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ĪSS PAMATOJUMS

Your rapporteur takes the view that the Commission’s proposal to put together the specific 
programmes to promote competitiveness and development in a Community framework (CDF) 
is consistent with the objectives set out, contributing as it does to the aim of making Europe 
the most competitive knowledge-based economy in the world.

It demonstrates the need to make the environmental technologies sector a key area of 
European development by encouraging an entrepreneurial spirit capable of creating 
sustainable development compatible with environmental protection.

The need increasingly to link the question of development with that of environmental 
protection offers an opportunity for, above all, small and medium-sized enterprises (SMEs), 
as regards both the development of new technologies and the adoption of new, more 
energy-efficient manufacturing systems.

Using Community financial instruments to set up a network of support services for businesses 
and innovation may help to solve the problem of access to credit for SMEs. Making this less 
difficult should give positive stimulus to a form of competition based on the adoption of 
eco-compatible technologies.

The gradual replacement of traditional energy sources with intelligent energy forms that are 
renewable and have a low environmental impact, particularly in the areas of transport and 
electricity production, will also have a positive effect in the sense of decreasing the energy 
dependence of the EU Member States and of other countries (EFTA members of the EES, 
candidate countries to which pre-accession strategies are applied, western Balkan countries) 
to which the framework programme is addressed.

Given these considerations, your rapporteur takes the view that efforts in this direction must 
be redoubled, particularly by promoting the adoption by businesses of socially and 
environmentally responsible practices, by devoting appropriate funds to eco-innovation, 
implemented in a separate specific programme with its own management and programming 
structure, and by including environmental criteria in public procurement contracts.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7. apsvērums

(7) Pamatprogrammas vienotie mērķi ir 
jāsasniedz, īstenojot šādas īpašas 
programmas: „Uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programma”, „Stratēģiskā 
atbalsta programma informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju jomā” un
„Saprātīga enerģija Eiropai”.

(7) Pamatprogrammas vienotie mērķi ir 
jāsasniedz, īstenojot šādas īpašas 
programmas: „Uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programma”, „Stratēģiskā 
atbalsta programma informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju jomā”, „Saprātīga 
enerģija Eiropai” un „Ekojauninājumu 
programma”.

Pamatojums

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Grozījums Nr. 2
15.a apsvērums (jauns)

15a) Komisijas darba dokuments 
„Iepirksimies ekoloģiski!” Rokasgrāmata 
par valsts iepirkumu vides jomā nosaka 
vairākas procedūras vietējām pašvaldībām, 
kas piemērojamas arī uzņēmējiem, lai tās 
varētu uzsākt videi draudzīgu iepirkuma 
politiku. 
___________
1 SEC(2004)1050.

Pamatojums

The document is useful for extending the scope of environmental technologies.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 3
24.a apsvērums (jauns)

24a) Izmaksas izraisa veselības problēmas, 
kas rodas vides piesārņojuma, vides 
nepietiekamas aizsardzības un/vai 
neveselīgu patēriņa veidu rezultātā. 
Investīcijas veselības jomā ir vajadzīgas, lai 
samazinātu šāda veida izmaksas un 
novērstu to, ka tās jāsedz sabiedrībai. Ir 
jāizveido sadarbības tīkli, lai atbalstītu 
labas prakses apmaiņu.

Pamatojums

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality.

Grozījums Nr. 4
42.a apsvērums (jauns)

42a) „Izgatavots Eiropā” būtu jāliecina par 
augstu kvalitāti: videi labvēlīgu, veselīgu 
un ilgtspējīgu. Kvalitātes zīmes un 
marķējumi būtu jāizmanto, lai uzskatāmi 
parādītu minētos kvalitātes standartus un 
uzlabotu patērētāju izpratni par produktu 
īpašībām un ražošanas metodēm, sekmējot 
investīciju ienesību kvalitātes jomā.

Pamatojums

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Grozījums Nr. 5
1. panta 2. punkts

2. Pamatprogramma veicina Kopienas kā 
progresīvas zināšanu sabiedrības 
novatoriskās spējas un konkurētspēju, 
sabiedrības, kuras ilgstspējīga attīstība 
balstās uz līdzsvarotu ekonomisku izaugsmi 
un ļoti konkurētspējīgu sociālo tirgus 
ekonomiku ar augstu aizsardzības līmeni un 
vides kvalitātes uzlabošanu.

