpaši no pasākumiem, kas bija 
vērsti uz nākotnes tehnoloģijām un 
inovāciju (piemēram, "Nākotnes un 
jaunākās tehnoloģijas” (FET) un “Ātrais 
ceļš uz inovāciju" (FTI)), MVU 
(piemēram, MVU instrumentu), kā arī 
privāto un korporatīvo finansējumu 
(piemēram, 7. pamatprogrammas RSFF, 
"Apvāršņa 2020" InnovFin), kas viss bija 
daļa no EIP izmēģinājuma pasākumiem, 
kas tika uzsākti periodam no 2018. līdz 
2020. gadam.

"Apvārsnis Eiropa" novatoriskās Eiropas
pīlārs sadarbībā ar citām ES politikas 
jomām, īpaši ar programmu InvestEU, ir 
izstrādāts, lai sniegtu šādus konkrētus 
rezultātus. Tas balstās uz iepriekšējās 
pamatprogrammās gūtajiem secinājumiem 
un pieredzi, īpaši no pasākumiem, kas bija 
vērsti uz nākotnes tehnoloģijām un 
inovāciju (piemēram, "Nākotnes un 
jaunākās tehnoloģijas” (FET) un “Ātrais 
ceļš uz inovāciju" (FTI)), MVU 
(piemēram, MVU instrumentu), kā arī 
privāto un korporatīvo finansējumu 
(piemēram, 7. pamatprogrammas RSFF, 
"Apvāršņa 2020" InnovFin), kas viss bija 
daļa no EIP izmēģinājuma pasākumiem, 
kas tika uzsākti periodam no 2018. līdz 
2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 183

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 10. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Balstoties uz šo pieredzi, šis pīlārs 
nodrošina Eiropas Inovācijas padomes 
(EIP) ieviešanu, kas veicinās revolucionāru 
inovāciju, strauji palielinot ekspansijas 
potenciālu pasaules mērogā, kā arī ar īpaši 
šim nolūkam domātām darbībām un 
pasākumiem:

Balstoties uz šo pieredzi, šis pīlārs 
nodrošina Eiropas Inovācijas padomes 
(EIP) ieviešanu, kas veicinās revolucionāru 
pētniecību un inovāciju, strauji palielinot 
ekspansijas potenciālu pasaules mērogā, kā 
arī ar īpaši šim nolūkam domātām 
darbībām un pasākumiem:
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Or. en

Grozījums Nr. 184

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 10. iedaļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nākotnes un jaunu inovācijas 
panākumu attīstības atbalsts;

– nākotnes un jaunu inovācijas 
panākumu attīstības atbalsts, tostarp ar 
mērķtiecīgu sadarbīgu pētniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 185

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 10. iedaļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicināt inovācijas izplatīšanu un 
izmantošanu rūpniecības un citās 
ekonomiskās vērtības ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 186

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 10. iedaļa – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– radīt sinerģijas ar pasākumiem 
citās programmas daļās;

Or. en
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Grozījums Nr. 187

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 11. iedaļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atbalsts Eiropas Inovācijas un 
tehnoloģijas institūtam (EIT) un zināšanu 
un inovācijas kopienām (turpmāk "ZIK").

– Uzlabots atbalsts Eiropas Inovācijas 
un tehnoloģijas institūtam (EIT) un 
zināšanu un inovācijas kopienām (turpmāk 
"ZIK") — tagad vispāratzītā vienas 
pieturas aģentūra inovācijai Eiropā.

Or. en

Pamatojums

Šis projekta ierosinājums atspoguļo ierosinātos grozījumus, kas veikti šajā tekstā.

Grozījums Nr. 188

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 11.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ir Eiropas lielākā integrētā inovācijas 
ekosistēma, kurai ir vairāk nekā 
1000 izcili partneri no uzņēmējdarbības, 
pētniecības, izglītības un citām jomām. 
EIT inovācijas modelis darbojas un 
joprojām ir īpaši atbilstīgs, novēršot 
šķēršļus inovācijai dalībvalstu un 
reģionālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Trūkst EIT lomas apraksta.

Grozījums Nr. 189

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1 apakšpunkts – 2. iedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIP tiks īstenota galvenokārt ar divām 
savstarpēji papildinošām darbībām, proti, 
programmu "Pathfinder progresīviem 
pētījumiem" tehnoloģiju attīstības 
agrīnajos posmos un programmu 
Accelerator inovācijas un tirgus izvēršanas 
darbībām, arī pirms komercializācijas un 
uzņēmuma izaugsmes. Ar domu piedāvāt
vienotu, vienkāršotu aģentūru un vienotu 
atbalsta procesu instruments Accelerator 
arī piešķirs apvienotu finansējumu –
dotācijas un kapitāla ieguldījumus. Tas arī 
papildus piešķirs piekļuvi aizdevumiem ar 
InvestEU programmu.

EIP tiks īstenota galvenokārt ar divām 
savstarpēji papildinošām darbībām, proti, 
programmu "EIP Pathfinder progresīviem 
pētījumiem" tehnoloģiju attīstības 
agrīnajos posmos un programmu "EIP
Accelerator inovācijas un tirgus izvēršanas 
darbībām", arī pirms komercializācijas un 
uzņēmuma izaugsmes. Ar domu papildināt 
EIT, piedāvājot vienotu, vienkāršotu 
aģentūru un vienotu atbalsta procesu 
instruments Accelerator arī piešķirs 
apvienotu finansējumu – dotācijas un 
kapitāla ieguldījumus. Tas arī papildus 
piešķirs piekļuvi aizdevumiem ar InvestEU 
programmu.

Or. en

Pamatojums

EIT jau ir vispāratzīta vienkāršota aģentūra inovācijai Eiropā. Lai panāktu paredzēto 
inovācijas ietekmi iedzīvotājiem, visiem "Apvārsnis Eiropa" instrumentiem jābūt savstarpēji 
saistītiem, nevis bloķējošiem. Jānovērš pašreizējā dublēšanās starp EIT un EIP.

Grozījums Nr. 190

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. iedaļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– koncentrēšanās uz revolucionāriem 
un kardināliem jauninājumiem, arī 
sociāliem jauninājumiem, ar potenciālu 
radīt jaunus tirgus, nevis tiem, kas uzlabo 
esošus produktus, pakalpojumus vai 
uzņēmējdarbības modeļus;

– koncentrēšanās uz pētniecību 
radikāli jaunu nākotnes tehnoloģiju jomā 
un uz revolucionāriem un kardināliem 
jauninājumiem, arī sociāliem 
jauninājumiem, ar potenciālu radīt jaunus 
tirgus vai nodrošināt jaunus risinājumus, 
nevis tiem, kas uzlabo esošus produktus, 
pakalpojumus vai uzņēmējdarbības 
modeļus;

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Inovāciju padomei jāveicina pētniecības radikāli jaunu nākotnes tehnoloģiju jomā 
attīstība, kas radīs inovāciju. Šajā jomā būtu jāiekļauj arī netieši jauninājumi ar augstu 
potenciālu, nevis tikai tie, kuriem ir redzams tirgus potenciāls.

Grozījums Nr. 191

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. iedaļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– galvenokārt augšupējība, atvērtība 
inovācijai no visdažādākām zinātnes, 
tehnoloģijas un lietojumu sfērām jebkurā 
nozarē, vienlaicīgi nodrošināts arī mērķēts
atbalsts topošām revolucionārām, 
kardinālām tehnoloģijām, kam ir 
stratēģiska nozīme;

– galvenokārt augšupējība, atvērtība 
mērķtiecīgai zinātniskajai pētniecībai un 
inovācijai no visdažādākām zinātnes, 
tehnoloģijas un lietojumu sfērām jebkurā 
nozarē, no visu veidu organizācijām,
vienlaicīgi nodrošināts arī mērķtiecīgs
atbalsts topošām revolucionārām, 
kardinālām tehnoloģijām, kam ir 
stratēģiska nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 192

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. iedaļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Tiks veicinātas jauninājumus
dažādās zinātnes un tehnikas (piemēram, 
apvienojot fiziskās un ciparu tehnoloģijas) 
jomās un nozarēs.

– Tiks veicināta pētniecība un 
jauninājumi dažādās zinātnes un tehnikas 
(piemēram, apvienojot fiziskās un ciparu 
tehnoloģijas) jomās un nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 193

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. iedaļa – 4. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Tie būs vērsti uz novatoriem, 
vienkāršojot procedūras un administratīvās 
prasības, izmantojot intervijas, lai palīdzētu 
novērtēt pieteikumus un nodrošinātu ātru 
lēmumu pieņemšanu.

– Tie būs vērsti uz pētniecību un 
novatoriem, vienkāršojot procedūras un 
administratīvās prasības, izmantojot 
intervijas, lai palīdzētu novērtēt 
pieteikumus un nodrošinātu ātru lēmumu 
pieņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Tekstā jāiekļauj pētnieki. Instruments Pathfinder tiks veidots uz FET shēmas pamata un būs 
atvērts pētniecības organizācijām un sadarbības projektiem, kuru mērķis ir attīstīt progresīvu 
pētniecību un izstrādāt radikāli jaunas tehnoloģijas ar daudzsološām tirgus iespējām.

Grozījums Nr. 194

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1 apakšpunkts – 5. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu pienācīgu un efektīvu 
komplementaritāti ar atsevišķām vai tīklā 
īstenotām dalībvalstu iniciatīvām, arī 
Eiropas partnerības veidā.

