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Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Priekšlikums 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) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 7. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

MSCA palīdz padarīt EPT efektīvāku, 

konkurētspējīgāku un pievilcīgāku pasaules 

līmenī. To var sasniegt, pievēršot 

uzmanību jaunai augsti kvalificētu 

pētnieku paaudzei un nodrošinot atbalstu 

jaunajiem talantiem no visas ES un valstīm 

ārpus tās, veicinot jaunu zināšanu un ideju 

izplatīšanu un piemērošanu attiecībā uz 

Eiropas rīcībpolitiku, ekonomiku un 

sabiedrību, cita starpā izmantojot uzlabotu 

zinātnes komunikācijas un sabiedrības 

informēšanas metodes, veicinot sadarbību 

starp pētniecības veicinātājām 

organizācijām un izteikti strukturēti 

ietekmējot EPT, aizstāvot atvērtu darba 

tirgu un nosakot standartus kvalitatīvai 

apmācībai, pievilcīgiem darba apstākļiem 

un visu pētnieku atklātai rekrutēšanai. 

MSCA palīdz padarīt EPT efektīvāku, 

konkurētspējīgāku un pievilcīgāku pasaules 

līmenī. To var sasniegt, pievēršot 

uzmanību jaunai augsti kvalificētu 

pētnieku paaudzei un nodrošinot atbalstu 

jaunajiem talantiem no visas ES un valstīm 

ārpus tās, veicinot jaunu zināšanu un ideju 

izplatīšanu un piemērošanu attiecībā uz 

Eiropas rīcībpolitiku, ekonomiku un 

sabiedrību, cita starpā izmantojot uzlabotu 

zinātnes komunikācijas un sabiedrības 

informēšanas metodes, veicinot sadarbību 

starp pētniecības veicinātājām 

organizācijām un izteikti strukturēti 

ietekmējot EPT, aizstāvot atvērtu darba 

tirgu, kurā tiek garantētas darba tiesības, 

un nosakot standartus kvalitatīviem, 

pievilcīgiem un stabiliem apmācības un 

darba apstākļiem un visu pētnieku atklātai 

un pārredzamai rekrutēšanai. 

Or. en 
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Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Priekšlikums 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) 

Lēmuma priekšlikums 

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

7. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– atbalsts ES drošības stāvoklim 

pasaulē; Savienības aizsardzības nozares 

konkurētspējas un inovācijas 

novērtējums; drošības un aizsardzības 

sinerģiju izmantošana; 

svītrots 

Or. en 
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Ziņojums A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Priekšlikums 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) 

Lēmuma priekšlikums 

I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa – 1. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– apspriedīs jauninājumiem labvēlīga 

regulējuma izstrādi, turpinot piemērot 

inovācijas principu un attīstot 

novatoriskas pieejas publiskajiem 

iepirkumiem, cita starpā – izstrādājot un 

uzlabojot Inovācijas publiskā iepirkuma 

(PPI) instrumentu, lai veicinātu inovāciju. 

Publiskā sektora inovācijas novērošanas 

centrs arī turpinās atbalstīt iekšējās 

pārvaldes inovācijas centienus, kā arī 

pārstrādāto politikas atbalsta instrumentu; 

– apspriedīs jauninājumiem labvēlīga 

regulējuma izstrādi, turpinot piemērot un 

attīstīt novatoriskas pieejas publiskajiem 

iepirkumiem, cita starpā – izstrādājot un 

uzlabojot Inovācijas publiskā iepirkuma 

(PPI) instrumentu, lai veicinātu inovāciju. 

Publiskā sektora inovācijas novērošanas 

centrs arī turpinās atbalstīt iekšējās 

pārvaldes inovācijas centienus, kā arī 

pārstrādāto politikas atbalsta instrumentu; 

Or. en 

 

 