2. Pamatprogramma veicina Kopienas kā 
tādas progresīvas zināšanu sabiedrības 
novatoriskās spējas un konkurētspēju, kuras 
ilgtspējīga attīstība balstās uz līdzsvarotu 
ekonomisku izaugsmi un ļoti 
konkurētspējīgu sociālo tirgus ekonomiku ar 
augstu aizsardzības līmeni un vides 
kvalitātes un veselības uzlabošanu.
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Pamatojums

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally friendly, healthy and sustainable products.

Grozījums Nr. 6
2. panta 1. punkts

1. Pamatprogrammai ir šādi mērķi: 1. Pamatprogrammai ir šādi mērķi:
a) sekmēt uzņēmumu un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju;

a) sekmēt uzņēmumu un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju;

b) veicināt jauninājumus, tostarp 
ekojauninājumus;

b) veicināt jauninājumus, īpaši 
ekojauninājumus, lai veicinātu kvalitatīvu 
produktu attīstību;

c) paātrināt konkurētspējīgas, novatoriskas 
un atvērtas informācijas sabiedrības 
attīstību;

c) paātrināt konkurētspējīgas, novatoriskas 
un atvērtas informācijas sabiedrības 
attīstību;

d) veicināt energoefektivitāti un jaunus un 
atjaunojamus enerģijas avotus visās nozarēs, 
ieskaitot transporta nozari;

d) veicināt energoefektivitāti un jaunus un 
atjaunojamus enerģijas avotus visās nozarēs, 
ieskaitot transporta nozari, lai efektīvi 
novērstu klimata pārmaiņas;
da) izmantot nepieciešamo enerģijas 
pārveidošanu un transportēšanas sistēmas 
kā Lisabonas stratēģijas sviru, lai veicinātu 
izaugsmi un konkurētspēju, kā arī eksporta 
attīstību.
db) veicināt kvalitātes zīmju attīstību, lai 
uzskatāmi parādītu produktu kvalitāti, 
norādot uz to īpašībām saistībā ar vidi, 
veselību un ražošanas veidu.

Grozījums Nr. 7
2. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) ekojauninājumu programma;

Pamatojums

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.
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Grozījums Nr. 8
6. panta 1. punkts

1. Darba programmu izpildes pasākumi ir 
šādi:

1. Darba programmu izpildes pasākumi ir 
šādi:

Kopienas finanšu instrumenti MVU 
uzņēmumiem;

a) Kopienas finanšu instrumenti MVU 
uzņēmumiem;

sadarbības tīkli, kas apvieno dažādas 
ieinteresētās puses;

b) sadarbības tīkli, kas apvieno dažādas 
ieinteresētās puses, tostarp sadarbības tīklu 
izveidošana labas prakses apmaiņai, ņemot 
vērā profilaksi un slimību ārstēšanu;

izmēģinājuma projekti, projekti jaunu 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū un citi pasākumi, 
lai atbalstītu jauninājumu izmantošanu;

c) izmēģinājuma projekti, projekti jaunu 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū un citi pasākumi, 
lai atbalstītu jauninājumu izmantošanu;

d) politikas analīze, attīstība un koordinācija 
ar valstīm, kas piedalās programmā;

d) politikas analīze, attīstība un koordinācija 
ar valstīm, kas piedalās programmā, kā arī 
iniciatīvas, lai atbilstīgā veidā atspoguļotu 
ar vidi un veselību saistītās produktu 
izmaksas;

e) informācijas apmaiņa, izplatīšana un 
izpratnes veidošana;

e) informācijas apmaiņa, izplatīšana un 
izpratnes veidošana, tostarp kvalitātes zīmju 
attīstība, ņemot vērā ietekmi uz vidi, 
enerģijas efektivitāti, ražošanas veidus un 
ietekmi uz veselību;

f) atbalsts dalībvalstu vai reģionu vienotai 
rīcībai;

f) atbalsts dalībvalstu vai reģionu vienotai 
rīcībai;

g) iepirkuma līgumi par tehniskajām 
specifikācijām, kas izstrādātas sadarbībā ar 
dalībvalstīm;

g) iepirkuma līgumi par tehniskajām 
specifikācijām, iekļaujot ar vidi saistītus 
kritērijus, kas izstrādātas sadarbībā ar 
dalībvalstīm, ņemot vērā novatorisku un 
ekoloģisku produktu jaunattīstības tirgus;

h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

Pamatojums

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality. Consumers must also be involved and be able to influence quality policy in Europe.