Turklāt īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, 
lai nodrošinātu pienācīgu un efektīvu 
komplementaritāti ar atsevišķām vai tīklā 
īstenotām dalībvalstu iniciatīvām, arī 
Eiropas partnerības veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 195

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.1. Progresīvās pētniecības programma 
Pathfinder

1.1.1. EIP progresīvās pētniecības 
programma Pathfinder

Or. en
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Grozījums Nr. 196

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.1. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pathfinder vispārējais mērķis būs attīstīt 
potenciālo tirgu, radot inovāciju no 
revolucionārām tehnoloģiskām idejām, un 
attīstīt tās līdz demonstrējuma posmam vai 
darbības pamatojuma izstrādei un 
stratēģijas izstrādei, lai šos projektus 
pārņemtu Accelerator vai cits tirgus 
attīstīšanas risinājums. Šajā nolūkā 
Pathfinder sākotnēji atbalstīs zinātniskās 
un tehnoloģiskās pētniecības un attīstības 
visagrākos posmus, arī koncepcijas 
pierādīšanu un prototipu izveidi 
tehnoloģijas apstiprināšanai.

Pathfinder vispārējais mērķis būs atbalstīt 
pētniecību radikāli jaunu nākotnes 
tehnoloģiju jomā, attīstīt potenciālo tirgu, 
radot inovāciju no revolucionārām 
zinātniskām un tehnoloģiskām idejām, un 
attīstīt tās līdz demonstrējuma posmam vai 
darbības pamatojuma izstrādei un 
stratēģijas izstrādei, lai šos projektus 
pārņemtu Accelerator vai cits tirgus 
attīstīšanas risinājums. Šajā nolūkā 
Pathfinder sākotnēji atbalstīs zinātniskās 
un tehnoloģiskās pētniecības un attīstības 
visagrākos posmus, arī progresīvas 
pētniecības koncepcijas pierādīšanu un 
prototipu izveidi tehnoloģijas 
apstiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 197

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.1. punkts – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie atlasīto projektu portfeļi tiks tālāk 
izstrādāti un uzlaboti, un katram no tiem 
būs vīzija, kas izstrādāta ar tā novatoru, 
taču tie arī tiks nodoti tālāk arī pētniecības 
un inovācijas kopienai kopumā. Pathfinder 
pārejas darbības tiks īstenotas, lai palīdzētu 
novatoriem uzlabot komerciālās attīstības 
ceļu, piemēram, veicot demonstrējumus un 
priekšizpēti, lai novērtētu potenciālās 
uzņēmējdarbības iespējas un atbalstītu 
jaunu uzņēmumu izdalīšanu no jau esošiem 
uzņēmumiem, kā arī jaunuzņēmumu 
izveidi. Šīs Pathfinder pārejas darbības var 
sastāvēt arī no komplementārām dotācijām, 

Šie atlasīto projektu portfeļi25 tiks tālāk 
izstrādāti un uzlaboti, un katram no tiem 
būs vīzija, kas izstrādāta ar tā novatoru, 
taču tie arī tiks nodoti tālāk arī pētniecības 
un inovācijas kopienai kopumā. Pathfinder 
pārejas darbības tiks īstenotas, lai palīdzētu 
augsta riska novatoriem uzlabot 
komerciālās attīstības ceļu, piemēram, 
veicot demonstrējumus un priekšizpēti, lai 
novērtētu potenciālās uzņēmējdarbības 
iespējas un atbalstītu jaunu uzņēmumu 
izdalīšanu no jau esošiem uzņēmumiem, kā 
arī jaunuzņēmumu izveidi. Šīs Pathfinder 
pārejas darbības var sastāvēt arī no 
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lai papildinātu vai paplašinātu iepriekšēju 
un pašreizēju darbību tvērumu, lai 
piesaistītu jaunus partnerus, lai veicinātu 
sadarbību starp šo portfeli un attīstītu tā 
daudznozaru kopienu.

komplementārām dotācijām, lai papildinātu 
vai paplašinātu iepriekšēju un pašreizēju 
darbību tvērumu, lai piesaistītu jaunus 
partnerus, lai veicinātu sadarbību starp šo 
portfeli un attīstītu tā daudznozaru 
kopienu.

__________________ __________________

25 Tās var ietvert arī tādās 
"Apvāršņa 2020" programmās kā NJT 
atlasītus projektus. Tās var sevī ietvert arī 
citas ES atbalstītas attiecīgās darbības un 
finansēto Izcilības zīmogu, kas norāda uz 
programmas Pathfinder nepieciešamību.

25 Tās var ietvert arī tādās 
"Apvāršņa 2020" programmās kā NJT 
atlasītus projektus. Tās var sevī ietvert arī 
citas ES atbalstītas attiecīgās darbības un 
finansēto Izcilības zīmogu, kas norāda uz 
programmas Pathfinder nepieciešamību.

Or. en

Grozījums Nr. 198

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.1. punkts – 5. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programma Pathfinder būs atvērta visu 
veidu novatoriem no privātpersonām līdz 
augstskolām, pētniecības organizācijām un 
uzņēmumiem, jo īpaši jaunajiem 
uzņēmumiem un MVU, kā arī no 
atsevišķiem galasaņēmējiem uz 
daudznozaru konsorcijiem. Lielākiem 
uzņēmumiem nebūs atļaujas piedalīties 
viena galasaņēmēja projektos. Programma 
Pathfinder tiks īstenota ciešā sadarbībā ar 
citām "Eiropas apvāršņa" daļām, it īpaši ar 
Eiropas Pētniecības padomi (EPP), Marijas
Kirī vārdā nosauktajām darbībām, kā arī ar 
Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas institūta 
(EIT) zināšanu un inovācijas kopienu 
(ZIK) darbībām. Tā tiks īstenota ciešā 
sadarbībā ar dalībvalstu programmām un 
pasākumiem.

Programma Pathfinder būs atvērta visu 
veidu liela potenciāla novatoriem no 
privātpersonām līdz augstskolām, 
pētniecības un tehnoloģiju organizācijām 
un uzņēmumiem, jo īpaši jaunajiem 
uzņēmumiem un MVU, kā arī no 
atsevišķiem galasaņēmējiem uz 
daudznozaru konsorcijiem. Lielākiem 
uzņēmumiem nebūs atļaujas piedalīties 
viena galasaņēmēja projektos. Lai 
nodrošinātu sinerģijas un novērstu 
dublēšanos, programma Pathfinder tiks 
īstenota ciešā sadarbībā ar citām 
"Apvārsnis Eiropa" daļām, it īpaši ar 
Eiropas Pētniecības padomi (EPP), Marijas 
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 
darbībām, kā arī ar Eiropas Inovācijas un 
tehnoloģijas institūta (EIT) darbībām.
Sevišķa uzmanība būtu jāpievērš 
"Apvārsnis Eiropa" radīto 
jaunuzņēmumu izvēršanai. Tā tiks 
īstenota ciešā sadarbībā ar dalībvalstu 
programmām un pasākumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 199

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.1. Programma Accelerator 1.1.2. Programma EIP Accelerator

Or. en

Grozījums Nr. 200

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam Accelerator nodrošinās finansiālu 
atbalstu novatoriem un uzņēmumiem, kas 
vēl nav rentabli vai pievilcīgi 
ieguldītājiem, bet kam ir mērķis ES un 
starptautiskos tirgos attīstīt un ieviest savus 
revolucionāros jauninājumus un strauji 
paplašināties. Šim mērķim programma 
Accelerator izmantos pieredzi, kas gūta no 
“Apvāršņa 2020” 2. un 3. posma MVU 
instrumenta un "Apvāršņa 2020" InnovFin, 
īpaši – pievienojot nefinansētos 
komponentus un spēju atbalstīt lielākus un 
ilgākus ieguldījumus.

Pēc tam Accelerator — pilnīgā 
papildināmībā ar EIT atbalstu 
jaunuzņēmumiem un augošajiem 
uzņēmumiem — nodrošinās finansiālu 
atbalstu novatoriem un uzņēmumiem, kas 
vēl nav rentabli vai pievilcīgi 
ieguldītājiem, bet kam ir mērķis ES un 
starptautiskos tirgos attīstīt un ieviest savus 
revolucionāros jauninājumus un strauji 
paplašināties. Šim mērķim programma 
Accelerator izmantos pieredzi, kas gūta no 
“Apvāršņa 2020” 2. un 3. posma MVU 
instrumenta un "Apvāršņa 2020" InnovFin, 
īpaši – pievienojot nefinansētos 
komponentus un spēju atbalstīt lielākus un 
ilgākus ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 201

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 7. iedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programma Accelerator galvenokārt 
darbosies caur pastāvīgi atvērtu un 
augšupvērstu uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, vēršoties pie individuāliem 
uzņēmējiem (galvenokārt 
jaunuzņēmumiem un MVU), pievēršot 
īpašu uzmanību jauniešiem un novatorēm 
sievietēm. Atklātais un augšupējais 
uzaicinājums tiks papildināts ar mērķētu 
atbalstu topošām kardinālām un 
revolucionārām tehnoloģijām, kam 
iespējama stratēģiska nozīmi. 
Priekšlikumus var iesniegt arī investori, 
ieskaitot valstu inovācijas aģentūras, taču 
finansiālais atbalsts tiks piešķirts 
uzņēmumam.

Programma Accelerator galvenokārt 
darbosies caur pastāvīgi atvērtu un 
augšupvērstu uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, vēršoties pie individuāliem 
uzņēmējiem (galvenokārt 
jaunuzņēmumiem un MVU), pievēršot 
īpašu uzmanību jauniešiem un novatorēm 
sievietēm. Atklātais un augšupējais 
uzaicinājums tiks papildināts ar mērķētu 
atbalstu topošām kardinālām un 
revolucionārām tehnoloģijām, kam 
iespējama stratēģiska nozīmi. 
Priekšlikumus var iesniegt arī investori, 
ieskaitot valstu inovācijas aģentūras, taču 
finansiālais atbalsts tiks piešķirts 
uzņēmumam. Tiks nodrošināta pilnīga 
papildināmība ar EIT Accelerator 
programmu darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 202

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 8. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programma Accelerator nodrošinās ātru 
attīstību jauninājumiem, kas radušies no 
Pathfinder atbalstītajiem projektiem, no 
Pathfinder, no līdzīgām dalībvalstu 
progresīvas pētniecības programmām un
citiem ES pamatprogrammu pīlāriem, lai 
atbalstītu tās līdz tirgus sasniegšanas 
brīdim. Citos “Eiropas apvāršņa” un arī 
iepriekšējo pamatprogrammu pīlāros 
atbalstīto projektu noteikšana balstīsies uz 
tādu noderīgu metodiku kā "Inovācijas 
radars".

