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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

125. aicina Komisiju un dalībvalstis 

atjaunot apņemšanos sasniegt stratēģijas 

„Eiropa 2020” pētniecības un inovācijas 

mērķrādītājus, kas ir konkurētspējīga 

digitālā vienotā tirgus, ekonomikas 

izaugsmes un darbvietu radīšanas 

pamatelementi, izmantojot visaptverošu 

pieeju atvērtai zinātnei, atvērtai inovācijai, 

atvērtiem datiem un zināšanu pārnesei; 

uzskata, ka tam vajadzētu ietvert pārskatītu 

tiesisko regulējumu tekstizracei un 

datizracei zinātniskās pētniecības nolūkā, 

lielāku bezmaksas un atvērtā pirmkoda 

programmatūras izmantojumu, it sevišķi 

izglītības iestādēs un valsts pārvaldē, un 

MVU un jaunuzņēmumu vieglāku piekļuvi 

„Apvārsnis 2020” finansējumam, kas būtu 

pielāgots IKT nozares īsajiem inovācijas 

cikliem; šajā sakarā uzsver, cik svarīgas ir 

visas attiecīgās iniciatīvas — no publiskā 

un privātā sektora partnerībām un 

inovācijas kopām līdz Eiropas tehnoloģiju 

un zinātnes parkiem, it sevišķi mazāk 

industrializētos Eiropas reģionos, un 

paātrināšanas programmām 

jaunuzņēmumiem un kopīgām tehnoloģiju 

platformām —, kā arī iespēja iegūt 

standartiem būtisku patentu licences 

atbilstoši godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem licencēšanas 

noteikumiem, lai saglabātu pētniecības un 

izstrādes un standartizācijas stimulus un 
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sekmētu inovāciju; izstrādes un standartizācijas stimulus un 

sekmētu inovāciju; 

Or. en 

 

 