It is important that tendering procedures should also take sufficient account of environmental 
aspects.
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Grozījums Nr. 9
6. panta 2. punkts

2. Šos un papildu izpildes pasākumus, kā 
noteikts II sadaļas I, II un III nodaļas 
2. iedaļā, var veikt jebkurā īpašā 
programmā, ja tas paredzēts attiecīgā darba 
programmā.

2. Šos un papildu izpildes pasākumus, kā 
noteikts II sadaļas I, II, III un IV nodaļas 
2. iedaļā, var veikt jebkurā īpašā 
programmā, ja tas paredzēts attiecīgā darba 
programmā.

Pamatojums

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Grozījums Nr. 10
10. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) finansējuma pieejamību MVU dibināšanai 
un izaugsmei un investīcijām jauninājumu 
ieviešanas pasākumos, tostarp jauninājumos 
vides jomā;

a) finansējuma pieejamību MVU dibināšanai 
un izaugsmei un investīcijām jauninājumu 
ieviešanas pasākumos, it īpaši jauninājumos 
vides jomā;

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Pamatojums

Eco-innovation should be given particular attention under the Entrepreneurship and 
Innovation Programme. The amendment should be applied throughout the text, also in art 10 
paragraph 2 (c) and art 13.

Grozījums Nr. 11
10. panta 2. punkta c) un d) apakšpunkts

c) jauninājumus uzņēmumos, tostarp 
ekojauninājumus;

c) jauninājumus uzņēmumos, tostarp 
ekojauninājumus un investīcijas kvalitatīvu 
produktu attīstībā;

d) uzņēmējdarbības un jauninājumu kultūru; d) uzņēmējdarbības un jauninājumu kultūru, 
kas balstīta uz investīcijām kvalitātē;

Pamatojums

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Grozījums Nr. 12
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13. panta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) veicinot uzņēmēju līdzdalību Kopienas 
Vides pārvaldības un audita sistēmā 
(EMAS), stimulējot finansiālu palīdzību, 
valsts iepirkumu, atbalstu tehnikas un 
informācijas jomā; 

Pamatojums

Article 11 of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 
19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community 
eco-management and audit scheme (EMAS) provides for promotion of participation of 
organisations, particularly small and medium-sized businesses.

Grozījums Nr. 13
13. panta fa) apakšpunkts (jauns)

fa) attīstīt un ieviest tirgū ekoloģiskus un 
citus kvalitatīvus produktus, kā arī izmantot 
kvalitātes zīmes un marķējumus, lai 
veicinātu patērētāju izpratni.

Pamatojums

Consumers must be involved in, and able to influence, quality policy in Europe.

Grozījums Nr. 14
14. panta a) apakšpunkts

a) veicināt uzņēmēju izpratni, iemaņas un 
kultūru un līdzsvarot uzņēmējdarbības risku 
un atdevi, jo īpaši jauniem uzņēmējiem;

a) veicināt uzņēmuma visu līmeņu 
darbinieku uzņēmējdarbības izpratni, 
iemaņas un kultūru tostarp ieviešot politiku, 
kas saistīta ar uzņēmēju sociālo un ar vidi 
saistīto atbildību, iemaņas un kultūru un 
līdzsvarot uzņēmējdarbības risku un atdevi, 
jo īpaši jauniem uzņēmējiem;

Pamatojums

The Commission Communication ‘Corporate Social Responsibility: A Business Contribution 
to Sustainable Development’ (COM(2002)0347) cites the advantages that businesses can 
bring to society in terms of innovation in applying policies of social responsibility.
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Grozījums Nr. 15
14. panta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) atbalstīt ekoloģiski inovatīvu produktu
un prakses attīstību.

Pamatojums

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Grozījums Nr. 16
20. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) jauninājumu, tehnoloģiju un zināšanu 
tālāknodošanas pakalpojumus; 

b) jauninājumu, tehnoloģiju - tostarp viddes 
tehnoloģiju - un zināšanu tālāknodošanas 
pakalpojumus; 

Pamatojums

It is important to take account of environmental technologies.