Programma Accelerator nodrošinās ātru 
attīstību jauninājumiem, kas radušies no 
Pathfinder atbalstītajiem projektiem, no 
Pathfinder, no līdzīgām dalībvalstu 
progresīvas pētniecības programmām, EIT 
un citiem ES pamatprogrammu28 pīlāriem, 
lai atbalstītu tās līdz tirgus sasniegšanas 
brīdim. Citos “Eiropas apvāršņa” un arī 
iepriekšējo pamatprogrammu pīlāros 
atbalstīto projektu noteikšana balstīsies uz 
tādu noderīgu metodiku kā "Inovācijas 
radars".

__________________ __________________

28 Tāpat kā EPP koncepciju pierādīšana, no 
pīlārā "Globālās problēmas un rūpniecības 

28 Tāpat kā EPP koncepciju pierādīšana, no 
pīlārā "Globālās problēmas un rūpniecības 
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konkurētspēja" atbalstītajiem projektiem, 
tie jaunuzņēmumi, kas radušies no 
Eiropas inovācijas un tehnoloģijas 
institūta (EIT) ZIK, ... Iekļaujot
"Apvāršņa 2020" darbības, īpaši 
projektiem, kas atlasīti saskaņā ar 
"Apvāršņa 2020" MVU 2. posmu un ar to 
saistīto Izcilības zīmogu, ko finansē 
dalībvalstis, (pastāvošās un topošās) 
Eiropas partnerības.

konkurētspēja" atbalstītajiem projektiem, 
iekļaujot "Apvārsnis 2020" darbības, īpaši 
projektiem, kas atlasīti saskaņā ar 
"Apvārsnis 2020" MVU 2. posmu un ar to 
saistīto Izcilības zīmogu, ko finansē 
dalībvalstis, (pastāvošās un topošās) 
Eiropas partnerības.

Or. en

Grozījums Nr. 203

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 1. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– EIP uzņēmējdarbības paātrināšanas 
pakalpojumus programmu Pathfinder un 
Accelerator darbību un rīcības atbalstam. 
Mērķis būs investoru, partneru un pircēju 
no publiskā sektora starpā savienot 
finansēto novatoru EIP kopienu, iekļaujot 
arī finansēto Izcilības zīmogu. Tie sniegs 
virkni apmācības un darbaudzināšanas 
pakalpojumu saistībā ar EIP darbībām. Tie 
nodrošinās novatoriem piekļuvi potenciālo 
partneru (arī rūpniecisko) starptautiskajiem 
tīkliem, lai papildinātu vērtību ķēdi vai 
attīstītu tirgus iespējas, kā arī lai atrastu 
investorus un citus privāto vai korporatīvo 
finanšu avotus. Pasākumu vidū būs 
notikumi dzīvē (piemēram, mākleru vai 
pārdošanas pasākumi), kā arī atbilstīgu 
platformu izstrāde vai esošo izmantošana 
ciešā saistībā ar finansiālajiem 
starpniekiem, kurus atbalsta fonds 
InvestEU un EIB grupa. Šie pasākumi arī 
mudinās novatoru savstarpējo zināšanu 
apmaiņu kā mācību avotu jauninājumu 
ekosistēmā, īpaši – izmantojot EIP 
Augstākās konsultatīvās padomes locekļu 
un EIP stipendiātu pakalpojumus.

– EIP uzņēmējdarbības paātrināšanas 
pakalpojumus programmu Pathfinder un 
Accelerator darbību un rīcības atbalstam. 
Mērķis būs investoru, partneru un pircēju 
no publiskā sektora starpā savienot 
finansēto novatoru EIP kopienu, iekļaujot 
arī finansēto Izcilības zīmogu. Tie sniegs 
virkni apmācības un darbaudzināšanas 
pakalpojumu saistībā ar EIP darbībām. Tie 
nodrošinās novatoriem piekļuvi potenciālo 
partneru (arī rūpniecisko) starptautiskajiem 
tīkliem, lai papildinātu vērtību ķēdi vai 
attīstītu tirgus iespējas, kā arī lai atrastu 
investorus un citus privāto vai korporatīvo 
finanšu avotus. Pasākumu vidū būs 
notikumi dzīvē (piemēram, mākleru vai 
pārdošanas pasākumi), kā arī atbilstīgu 
platformu izstrāde vai esošo izmantošana 
ciešā saistībā ar finansiālajiem 
starpniekiem, kurus atbalsta fonds 
InvestEU un EIB grupa. Šie pasākumi arī 
mudinās novatoru savstarpējo zināšanu 
apmaiņu kā mācību avotu jauninājumu 
ekosistēmā, īpaši – izmantojot EIP 
Augstākās konsultatīvās padomes locekļu 
un EIP stipendiātu pakalpojumus. Šie 
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papildu EIP pasākumi, kas ir koncentrēti 
uz revolucionāriem/augsta riska 
jauninājumiem, papildinās līdzīgu EIP 
pasākumu portfeli, kas paredzēts 
uzņēmējiem, novatoriem un 
jaunuzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu paredzēto inovācijas ietekmi iedzīvotājiem, instrumentiem jābūt savstarpēji 
saistītiem, un potenciālās sinerģijas ir maksimāli jāpalielina Eiropas nodokļu maksātāju 
naudas labāko vērtību garā.

Grozījums Nr. 204

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 1. iedaļa –
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– EIP uzdevumi, t. i., stimulējošās 
prēmijas, ir paredzētas, lai palīdzētu 
izstrādāt jaunus risinājumus globālām 
problēmām, iesaistītu jaunus dalībniekus 
un veidotu jaunas kopienas. EIP atzinības 
balvas ietvers balvas Eiropas Inovācijas 
galvaspilsētai (iCapital), Sociālo 
jauninājumu veicināšanas balvas un 
Sieviešu novatoru balvas29. Balvu izveide 
sasaistīs EIP ar citām pamatprogrammas
daļām, ieskaitot uzdevumu finansēšanas un 
citas finansēšanas struktūras. Tiks 
izskatītas arī sadarbības iespējas ar 
organizācijām (piemēram, uzņēmumiem, 
augstskolām, pētniecības organizācijām, 
uzņēmējdarbības paātrinātājiem, labdarības 
organizācijām un fondiem).

– EIP uzdevumi, t. i., stimulējošās 
prēmijas, ir paredzētas, lai palīdzētu 
izstrādāt jaunas revolucionāras 
inovācijas, iesaistītu jaunus dalībniekus un 
veidotu jaunas kopienas. EIP atzinības 
balvas ietvers Inovācijas galvaspilsētai 
(iCapital), Sociālo jauninājumu 
veicināšanas balvas un Sieviešu novatoru 
balvas29. Lai nodrošinātu papildināmību 
un novērstu dublēšanos, balvu izveide un 
ieviešana būs sasaistīta ar citām 
programmas daļām, ieskaitot uzdevumu 
finansēšanas un EIT. Tiks izskatītas arī 
sadarbības iespējas ar organizācijām 
(piemēram, uzņēmumiem, augstskolām, 
pētniecības organizācijām, 
uzņēmējdarbības paātrinātājiem, labdarības 
organizācijām un fondiem).

__________________ __________________

29 Eiropas Inovācijas padomes (EIP) balvu 
piešķīrēji pārņems "Apvāršņa 2020" 
ietvaros piešķirto balvu pārvaldību, un 
paredz jaunu stimulējošu balvu, kā arī 
atzinības balvu izstrādi un īstenošanu.

29 Eiropas Inovācijas padomes (EIP) balvu 
piešķīrēji pārņems Komisijas
"Apvārsnis 2020" ietvaros piešķirto balvu 
pārvaldību, un paredz jaunu stimulējošu 
balvu, kā arī atzinības balvu izstrādi un 
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īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

EIT balvas ir vispāratzīta un prestiža ikgadēja prakse ar līdzīgu jomu un kategorijām, kādas 
ierosinātas EIP uzdevumiem. Šajā kontekstā abām organizācijām būtu jānodrošina, ka nav 
liekas pārklāšanās un dublēšanās.

Grozījums Nr. 205

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIP Augstākā konsultatīvā padome (EIP 
Valde) palīdzēs Komisijai īstenot EIP. 
Papildus konsultēšanai EIP darba 
programmu jautājumos, EIP Valde aktīvi 
konsultēs par darbību pārvaldību un vēlāko 
uzraudzību. Tai būs arī izziņošanas 
funkcija, tās dalībniekiem pildot sūtņu 
pienākumus, tādējādi veicinot inovācijas 
attīstību ES. Sakaru kanāli ietvers galveno 
inovācijas sarīkojumu apmeklēšanu, 
sociālos medijus, EIP novatoru kopienas 
izveidi, iesaistīšanos galvenajos 
plašsaziņas līdzekļos, koncentrējoties uz 
inovāciju, kopīgiem pasākumiem ar 
inkubatoru un akselerācijas mezglu 
iesaistīšanu.

EIP Augstākā konsultatīvā padome (EIP 
valde) palīdzēs Komisijai īstenot EIP. To 
veidos akadēmiski eksperti inovācijas 
politikas jomā un cita starpā pētniecības 
un tehnoloģiju organizācijas, uzņēmēji un 
riska kapitāla pārvaldītāji.

EIP īstenošanas nolūkā Komisija ar EIP 
valdes atbalstu nodrošinās:

· mērķgrupu un to atšķirīgo vajadzību 
skaidru nodalīšanu;

· sīku informāciju par to, kā tā īstenos 
jauktu atbalstu (dotācijas, kapitālu, 
aizdevumi un garantijas);

· stabilu mehānismu sistemātiskai 
programmas novērtēšanai reāllaikā, lai 
nodrošinātu ātru politikas mācīšanās 
procesu un izstrādātu pastāvīgus 
inovācijas modeļus, tostarp indikatoru 
atlasi un ieviešanu;
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· strukturālu sadarbību starp EIP un EIT, 
lai nodrošinātu papildināmību. EIP 
koncentrēsies uz plaša mēroga/augsta 
riska atbalstu daudzsološiem novatoriem, 
papildinot EIT atbalstu jaunuzņēmumiem 
un augošajiem uzņēmumiem ;

· programmas pārvaldītāju lomas un 
pienākumu definēšanu;

· instrumentu definēšanu, lai piesaistītu 
riska kapitāla ieguldītājus ļoti riskantu 
projektu gadījumā;

· inovācijas mērķu definēšanu attiecībā uz 
produktiem, procesiem, tirgzinību un 
pakalpojumiem;

Valde arī konsultēs EIP darba programmu 
jautājumos, par darbību pārvaldību un 
vēlāko uzraudzību. Tai būs arī izziņošanas 
funkcija, tās dalībniekiem pildot sūtņu 
pienākumus, tādējādi veicinot inovācijas 
attīstību ES. Sakaru kanāli ietvers galveno 
inovācijas sarīkojumu apmeklēšanu, 
sociālos medijus, EIP novatoru kopienas 
izveidi, iesaistīšanos galvenajos 
plašsaziņas līdzekļos, koncentrējoties uz 
inovāciju, kopīgiem pasākumiem ar 
inkubatoru un akselerācijas mezglu 
iesaistīšanu. EIT valde un EIP valde cieši 
sadarbosies, lai izmantotu sinerģijas un 
palielinātu pievienoto vērtību novatoriem 
un uzņēmējiem Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 206

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.1. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIP Valde sniegs ieteikumus Komisijai par 
jauninājumu tendencēm vai iniciatīvām, 
kas nepieciešamas, lai uzlabotu un 
veicinātu ES inovācijas ekosistēmu, arī par 
iespējamiem regulatīviem šķēršļiem. 

EIP valde, pēc apspriešanās ar EIT valdi,
sniegs ieteikumus Komisijai par 
jauninājumu tendencēm vai iniciatīvām, 
kas nepieciešamas, lai uzlabotu un 
veicinātu ES inovācijas ekosistēmu, arī par 
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Valdei ziņojumu veidā būtu jānosaka arī 
topošas inovācijas jomas, kas jāņem vērā 
darbībās un uzdevumos, kas saistītas ar 
Globālo problēmu un rūpniecības 
konkurētspējas pīlāru. Tādējādi EIP valdes 
pienākums būs veicināt pamatprogrammas 
"Eiropas apvārsnis" vispārējo saskanību.

iespējamiem regulatīviem šķēršļiem. 
Valdei ziņojumu veidā būtu jānosaka arī 
topošas inovācijas jomas, kas jāņem vērā 
darbībās un uzdevumos, kas saistītas ar 
Globālo problēmu un rūpniecības 
konkurētspējas pīlāru. Tādējādi EIP valdes 
pienākums būs veicināt pamatprogrammas 
"Eiropas apvārsnis" vispārējo saskanību.

Or. en

Grozījums Nr. 207

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1 apakšpunkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus inovācijai privātajos uzņēmumos 
ES jācenšas arī attīstīt ekosistēmas, kas 
atbalsta sociālo inovāciju un inovāciju 
valsts sektorā. Tik tiešām, valsts pārvaldei 
jāievieš jauninājumi un pašai jāatjaunojas, 
lai spētu atbalstīt pārmaiņas regulējumā un 
pārvaldībā, kas nepieciešamas, lai 
atbalstītu plaša mēroga jaunu tehnoloģiju 
ieviešanu, kā arī pieaugošo sabiedrības 
pieprasījumu pēc iedarbīgākiem un 
efektīvākiem pakalpojumiem. Sociālās 
novācijas ir kritisks faktors vispārības 
labklājības uzlabošanā.

Papildus inovācijai privātajos uzņēmumos 
ES jācenšas arī attīstīt ekosistēmas, kas 
atbalsta sociālo inovāciju un inovāciju 
valsts sektorā. Tik tiešām, valsts pārvaldei 
jāievieš jauninājumi un pašai jāatjaunojas, 
lai spētu atbalstīt pārmaiņas regulējumā un 
pārvaldībā, kas nepieciešamas, lai 
atbalstītu plaša mēroga jaunu tehnoloģiju 
ieviešanu, kā arī pieaugošo sabiedrības 
pieprasījumu pēc iedarbīgākiem un 
efektīvākiem pakalpojumiem. Sociālās 
novācijas ir kritisks faktors vispārības 
labklājības uzlabošanā.

Kā Savienības lielākajam inovācijas 
tīklam EIT būs svarīga nozīme šīs 
prioritātes īstenošanā. EIT savieno valstu 
un reģionālās inovācijas ekosistēmas, 
izmantojot savas inovācijas kopienas 
(ZIK). Tās rada apstākļus vēlamajai 
starpreģionu sadarbībai, savienojot 
ekosisēmas Eiropas mērogā.

Or. en

Pamatojums

Būdams Eiropas lielākais inovācijas tīkls, EIT ir vislabākajā pozīcijā, lai atbalstītu šo 
prioritāti.
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Grozījums Nr. 208

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā pirmo soli Komisija organizēs 
dalībvalstu un asociēto valstu iestāžu EIP
forumu, kas atbildēs par valsts inovācijas 
politiku un programmām, ar mērķi veicināt 
koordināciju un dialogu saistībā ar ES 
inovācijas ekosistēmas attīstību. Šajā EIP
Forumā Komisija:

Kā pirmo soli Komisija organizēs 
dalībvalstu un asociēto valstu iestāžu
Inovācijas forumu, kas atbildēs par valsts 
inovācijas politiku un programmām, ar 
mērķi veicināt koordināciju un dialogu 
saistībā ar ES inovācijas ekosistēmas 
attīstību. Šajā Inovācijas forumā iesaistītās 
ieinteresētās personas un Savienības 
struktūras, tostarp EIT, EIP valde un 
Komisija:

Or. en

Grozījums Nr. 209

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. iedaļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– uzlabos koordināciju starp valstu 
inovācijas programmām un EIP, lai 
veicinātu operatīvo sinerģiju un izvairītos 
no pārklāšanās, daloties datos par 
programmām un to īstenošanu, resursiem 
un speciālajām zināšanām, tehnoloģisko un 
inovācijas tendenču analīzi un uzraudzību, 
kā arī savstarpēji savienojot attiecīgo 
novatoru kopienas;

– uzlabos koordināciju starp valstu 
inovācijas programmām un EIT, kā arī
EIP, lai veicinātu operatīvo sinerģiju un 
izvairītos no pārklāšanās, daloties datos par 
programmām un to īstenošanu, resursiem 
un speciālajām zināšanām, tehnoloģisko un 
inovācijas tendenču analīzi un uzraudzību, 
kā arī savstarpēji savienojot attiecīgo 
novatoru kopienas;

Or. en

Grozījums Nr. 210

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2 apakšpunkts – 2. iedaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks īstenoti pasākumi, kas nodrošinās 
efektīvu komplementaritāti starp EIP 
darbības veidiem un to īpašo uzsvaru uz 
novatoriskiem panākumiem ar dalībvalstu 
un asociēto valstu īstenotajiem 
pasākumiem, kā arī privātām iniciatīvām, 
lai atbalstītu visus inovācijas veidus, 
sazinātos ar novatoriem visā ES un 
nodrošinātu viņiem pastiprinātu un 
pietiekamu atbalstu.

Tiks īstenoti pasākumi, kas nodrošinās 
efektīvu komplementaritāti starp EIT un
EIP darbības veidiem un to īpašo uzsvaru 
uz novatoriskiem panākumiem ar 
dalībvalstu un asociēto valstu īstenotajiem 
pasākumiem, kā arī privātām iniciatīvām, 
lai atbalstītu visus inovācijas veidus, 
sazinātos ar novatoriem visā ES un 
nodrošinātu viņiem pastiprinātu un 
pietiekamu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 211

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā ES: Šajā nolūkā iesaistītās ES struktūras:

Or. en

Grozījums Nr. 212

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. iedaļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicinās un līdzfinansēs kopīgas 
inovācijas programmas, ko pārvalda 
iestādes, kas atbild par valsts, reģiona vai 
pašvaldības inovācijas politiku un 
programmām, ar kurām var būt saistītas
privātās organizācijas, kas atbalsta 
jauninājumus un novatorus. Šādas uz 
pieprasījumu balstītas kopīgas programmas 
cita starpā var izmantot agrīno posmu un 
priekšizpētes mērķu sasniegšanā, kā arī 
akadēmisko aprindu un uzņēmumu 

– veicinās un līdzfinansēs kopīgas 
inovācijas programmas, ko pārvalda 
iestādes, kas atbild par valsts, reģiona vai 
pašvaldības inovācijas politiku un 
programmām, ar kurām būtu jāsaista
privātās organizācijas, kas atbalsta 
jauninājumus un novatorus. Šādas uz
piedāvājumu un pieprasījumu balstītas 
kopīgas programmas cita starpā var 
izmantot agrīno posmu un priekšizpētes 
mērķu sasniegšanā, kā arī akadēmisko 
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sadarbības veicināšanā un atbalsta 
sniegšanā augsto tehnoloģiju MVU 
kolektīvajiem pētījumiem, tehnoloģiju un 
zināšanu tālāknodošanai, MVU 
internacionalizācijai, tirgus analīzei un 
attīstībai, mazo tehnoloģiju MVU 
digitalizēšanai, finanšu instrumentiem, kas 
paredzēti tirgum tuvinātas inovācijas 
pasākumiem, tirgus izvēršanai vai 
sociālajai inovācijai. Tās var ietvert arī 
kopīgas publisko iepirkumu iniciatīvas, kas 
ļauj komercializēt inovējumus publiskajā 
sektorā, jo īpaši, lai atbalstītu jaunas 
politikas izstrādi. Tam var būt īpaši izteikts 
efekts, sabiedrisko pakalpojumu jomas 
jauninājumu stimulēšanā un tirgus iespēju 
piedāvāšanā Eiropas novatoriem.

aprindu, pētniecības organizāciju un 
uzņēmumu sadarbības veicināšanā, MVU 
internacionalizācijai, tirgus analīzei un 
attīstībai, mazo tehnoloģiju MVU 
digitalizēšanai, finanšu instrumentiem, kas 
paredzēti tirgum tuvinātas inovācijas 
pasākumiem, tirgus izvēršanai vai 
sociālajai inovācijai. Tās var ietvert arī 
kopīgas publisko iepirkumu iniciatīvas, kas 
ļauj komercializēt inovējumus publiskajā 
sektorā, jo īpaši, lai atbalstītu jaunas 
politikas izstrādi. Ja tās tiek pārvaldītas 
vietējā līmenī, šīm programmām būtu 
jānodrošina starpvalstu partnerības un 
jābūt saskaņotām ar iesaistīto reģionu 
viedās specializācijas stratēģijām. Tam var 
būt īpaši izteikts efekts, sabiedrisko 
pakalpojumu jomas jauninājumu 
stimulēšanā un tirgus iespēju piedāvāšanā 
Eiropas novatoriem.