Grozījums Nr. 17
31. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) paraugprakses darbības, lai izplatītu 
zināšanas un dalītos pieredzē visā Kopienā;

b) paraugprakses darbības, lai izplatītu 
zināšanas un dalītos pieredzē visā Kopienā, 
tostarp profilakses un slimību ārstēšanas 
jomā, izveidojot sadarbības tīklus labas 
prakses apmaiņai;

Pamatojums

European networks help ensure improvements in the quality of treatment and prevention in all 
EU Member States.

Grozījums Nr. 18
41. panta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) lietojot marķējumu, kas norāda uz 
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enerģijas patēriņu un CO2 emisiju uz vienu 
kilometru, veidot patērētājos izpratni par 
dažādu transporta līdzekļu ietekmi uz vidi.

Pamatojums

Consumers must be in a position to make environmentally-friendly choices. That will 
encourage transport providers to be innovative.

Grozījums Nr. 19
II sadaļas IIIa nodaļas 45.a pants (jauns)

IIIa nodaļa
Ekojauninājumu programma

1. IEDAĻAMĒRĶI UN DARBĪBAS 
JOMAS

45.a pants
Izveide un mērķi

1. Ar šo izveido ar vidi saistītu jauninājumu 
un tehnoloģiju atbalsta programmu, 
turpmāk „Ekojauninājumu programmu”.
2. „Ekojauninājumu programma” paredz 
jo īpaši šādas darbības:
a) veicināt Sestās ar vidi saistītu pasākumu 
programmas (EAP) īstenošanu;
b) atbalstīt ar vidi saistītus jauninājumus 
un tehnoloģijas;
c) atbalstīt Eiropas Savienības ar vidi 
saistītu tehnoloģiju darbības plāna (ETAP) 
mērķus.

Pamatojums

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Grozījums Nr. 20
II sadaļas IIIa nodaļas 45.b pants (jauns)

45.b pants
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Operatīvie mērķi
„Ekojauninājumu programmas” operatīvie 
mērķi ir:
a) veicināt Kopienas politikas un tiesību 
aktu īstenošanu, atjaunošana un attīstību 
vides jomā, it īpaši saistībā ar vides 
jautājumu iekļaušanu citās politikas jomās, 
kā arī sekmēt Kopienas ilgtspējīgu attīstību;
b) palielināt dalībvalstīs investīcijas ar vidi 
saistītos jauninājumos un tehnoloģijās, 
mazinot atšķirību starp jaunu tehnoloģiju 
sekmīgu demonstrējumu un to plaša 
mēroga efektīvu pārņemšanu tirgū, lai 
sasniegtu līdzsvaru starp valsts un privātā 
sektora investīcijām, sekmētu svarīgākās 
tehnoloģijas, samazinātu izmaksas, iegūtu 
tirgus pieredzi un sniegtu ieguldījumu 
finanšu un citu risku un šķēršļu 
samazināšanā, kas kavē šāda veida 
investīcijas;
c) novērst šķēršļus ar vidi saistītu 
tehnoloģiju iekļūšanai tirgū, atbalstot šo 
tehnoloģiju attīstību un apguvi, kā arī 
cenšoties labāk atspoguļot preču un 
pakalpojumu ar vidi saistītās izmaksas.

Grozījums Nr. 21
II sadaļas IIIa nodaļas 45.c pants (jauns)

45.c pants
Projekti un pasākumi

2. Ar vidi saistītu jauninājumu un 
tehnoloģiju jomā jāveic šādas darbības:
- ņemt vērā ar vidi un ilgstspējīgu attīstību 
saistītus apsvērumus zemes izmantošanas 
attīstībā un plānošanā, tostarp pilsētu un 
piekrastes teritorijās;
- veicināt gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
- samazināt saimniecisko darbību ietekmi 
uz vidi, it īpaši attīstot tīras un zema riska 
tehnoloģijas un uzsverot aizsardzību, 
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tostarp siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisiju samazināšanu;
- aizsargāt, atkārtoti izmantot, reģenerēt un 
pārstrādāt visa veida atkritumus un 
nodrošināt atkritumu plūsmas pareizu 
vadību;
- samazināt produktu ietekmi uz vidi, ņemot 
vērā ražošanu, izplatīšanu, patērēšanu un 
apstrādi pēc to lietošanas laika, kā arī videi 
labvēlīgu produktu attīstību.