Or. en

Pamatojums

"Eiropas inovācijas ekosistēmu" shēmas mērķis ir atbalstīt vietējās, reģionālās un valsts 
inovācijas ekosistēmas. Lai nodrošinātu saskaņotību, kritisko masu un papildināmību, būtu 
jāveicina uz konkrētu vietu balstītu vietējo inovācijas ekosistēmu sadarbība Eiropas līmenī to 
attiecīgo viedās specializācijas stratēģijas ietvaros, paverot ceļu sinerģijām ar ERAF.

Grozījums Nr. 213

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Inovācijas problēmu būtība un mērogs 
pieprasa dalībnieku un resursu sakaru 
veidošanu, kā arī mobilizāciju Eiropas 
mērogā, veicinot pārrobežu sadarbību. Ir 
nepieciešams likvidēt starpdisciplīnu un 
vērtību ķēžu savstarpējos rāmjus, kā arī 
veidot labvēlīgu vidi efektīvai zināšanu un 
pieredzes apmaiņai, kā arī uzņēmējdarbības 
talantu attīstībai un piesaistei.

Inovācijas problēmu būtība un mērogs 
pieprasa dalībnieku un resursu sakaru 
veidošanu, kā arī mobilizāciju Eiropas 
mērogā, veicinot pārrobežu sadarbību. Ir 
nepieciešams likvidēt starpdisciplīnu un 
vērtību ķēžu savstarpējos rāmjus, kā arī 
veidot labvēlīgu vidi efektīvai zināšanu un 
pieredzes apmaiņai, kā arī uzņēmējdarbības 
talantu attīstībai un piesaistei.

EIT risinās šīs problēmas saskaņā ar tā 
stratēģiskajiem mērķiem 2021.–
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2027. gadam, kuri jānosaka EIT 
stratēģiskās inovācijas programmas 
juridiskajā priekšlikumā.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt, ka EIT mērķi 2021.–2027. gadam tiks noteikti tā stratēģiskajā 
inovācijas programmā, ko saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pieņem Eiropas Parlaments un 
Padome. EIT ir izvirzījis jau četras jaunas iniciatīvas laikposmam pēc 2020. gada, kuras būtu 
jāīsteno drošības, kultūras un radošo nozaru, migrācijas un ūdens resursu jomā.

Grozījums Nr. 214

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.2. punkts – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT būs arvien nozīmīgāka loma 
ilgtspējīgu inovācijas ekosistēmu 
stiprināšanā visā Eiropā. Konkrētāk, EIT 
turpinās savu darbību galvenokārt zināšanu 
un inovācijas kopienās (ZIK), kas ir 
Eiropas lielapmēra partnerības, kurās tiek 
risinātas konkrētas problēmas sabiedrībā. 
Tas turpinās stiprināt to apkārtējās 
inovācijas ekosistēmas, sekmējot 
pētniecības, jauninājumu un izglītības 
integrāciju. Vēl jo vairāk, EIT palīdzēs 
pārvarēt pašreizējos trūkumus inovācijas 
jomā visā Eiropā, paplašinot EIT 
reģionālās inovācijas shēmu. EIT 
sadarbosies ar inovācijas ekosistēmām ar 
lielu inovācijas potenciālu, kas balstīts uz 
stratēģiju, tematisku saskaņotību un 
ietekmi, cieši sadarbojoties ar viedās 
specializācijas stratēģijām un platformām.

EIT būs arvien nozīmīgāka loma 
ilgtspējīgu inovācijas ekosistēmu 
stiprināšanā visā Eiropā, nodrošinot 
risinājumus visakūtākajām globālajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
sabiedrība. Konkrētāk, EIT turpinās savu 
darbību galvenokārt zināšanu un inovācijas 
kopienās (ZIK), kas ir Eiropas lielapmēra 
partnerības, kurās tiek risinātas konkrētas 
problēmas sabiedrībā. Tas turpinās stiprināt 
to apkārtējās inovācijas ekosistēmas, 
sekmējot pētniecības, jauninājumu un 
izglītības integrāciju. Vēl jo vairāk, EIT 
palīdzēs pārvarēt pašreizējos trūkumus 
inovācijas jomā visā Eiropā, paplašinot 
EIT reģionālās inovācijas shēmu. EIT 
sadarbosies ar inovācijas ekosistēmām ar 
lielu inovācijas potenciālu, kas balstīts uz 
stratēģiju, tematisku saskaņotību un 
ietekmi, cieši sadarbojoties ar viedās 
specializācijas stratēģijām un platformām.

Or. en

Pamatojums

Kā tekstā paskaidrots, EIT ir galvenā loma inovācijas ekosistēmu īstenošanā visā Eiropā, 
risinot lielākās problēmas, ar ko saskaras sabiedrība.
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Grozījums Nr. 215

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.1. punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Izveidot jaunas ZIK ierobežotā 
tematisko jomu lokā, kā arī stiprināt 
pašreizējo ZIK efektivitāti;

– Izveidot jaunas ZIK, kā arī stiprināt 
pašreizējo ZIK efektivitāti, lai risinātu 
globālās problēmas;

Or. en

Pamatojums

EIT ir koncentrēts uz to, lai risinātu lielākās izmaiņas, ar ko saskaras sabiedrība. Konkrētie 
EIT mērķi 2012.–2027. gadam, kā arī jaunu ZIK izveide tiks definēta, izmantojot EIT 
stratēģisko inovācijas programmu, ko saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pieņems Eiropas 
Parlaments un Padome, ņemot vērā atbilstošo ietekmes novērtējumu.

Grozījums Nr. 216

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.2. punkts – 2. iedaļa –
4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– EIT apbalvojumi, t. i., EIT 
vispāratzītās atzinības balvas, lai palīdzētu 
izstrādāt jaunus risinājumus globālām 
problēmām.

Or. en

Pamatojums

EIT balvas ir vispāratzīts un augstu vērtēts instruments, kas būtu jāsaglabā un jāstiprina, 
vienlaikus novēršot lieku dublēšanos ar ierosinātajiem EIP uzdevumiem.

Grozījums Nr. 217

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.3. Jauni risinājumi tirgū 3.2.3. Jauni risinājumi globālām 
problēmām

Or. en

Pamatojums

EIT mērķis nav tikai kaut kādi risinājumi, bet tādi risinājumi, kas ir koncentrēti uz 
sabiedrības problēmām.

Grozījums Nr. 218

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.3. punkts – 2. iedaļa –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Atbalsts jaunu produktu un
pakalpojumu attīstībai, kuros zināšanu 
trīsstūra dalībnieki sadarbosies, lai 
nodrošinātu izstrādes risinājumu gatavību 
tirgum;

– Atbalsts pētniecības rezultātu 
pārvēršanai jaunu produktu, pakalpojumu
un tirgu attīstībā, kuros zināšanu trīsstūra 
dalībnieki sadarbosies, lai rastu 
risinājumus globālām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 219

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.3. punkts – 2. iedaļa –
2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Pilnīga visas inovācijas vērtību 
ķēdes integrācija: no studenta līdz 
uzņēmējam, no idejas līdz produktam, no 
laboratorijas līdz klientam. Tas ietver 
atbalstu jaunuzņēmumiem un augošajiem 
uzņēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 220

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – 2. iedaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– EIT pasākumu plānošana un 
īstenošana, lai maksimāli palielinātu 
sinerģiju un komplementaritāti ar 
darbībām, kuras īsteno "Globālo problēmu 
un rūpniecības konkurētspējas" pīlārā;

– EIT pasākumu plānošana un 
īstenošana, lai maksimāli palielinātu 
sinerģiju un komplementaritāti ar 
darbībām, kuras īsteno "Atvērtās zinātnes 
un globālo problēmu un Eiropas
rūpniecības konkurētspējas" pīlārā;

Or. en

Pamatojums

EIT ievieš pētniecības rezultātus tirgū. 

Grozījums Nr. 221

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3.2.4. punkts – 2. iedaļa –
3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– novatoriskas prakses un atziņu 
apmaiņa un izplatīšana un inovācijas 
politikas veicināšana Eiropā, vajadzības 
gadījumā saistībā un ciešā sadarbībā ar 
citām "Apvārsnis Eiropa" daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 222

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IZCILĪBAS TĀLĀKNODOŠANA33 1. IZCILĪBAS VĒRŠANA 
PLAŠUMĀ33

__________________ __________________

33 Lai noteiktu tās dalībvalstis un asociētās 
valstis, kurās jānodibina juridiska persona, 
lai būtu tiesības iesniegt priekšlikumus 
koordinatora statusā "izcilības apmaiņā", 
tiks izmantots uz pētniecības un inovācijas 
izcilību balstīts kritērijs. Šis kritērijs liks 
vērtēt vispārējos ekonomiskos rādītājus 
(IKP), pētniecības rezultātus un inovācijas 
rādītāju vienotā kopumā, kas ir pieskaņots 
valstu lielumam. Valstis, kuras apmierina 
šo kritēriju, "izcilības apmaiņā" tiek 
sauktas par "tiesīgajām valstīm". Uz LESD 
349. panta pamata arī tiesību subjekti no 
tālākajiem reģioniem būs pilnā apmērā 
tiesīgi kā koordinatori "izcilības apmaiņā".