Grozījums Nr. 22
II sadaļas IIIa nodaļas 45.d pants (jauns)

2. IEDAĻA
ĪSTENOŠANA

45.d pants
To Kopienas finanšu instrumentu papildu 

nozīme, kuri paredzēti MVU.
Kopienas finanšu instrumentiem, kas 
paredzēti MVU saskaņā ar 16. pantu, ir 
papildu nozīme, atbalstot MVU ar vidi 
saistītu tehnoloģiju attīstībā un apgūšanā.

Grozījums Nr. 23
II sadaļas IIIa nodaļas 45.e pants (jauns)

45.e pants
Reklāmas un izplatīšanas projekti

Atbalsta šādas darbības:
a) zinātības (know-how) un paraugprakses 
veicināšana, iesaistot ražotājus un 
patērētājus, un pieredzes apmaiņa saistībā 
ar darbībām un projektiem, kas finansēti 
ekojauninājumu programmas ietvaros;
b) darbību īstenošanas, ieguldījuma 
Kopienas vides politikas attīstībā, 
apropriāciju lietderības un Kopienas 
tiesisko un atbalsta pasākumu ietekmes 
novērtējums un pārraudzība;



PE 362.658v02-00 14/16 AD\588970LV.doc

LV

c) informācijas izplatīšana par kopā iegūto 
pieredzi un minēto darbību rezultātiem, 
veicinot ar vidi saistītas tehnoloģijas, it 
īpaši paātrinot to nonākšanu tirgū un 
veicinot investīcijas, lai atvieglotu pāreju 
no tīru tehnoloģiju demonstrējuma uz to 
tirdzniecību.

Grozījums Nr. 24
II sadaļas IIIa nodaļas 45.f pants (jauns)

45.f pants
Projekti jaunu tehnoloģiju ieviešanai tirgū
Kopienas finansējumu piešķir darbībām un 
projektiem saistībā ar nesen apstiprinātu 
Kopienas nozīmes tehnoloģiju pirmo 
ieviešanu tirgū, kas paredzētas, lai 
veicinātu procesus vai produktus, kuri jau 
ir veiksmīgi tehniski demonstrēti, bet 
nenovērstu risku dēļ nav ieviesti tirgū, 
tādējādi Kopiena uzņemas daļu riska, kas ir 
saistīts ar pētījumu, tehnoloģiju attīstību un 
demonstrējumu saimniecisko izmantošanu.

Grozījums Nr. 25
II sadaļas IIIa nodaļas 45.g pants (jauns)

3. IEDAĻADARBA PROGRAMMA
45.g pants

Darba programma
Darba programmā ir izklāstīti katras īpašās 
darbības un pasākumu noteikumi, lai 
īstenotu 45.a pantā minētos mērķus, 
ieviešanas pasākumi, kā arī finansēšanas 
pasākumi un dalības noteikumi. Darba 
programmā ir noteikti atlases kritēriji 
atbilstoši „Ekojauninājumu programmas” 
mērķiem un izklāstīti orientējoši grafiki 
darba programmas īstenošanai, jo īpaši 
attiecībā uz priekšlikumu iesniegšanas 
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aicinājuma saturu.

Grozījums Nr. 26
46. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) Ekojauninājumu vadības komiteja 
(ECOIPC) ekojauninājumu programmā.

Grozījums Nr. 27
I pielikums

Paredzamie budžeta piešķīrumi īpašajām 
programmām ir šādi:

Paredzamie budžeta piešķīrumi īpašajām 
programmām ir šādi:

EUR 2 631 miljoni uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programmai, no kuriem līdz 
520 miljoniem tiks paredzēti, lai veicinātu 
ekojauninājumus;

EUR 2 111 miljoni uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programmai, no kuriem līdz 
300 miljoniem tiks paredzēti, lai veicinātu 
jauninājumus veselības nozarē;

EUR 801,6 miljoni IKT politikas atbalsta 
programmai;

EUR 801,6 miljoni IKT politikas atbalsta 
programmai;

EUR 780 miljoni programmai „Saprātīga 
enerģija Eiropai”.

EUR 780 miljoni programmai „Saprātīga 
enerģija Eiropai”;
EUR 520 miljoni ekojauninājumu 
programmai.

Pamatojums

Substantial amounts must be provided both for investment in eco-innovation and health-
related investment.
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