33 Lai noteiktu tās dalībvalstis un asociētās 
valstis, kurās jānodibina juridiska persona, 
lai būtu tiesības iesniegt priekšlikumus 
koordinatora statusā "izcilības vēršana 
plašumā", tiks izmantots uz pētniecības un 
inovācijas izcilību balstīts kritērijs. Šis 
kritērijs liks vērtēt vispārējos ekonomiskos 
rādītājus (IKP), pētniecības rezultātus un 
inovācijas rādītāju vienotā kopumā, kas ir 
pieskaņots valstu lielumam. Valstis, kuras 
apmierina šo kritēriju, "izcilības vēršana 
plašumā" tiek sauktas par “tiesīgajām 
valstīm". Uz LESD 349. panta pamata arī 
tiesību subjekti no tālākajiem reģioniem 
būs pilnā apmērā tiesīgi kā koordinatori 
"izcilības vēršanā plašumā".

Or. en

Grozījums Nr. 223

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 1. punkts – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atšķirību samazināšana pētniecības un 
inovācijas jomā, tālāk nododot zināšanas 
un pieredzi visā ES, palīdzēs valstīm un 
reģioniem, kas šajās jomās atpaliek, 
ieskaitot ES tālākos reģionus, kā arī 
palīdzēs tām sasniegt konkurētspējīgu 
pozīciju pasaules vērtību ķēdēs. Tāpat var 
tikt izveidoti pasākumi, lai veicinātu 
intelektuālo apriti visā EPT un labāku 
esošo (un iespējami kopīgi pārvaldīto ES 
programmu) pētniecības infrastruktūru 
izmantošanu mērķa valstīs, ar pētnieku un 
novatoru mobilitāti.

Atšķirību samazināšana pētniecības un 
inovācijas jomā, tālāk nododot zināšanas 
un pieredzi visā ES, palīdzēs valstīm un 
reģioniem, kas šajās jomās atpaliek, 
ieskaitot ES tālākos reģionus, kā arī 
palīdzēs tām sasniegt konkurētspējīgu 
pozīciju pasaules vērtību ķēdēs. Tāpat var 
tikt izveidoti pasākumi, lai veicinātu 
intelektuālo apriti visā EPT un labāku 
esošo (un iespējami kopīgi pārvaldīto ES 
programmu) pētniecības infrastruktūru 
izmantošanu mērķa valstīs, ar pētnieku un 
novatoru mobilitāti un virtuālo sadarbību.
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Or. en

Grozījums Nr. 224

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 1. punkts – 3. iedaļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sadarbība, lai radītu jaunus 
izcilības centrus vai uzlabotu jau esošos 
valstīs, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, 
balstoties uz partnerībām starp vadošajām 
zinātniskajām iestādēm un 
partnerorganizācijām;

– Sadarbība, lai radītu jaunus 
izcilības centrus vai uzlabotu jau esošos 
valstīs, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, 
balstoties uz partnerībām visos pētniecības 
posmos starp vadošajām zinātniskajām 
iestādēm un partnerorganizācijām; lai 
varētu pieteikties finansējumam saskaņā 
ar šo pamatvirzienu, pieteikuma 
iesniedzējiem ir skaidri jāparāda, ka to 
projekti ir saistīti ar valsts un/vai 
reģionālajām stratēģijām;

Or. en

Pamatojums

Ir jāstiprina saikne starp darbībām "Apvārsnis Eiropa", valsts un reģionālajām prioritātēm 
un fondiem.

Grozījums Nr. 225

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 1. punkts – 3. iedaļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Valstu sadraudzība, lai ievērojami 
stiprinātu valstu, kurām ir tiesības saņemt 
atbalstu, augstskolas vai pētniecības 
organizācijas noteiktā jomā, sasaistot tās ar 
starptautiski vadošajām pētniecības 
institūcijām no citām dalībvalstīm vai 
asociētajām valstīm.

– Valstu sadraudzība, lai ievērojami 
stiprinātu valstu, kurām ir tiesības saņemt 
atbalstu, augstskolas vai pētniecības 
organizācijas noteiktā jomā visos 
pētniecības posmos, sasaistot tās ar 
starptautiski vadošajām pētniecības 
institūcijām no citām dalībvalstīm vai 
asociētajām valstīm. lai varētu pieteikties 
finansējumam saskaņā ar šo 
pamatvirzienu, pieteikuma iesniedzējiem 
ir skaidri jāparāda, ka to projekti ir saistīti 
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ar valsts un/vai reģionālajām stratēģijām;

Or. en

Pamatojums

Ir jāstiprina saikne starp darbībām "Apvārsnis Eiropa", valsts un reģionālajām prioritātēm 
un fondiem.

Grozījums Nr. 226

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 1. punkts – 3. iedaļa – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– "Izcilības iniciatīvas", lai 
atbalstītu jaunas idejas, kuru mērķis ir 
stiprināt pētniecības un inovācijas 
sistēmas attiecīgajās valstīs. Darbībām 
būtu jāpapildina pārējie pamatvirzieni 
saskaņā ar šo prioritāti, novēršot 
pārklāšanos, un tām būtu jāatbilst 
reģionālām un valsts stratēģijām. 
Novērtējums tiks veikts sadarbībā ar 
starptautiski vadošajām pētniecības 
iestādēm no citām dalībvalstīm vai 
asociētajām valstīm. Lai varētu pieteikties 
finansējumam saskaņā ar šo 
pamatvirzienu, pieteikuma iesniedzējiem 
ir skaidri jāparāda, ka to projekti ir saistīti 
ar valsts un/vai reģionālajām stratēģijām;

Or. en

Pamatojums

Pašlaik ir nepilnības instrumentu paplašināšanā ārpus sadarbības, valstu sadraudzības, EPT 
vadītājiem un izmaksām. Būtu jāizveido atvērtāka, pilnībā augšupēja shēma, lai radītu 
iespējas mazāk attīstītajām dalībvalstīm izstrādāt izcilas iniciatīvas, kas atvērtas visu veidu 
ieinteresētajām personām, tādējādi stiprinot valsts un reģionālās pētniecības un inovācijas 
sistēmas. Uzaicinājumi būs kolektīvi vai paredzēti vienam dotāciju saņēmējam (tikai valsts 
iestādēm). Ir jāstiprina saikne starp darbībām "Apvārsnis Eiropa", valsts un reģionālajām 
prioritātēm un fondiem.
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Grozījums Nr. 227

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 1. punkts – 3. iedaļa – 4.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Stipendiju paplašināšana, lai ļautu 
visu tautību pētniekiem iegūt un nodot 
jaunas zināšanas un strādāt pie 
pētniecības un inovācijas valstīs, kas 
piedalās programmā "Paplašināšana". Šī 
shēma būs sasaistīta ar atbilstīgām 
papildu darbībām citās programmas 
daļās, jo īpaši Marijas Sklodovskas-Kirī 
vārdā nosauktajām darbībām.

Or. en

Pamatojums

Jāpalielina un jāatbalsta mobilitāte virzienā uz valstīm, kas piedalās programmā 
"Paplašināšana". Stipendiju paplašināšana varētu arī stimulēt pētniekus, kas devušies prom 
no valsts, kas piedalās programmā "Paplašināšana", atgriezties un dalīties ar ārvalstīs gūto 
pieredzi un zināšanām. Tādēļ iniciatīvas, kas jau uzsāktas MSCA, būtu jāturpina un jāizvērš 
programmā "Apvārsnis Eiropa".

Grozījums Nr. 228

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 1. punkts – 5. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī palīdzības joma īpaši atbalstīs “Eiropas 
apvāršņa” izvirzītos mērķus: izplatīt un 
savienot izcilību visā ES; pastiprināt 
kvalitatīvu zināšanu radīšanu; palielināt 
starpnozaru, starpdisciplīnu un pārrobežu 
sadarbību.

Prioritāte "Izcilības vēršana plašumā" 
īpaši atbalstīs "Apvārsnis Eiropa" 
izvirzītos mērķus: izplatīt un savienot 
izcilību visā ES; pastiprināt kvalitatīvu 
zināšanu radīšanu; palielināt starpnozaru, 
starpdisciplīnu un pārrobežu sadarbību. 
Visām darbībām būtu jāveicina sinerģijas 
ar citiem valsts un ES fondiem, jo īpaši 
ERAF, kohēzijas politiku un ESF+ 
saskaņā ar reģionālajām pētniecības un 
inovācijas viedās specializācijas 
stratēģijām un darbības programmām.

Or. en
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Pamatojums

Izdevumu pozīcijai "izcilības vēršana plašumā" būtu jāatbilst valsts un reģionālām 
stratēģijām, kad vien tas ir iespējams.

Grozījums Nr. 229

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iekļaujoša un droša sabiedrība 5. Iekļaujoša un radoša sabiedrība

Or. en

Grozījums Nr. 230

Lēmuma priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Droša sabiedrība

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Eiropas ekonomika ir atkarīga no tās spējas radīt augstas pievienotās vērtības un augstākā 
līmeņa prasmes, pakalpojumus un produktus. Vienlaikus apdraudēti ir Apgaismības laikmeta 
nopelni — mūsu Eiropas demokrātijas un Eiropas Savienības pamats. Brīvas, atvērtas un 
neatkarīgas pētniecības idejas stiprināšanai jābūt Eiropas politikas prerogatīvai. Turklāt mūsu 
sabiedrība saskaras ar unikālām problēmām, kas izriet no ilgāka paredzamā mūža ilguma, 
aizvien pieaugošās vajadzības izmitināt milzīgo skaitu pilsētu iedzīvotāju un resursu radītā 
globālā sasprindzinājuma. Šajā kontekstā ieguldījumi pētniecībā un inovācijā ir izšķirīgi, lai 
rastu novatoriskus un konkrētus risinājumus mūsu problēmām un lai turpmākajos gados 
nodrošinātu augstu dzīves standartu visiem Eiropas iedzīvotājiem. 

Neatkarīga pētniecība un inovācija ir galvenais kvalitatīvu darbvietu radīšanas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izaugsmes virzītājspēks. Tā ļauj mūsu pētniecības iestādēm un rūpniecībai 
izstrādāt jaunas idejas, veicināt jaunus risinājumus un šajā procesā izplatīt zināšanas, apmācīt 
augsti kvalificētus darbiniekus, piesaistīt kapitālu un ieguldījumus un radīt jaunus tirgus. Ja 
Savienība vēlas saglabāt vadošās pozīcijas tehnoloģiju jomā un atgūt vadību jomās, kurās tā ir 
atpalikusi, mums jābūt gataviem ieguldīt vajadzīgos resursus. 

Programmai "Apvārsnis Eiropa" ir iespēja būt nozīmīgai pamatprogrammai. Referents 
atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas "evolūcijas, nevis revolūcijas" pieeju. "Apvārsnis 2020", 
iepriekšējā pamatprogramma, daudzējādā ziņā ir bijusi sekmīga, un būtu jāstiprina instrumenti 
un struktūras, ar kurām ir gūtas šīs sekmes, . Taču ļoti svarīgi ir arī būt nesaudzīgi godīgiem, 
atzīstot nepilnības "Apvārsnis 2020" īstenošanā, un būt drosmīgiem, ierosinot jaunus, 
vērienīgus un radošus risinājumus, kas labāk apmierina Eiropas pētnieku, izgudrotāju un 
novatoru vajadzības. 

Minētā iemesla dēļ visā "Apvārsnis 2020" īstenošanas laikā, kā arī šā ziņojuma sagatavošanas 
laikā referents ir uzturējis ciešu kontaktu ar programmas dotāciju saņēmējiem. Viņu sniegtās 
atsauksmes un atziņas veidoja pamatu priekšlikumiem, kas izvirzīti šajā ziņojumā. 

Laiks šā ziņojuma projekta sagatavošanai bija ļoti ierobežots. Komisija savu priekšlikumu 
publicēja 2018. gada 7. jūnijā, un šis ziņojuma projekts ir iesniegts gandrīz tikai mēnesi vēlāk. 
Tas prasīja milzīgas pūles, kas uzsver Eiropas Parlamenta apņemšanos un referenta personīgo 
apņemšanos nodrošināt tiesisko noteiktību un nepārtrauktību un iesniegt programmu 
iespējami īsākajā laikā. Nozarē, kas nemitīgi mainās un attīstās, ātrums ir būtisks. Referents 
cer, ka arī Padome un dalībvalstis pieņems šo izaicinājumu.

Budžets: vārdu apliecināšana ar darbiem

Salīdzinājumā ar citām valstīm, piemēram, ASV un Japānu, Eiropa pētniecībā un inovācijā ir 
ieguldījusi mazāk. Ķīna trīs reizes pārsniedz ES inovācijas snieguma rādītājus. Kaut arī šis 
trūkums nav atkarīgs tikai no valsts līdzekļiem, nav šaubu, ka ar Savienības naudu var paveikt 
un vajag paveikt daudz vairāk, lai piesaistītu vajadzīgos privātos ieguldījumus. Tādēļ, ja 
Eiropa grib būt inovācijas centrs un iegūt attiecīgās priekšrocības, tai ir jāatvēl vajadzīgie 
finanšu līdzekļi pamatprogrammai "Apvārsnis Eiropa". 

Nākamajam ilgtermiņa ES budžetam 2021.–2027. gadam Komisija pētniecībai un inovācijai 
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ierosina aptuveni EUR 83,5 miljardus (pastāvīgās cenās). Tas ir mazāk par to, cik dalībvalstis 
ir apņēmušās piešķirt, un ir mazāk par to, cik pētniecībai un inovācijai ir vajadzīgs. Ja ir bijis 
nodoms jebkad sasniegt 3 % ieguldījumu pētniecībā un izstrādē mērķi kā daļu no IKP, ko 
noteikušas pašas dalībvalstis un to valsts vadītāji pirms vairāk nekā desmit gadiem, mēs esam 
uz pareizā ceļa, lai piedzīvotu neveiksmi. "Apvārsnis 2020" kalpo par pierādījumu tam, ka 
budžeta resursi nav pietiekami. Programma saskārās ar pārlieku lielu pieteikumu skaitu, jo 
Eiropas rūpniecībai, MVU un pētniecības institūtiem nobriestot un pilnveidojoties, 
konkurējošo izcilo priekšlikumu skaits ir eksponenciāli pieaudzis. Diemžēl nepietiekama 
finansējuma dēļ ir atteikti daudzi izcili priekšlikumi, jo tie ir tikuši vai nu novilcināti, vai 
noraidīti. Komisija lēš, ka būtu bijuši vajadzīgi vairāk nekā EUR 160 miljardi, lai finansētu 
visus izcilos priekšlikumus, kas iesniegti saskaņā ar programmu "Apvārsnis 2020".

Tādēļ referents ierosina "Apvārsnis Eiropa" budžetu palielināt līdz EUR 120 miljardiem 
pastāvīgās cenās. Ir svarīgi uzsvērt, ka šī summa joprojām ir mazāka par summu, kas būtu 
optimāla, lai programma darbotos, un tā vienkārši izsaka skaitļos Padomes apņemšanos 
sasniegt 3 % mērķi. Šim budžetam būtu jānodrošina, ka "Apvārsnis Eiropa" Eiropas 
iedzīvotājiem sniedz lielākus ieguvumus tādā izteiksmē kā izcilība, kolektīvā pētniecība, 
pakāpeniska un revolucionāra inovācija, atbalsts enerģētikas, digitalizācijas, drošības un 
klimata mērķu sasniegšanai. Referents aicina Padomi izpildīt savu apņemšanos starpiestāžu 
sarunu laikā.

Efektīva stratēģiskās plānošanas procesa nodrošināšana

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir diezgan neskaidrs attiecībā uz stratēģiskās 
plānošanas procesa saturu un mērķiem. Kaut arī referents apzinās vajadzību pēc zināma 
elastīguma programmas īstenošanā, viņš neatbalsta carte-blanche, ja prioritātes stratēģiskajā 
plānošanā un darba programmās tiek noteiktas bez rūpīgas Parlamenta veiktas pārbaudes. Vēl 
jo vairāk tas ir spēkā, ja būtiski programmas īstenošanas elementi, piemēram, misijas un 
stratēģiskās partnerības, tiek definēti procesa gaitā. Šādu elementu definēšana ir līdztiesīgo 
likumdevēju prerogatīva, un tā tam arī būtu jāpaliek. Referents arī stingri uzskata, ka 
stratēģiskajā plānošanā būtu jāietver strukturētāka apspriešanās starp līdztiesīgajiem 
likumdevējiem un Komisiju. Minēto iemeslu dēļ referents ierosina, lai stratēģiskā plānošana 
tiktu iesniegta deleģētā akta veidā, tādējādi ļaujot Parlamentam un Padomei sniegt piekrišanu 
pirms programmas īstenošanas. 

Turklāt "Apvārsnis 2020" ir kritizēts par nepietiekamu pārredzamību sadarbībā starp Eiropas 
Komisiju un dalībvalstīm, galvenokārt attiecībā uz komitoloģijas procedūrām un darba 
programmu sagatavošanu. Referents cer, ka šis priekšlikums palīdzēs labot šo situāciju, 
nodrošinot lielākas garantijas ieinteresētajām personām, ar kurām procesa laika kopīgi 
apspriedies gan Eiropas Parlaments, gan Padome.

No Komisijas priekšlikuma arī nekļūst pilnīgi skaidrs, ko ietvertu stratēģiskā plānošana. 
Referents uzskata, ka tajā būtu jāiekļauj misiju un partnerību skaidra juridiska definīcija un 
saraksti, kā arī skaidrība par pastāvošajiem mehānismiem, kas atbalsta saikni ar citiem ES 
fondiem, piemēram, struktūrfondiem un pamatprogrammu "Radošā Eiropa".

Sadarbības stiprināšana, izmantojot stratēģiskās partnerības

Tāda pati neskaidrība attiecas uz partnerību nozīmi "Apvārsnis Eiropa" ietvaros. Kopīgās 
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tehnoloģiju ierosmes ir bijušas neatņemama pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" daļa. Tās 
bijušas sevišķi noderīgas jomās, kur Savienībā trūkst pētniecības un inovācijas, un 
nodrošinājušas vajadzīgo platformu sadarbībai starp valsts un privātā sektora ieguldījumu 
veicināšanu un pievienotās vērtības radīšanu. Tādēļ referents uzskata, ka ir svarīgi, lai 
"Apvārsnis Eiropa" nodrošinātu to kopīgo tehnoloģijas ierosmju (JTI) nepārtrauktību, kuras 
bijušas īpaši sekmīgas. 

Tas pats attiecas uz Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas institūtu (EIT) un zināšanu un 
inovācijas kopienām (turpmāk "ZIK"). EIT ZIK uzdevums ir nodrošināt risinājumus 
steidzamākajām globālajām problēmām, ar kurām saskaras sabiedrība. EIT ZIK jau gūst 
panākumus globālo problēmu risināšanā, un tās būtu jāturpina un jāstiprina. Turklāt Eiropas 
lielākais inovācijas tīkls — EIT — ir vislabākajā pozīcijā, lai tam būtu svarīga nozīme 
programmas prioritātē "Eiropas inovācijas ekosistēmas". Tādēļ referents palielinās EIT 
budžetu, lai nodrošinātu to tā darbību nepārtrauktību, kuras ietver izglītību, pētniecību un 
inovāciju, kā arī to jauno ZIK uzsākšanu, kuras pašlaik ir sagatavošanas procesā, tostarp 
migrāciju un kultūras un radošās nozares. 

Jauni pētniecības un inovācijas mehānismi: Ātrais ceļš uz pētniecības un inovācijas 
loģiku un Eiropas Inovācijas padomi

Ierosinātais budžeta palielinājums arī nodrošinātu vairāk līdzekļu jaunai programmas kārtībai 
— ātrais ceļš uz pētniecību un inovāciju. Tā atbalstīs papildu augšupējus kolektīvos projektus 
ar stingru nosacījumu: maksimāli 6 mēnešus ilgas dotācijas. Šī kārtība būtu jāīsteno 15 % no 
visām pētniecības un inovācijas darbībām kopu, EIP un daļas "Izcilības izplatīšana" ietvaros, 
nodrošinot pieteikuma iesniedzējiem ātrāku piekļuvi fondiem, kas ir īpaši vajadzīgs mazāk 
attīstītajās dalībvalstīs, lai pārbaudītu to idejas no fundamentālās pētniecības līdz tirgum 
pietuvinātiem lietojumiem.

Eiropai trūkst atbalsta tirgu radošiem kardināliem jauninājumiem. Lai novērstu šo trūkumu, 
Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunu instrumentu — Eiropas Inovācijas padomi. Referents 
piekrīt instrumenta mērķim, taču uzskata, ka priekšlikumā nav pilnībā atbildēts uz būtiskiem 
īstenošanas jautājumiem. Daži aspekti, kuri būtu jāprecizē, lai efektīvi īstenotu EIP, ietver 
instrumentu inovācijas mērķus produkta, procesa, tirgzinības un pakalpojumu izteiksmē; 
mērķgrupu un to atšķirīgo vajadzību skaidru nodalīšanu; un programmas pārvaldītāju lomu un 
ierosinātā jauktā atbalsta (dotācijas, kapitāls, aizdevums un garantijas) darbību. Ir arī svarīgi, 
ka tiek ieviests stabils sistemātiska un reāllaika novērtējuma mehānisms, lai nodrošinātu ātru 
politikas un procesa mācīšanos no tā instrumentiem, tostarp izmantojot skaidri noteiktus 
rādītājus. Lai papildinātu ekonomisko un nozaru pieeju, EIP valdē būtu jāietilpst 
akadēmiskiem ekspertiem ar vispusīgām zināšanām par inovācijas politiku un modeļiem. 
Referents arī stiprināja saikni starp EIP un citām programmas daļām un ES fondiem, jo īpaši 
EIT un InvestEU. 

Radošuma veicināšana un kultūras mantojuma saglabāšana: novatoriskais kultūras un 
radošo nozaru potenciāls 

Kultūras un radošās nozares (CCI) ir tās nozares, kuras ir pamatotas uz kultūras vērtībām, 
individuālu radošumu, prasmēm un talantu ar potenciālu radīt bagātības un darbvietas. To 
vidū ir arhitektūra, arhīvi un bibliotēkas, daiļamatniecība, audiovizuālā joma (ieskaitot kino, 
televīziju, videospēles un multividi), kultūras mantojums, dizains, mode, festivāli, mūzika, 
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izpildītājmāksla, grāmatas un izdevējdarbība, radio un vizuālā māksla. Radošums ir svarīgs 
faktors digitālajā revolūcijā ne tikai tā radītās vērtības dēļ, bet arī tā neaizstājamā ieguldījuma 
mainīgajā sabiedrībā dēļ, kurā mākslīgais intelekts pārveido vajadzīgās prasmes. CCI ir 
izaugsmes virzītājspēks un ietekmē inovāciju daudzās nozarēs, piemēram, dizaina plašāka 
izmantošana ražošanas nozarēs (autobūve, aeronautika, medicīna, patērētāju produkti), 
pievieno vērtību produktiem, pakalpojumiem, tehnoloģijām, procesiem un tirgus struktūrām. 
Eiropas Parlaments jau ir atzinis CCI potenciālu ziņojumā par ES kultūras un radošo nozaru 
saskaņotu politiku. Novatoriskas un uz pētniecību orientētas Eiropas CCI spēj arī saglabāt 
lingvistisko un kultūras daudzveidību un plurālismu. "Apvārsnis Eiropa" CCI novatoriskais 
potenciāls būtu pilnībā jāizmanto, nosakot radošumu un izstrādi par transversālu jautājumu, 
kas tiks integrēts projektos visas programmas mērogā, lai veicinātu jaunas tehnoloģijas, 
uzņēmējdarbības modeļus un kompetences, kā arī pārvērstu radošus un starpdisciplinārus 
risinājumus ekonomiskā un sociālā vērtībā. Kultūras mantojums ir CCI neatņemama 
sastāvdaļa, un tā izmantošana un saglabāšana būtu jāstiprina. Lai atvieglotu sadarbību 
pētniecības jomā, zinātības un tradicionālo prasmju un satura apmaiņu, referents ir arī 
ierosinājis izveidot "kultūras mantojuma mākoni".

Klimata mērķu un ES konkurētspējas atbalstīšana, izmantojot dekarbonizāciju

Efektīva Parīzes nolīguma īstenošana un atjaunota Eiropas tirdzniecības sistēma (ETS) prasa 
integrētāku un diferencētāku pieeju, kas ir būtiska Eiropas konkurētspējas saglabāšanai.
Energosistēmu pārveidei jānotiek tehnoloģiju, infrastruktūras, tirgus, politikas un tiesiskā 
regulējuma mijiedarbības ceļā. CO2 emisiju samazināšanai, apvienojot elektroenerģijas, 
apkures, rūpniecības, gāzes un transporta nozares, vajadzētu būt kopas "klimats, enerģētika un 
mobilitāte" prerogatīvai. ES energoietilpīgās ražošanas nozares obligātam ieguldījumam CO2

samazināšanā ir milzīgs potenciāls, taču tā ir arī viena no lielām problēmām, ņemot vērā sīvo 
globālo konkurenci. Tādēļ referents ierosina dekarbonizācijas īstenošanas stiprināšanu 
rūpniecībā, izveidojot jaunu palīdzības jomu "rūpnieciskie objekti enerģētikas pārejas 
procesā".

Mazāk attīstīto dalībvalstu līdzdalības palielināšana, vienlaikus samazinot pētniecības 
un inovācijas plaisu Eiropā 

Pētniecības un inovācijas veiktspēja korelē ar valsts pētniecības un inovācijas sistēmu 
efektivitāti. Referents uzskata, ka pašreizējie pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" instrumenti 
neatbalsta šīs dalībvalstis to valsts sistēmas stiprināšanā, nedz arī pilnībā risina to ļoti zemo 
līdzdalības programmā līmeni, kas ir zemāks par 5 %. Šajā ziņojumā referents ir radījis jaunas 
iespējas mazāk attīstītajām dalībvalstīm pieteikties finansējumam, lai izstrādātu izcilu 
pētniecības un inovācijas iniciatīvu, papildinot jau esošās shēmas saskaņā ar prioritāti 
"izcilības izplatīšana", piemēram, sadarbību un valstu sadraudzību. Ir svarīgi uzsvērt, ka 
darbībām saskaņā ar prioritāti "izcilības vēršana plašumā" vajadzētu būt skaidri sasaistītām ar 
valsts un reģionālām izcilības stratēģijām, lai panāktu sinerģijas starp "Apvārsnis Eiropa" un 
struktūrfondiem. Tagad atbilstoši priekšlikumam ir vienkāršāk ļaut pārvaldības iestādēm 
pārsūtīt līdz 5 % no saviem līdzekļiem no viena fonda uz citu, kas piesaistīs ieguldījumus 
pētniecībai un inovācijai mazāk attīstītajās valstīs . 

Secinājums

Referents uzskata, ka, ciktāl netiek skarta tiesību akta kvalitāte, ir svarīgi arī saprast, ka 
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šodienas realitātē, jo īpaši pētniecības un inovācijas pasaulē, aina strauji mainās (brīžiem pat 
krasi), un ieguldījumus var ātri zaudēt. Tādēļ, lai nodrošinātu gan nepārtrauktību, gan drošību, 
būtiska ir tiesību akta ātra pieņemšana un mērķtiecīga īstenošana.

Šis ziņojuma projekts ir pamatots uz dažiem būtiskiem principiem, kas minēti turpmāk.

Ātrums Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" panākumi būs atkarīgi no programmas spējas 
ātri reaģēt uz pētnieku un rūpniecības vajadzībām, izmantojot ātrākas dotāciju piešķiršanas un 
vairāk augšupvērstas shēmas.

Vienkāršība Ir būtiski, ka pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" tiek īstenota vienkāršā, 
saprotamā un viegli izmantojamā veidā, sevišķi universitātēm, pētniecības organizācijām, 
jaunuzņēmumiem un MVU.

Tvērums Pamatprogrmmai "Apvārsnis Eiropa" būtu jāatbalsta pētniecība un inovācija visos 
tehnoloģiju gatavības līmeņos (TRL) un būtu jāpapildina projekti visā procesā no sākuma līdz 
izveidei un visā procesā līdz finansēšanai, ja tas ir vajadzīgs. Tai būtu jāatbalsta gan 
revolucionāra, gan pakāpeniska inovācija.

Apmērs Jaunajai pamatprogrammai vajadzētu būtu vērienīgākai nekā tās priekštecei, un tās 
budžeta apmēram vajadzētu būt līdzvērtīgām politiskajām ambīcijām un mērķiem, kas tai 
izvirzīti. 

Referents gaida nākamās darbības vispusīgas un efektīvas pamatprogrammas izstrādē un 
paļaujas uz tādu pašu visu iesaistīto pušu labo gribu.
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