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Grozījums Nr. 565
Massimiliano Salini

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.

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. Nozares pārstāvji ir jāiesaista 
Eiropas partnerības kritēriju un 
nosacījumu izstrādē, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 567
Marian-Jean Marinescu
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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.

Tas ietvers plašas konsultācijas un 
apmaiņas ar dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentu, ja nepieciešams, un dažādām 
ieinteresētajām personām par prioritātēm 
un uzdevumiem pīlāra “Konkurētspēja” 
ietvaros, un piemērotus izmantojamos 
darbības veidus, sevišķi Eiropas 
partnerībās.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas ietvers plašas konsultācijas un Tas ietvers plašas konsultācijas un 
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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.

apmaiņas ar dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentu un dažādām ieinteresētajām 
personām par prioritātēm un uzdevumiem 
pīlāra “Globālās problēmas un rūpniecības 
konkurētspēja” ietvaros, un piemērotus 
izmantojamos darbības veidus, sevišķi 
Eiropas partnerībās.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Miapetra Kumpula-Natri

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 571
Martina Werner

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 

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

Or. en

Grozījums Nr. 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Grozījums Nr. 573
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

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

Saturs pārvietots uz I pielikuma 1. punkta grozījuma tekstu.
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Grozījums Nr. 574
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģiskās plānošanas process, kā 
rezultātā pieņem stratēģisko pētniecības 
un inovācijas plānu, izmantojot deleģētu 
aktu, palielinās plašākas sabiedrības 
līdzdalību un izpratni par programmas 
mērķiem un nodrošinās līdztiesīgo 
likumdevēju, visu ieinteresēto personu un 
dalībvalstu pilnīgu un savlaicīgu 
informētību par paredzētajām iniciatīvām.

Or. it

Pamatojums

Procesā oficiāli ir jāiesaista Parlaments, izmantojot deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc konsultācijām Komisija, izmantojot 
deleģētu aktu, izstrādās stratēģisko plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 576
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 5. daļa
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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

Saturs pārvietots uz I pielikuma 1. punkta grozījuma tekstu.

Grozījums Nr. 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

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.

Stratēģiskais plāns palīdzēs izstrādāt un 
veikt attiecīgo iekļauto jomu politikas 
īstenošanu ES līmenī, kā arī papildinošu 
politiku un politiskās pieejas dalībvalstīs. 
ES politikas prioritātes un attiecīgo 
ieinteresēto personu veiktās darbības šo 
prioritāšu īstenošanai tiks ievērotas 
stratēģiskās plānošanas procesā, lai 
palielinātu pētniecības un inovācijas 
devumu politikas īstenošanā. Tajā arī tiks 
ņemti vērā prognozēšanas pasākumi, 
publiskā un privātā sektora pētījumi un 
citas zinātniskas liecības un saistītās esošās 
iniciatīvas ES un valstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 578
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

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.

Stratēģiskais plāns palīdzēs izstrādāt un 
veikt attiecīgo iekļauto jomu politikas 
īstenošanu ES līmenī, kā arī papildinošu 
politiku un politiskās pieejas dalībvalstīs. 
ES politikas prioritātes, tostarp ANO IAM, 
tiks ievēroti stratēģiskās plānošanas 
procesā, lai palielinātu pētniecības un 
inovācijas devumu politikas īstenošanā. 
Tajā arī tiks ņemti vērā prognozēšanas 
pasākumi, pētījumi un citas zinātniskas 
liecības un saistītās esošās iniciatīvas ES 
un valstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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.

Stratēģiskais plāns palīdzēs izstrādāt un 
veikt attiecīgo iekļauto jomu politikas 
īstenošanu ES līmenī, kā arī papildinošu 
politiku un politiskās pieejas dalībvalstīs. 
ES politikas prioritātes, tostarp ANO IAM, 
tiks ievēroti stratēģiskās plānošanas 
procesā, lai palielinātu pētniecības un 
inovācijas devumu politikas īstenošanā. 
Tajā arī tiks ņemti vērā prognozēšanas 
pasākumi, pētījumi un citas zinātniskas 
liecības un saistītās esošās iniciatīvas ES 
un valstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 580
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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.

Stratēģiskais plāns palīdzēs izstrādāt un 
veikt attiecīgo Programmā iekļauto jomu 
politikas īstenošanu ES, kā arī dalībvalstu 
un asociēto valstu līmenī. Attiecīgās ES 
politikas prioritātes tiks ievērotas 
stratēģiskās plānošanas procesā, lai 
palielinātu pētniecības un inovācijas 
devumu šo rīcībpolitiku īstenošanā. Tajā 
arī tiks ņemti vērā prognozēšanas 
pasākumi, pētījumi un citas zinātniskas 
liecības, kā arī saistītās esošās iniciatīvas 
ES un valstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

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
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Pamatojums

Saturs pārvietots uz I pielikuma 1. punkta grozījuma tekstu.

Grozījums Nr. 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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.

Stratēģiskais plāns veicinās sinerģijas starp 
“Apvārsni Eiropa” 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, samazinās centienu 
fragmentāciju un palīdzēs izvairīties no 
dublēšanās un finansējuma iespēju 
savstarpējas pārklāšanās. Tas radīs satvaru 
tiešu Kopīgā pētniecības centra pētniecības 
darbību sasaistei ar citām programmas 
atbalstītajām darbībām, tostarp rezultātu 
un datu izmantošanai politikas 
atbalstīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 583
Patrizia Toia

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 

Stratēģiskais plāns veicinās sinerģijas starp 
“Apvārsni Eiropa” un citām Savienības 
programmām, arī Euratom programmu, 
tādējādi kļūstot par uzziņas punktu 
lietišķajai un fundamentālajai pētniecībai 
un inovācijai visās saistītajās programmās 
ES budžetā un nefinansējošos 
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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.

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. it

Pamatojums

Sk. 20. grozījumu

Grozījums Nr. 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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 
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.

Stratēģiskajā plānā tiks izklāstīta 
daudzgadu stratēģija darba programmas 
satura orientēšanai (saskaņā ar11. pantu), 
vienlaikus saglabājot pietiekamu elastību, 
lai pielāgotos straujajai pētniecības, 
inovācijas un tehnoloģiju attīstībai, strauji 
reaģētu uz jaunām un nākotnes 
problēmām, negaidītām iespējām un 
krīzēm. Tā kā pamatprogramma 
“Apvārsnis Eiropa” aptver 7 gadus, 
ekonomiskie, sociālie un politiskie apstākļi 
tās darbības laikā var ievērojami mainīties. 
Ir jāspēj “Apvārsni Eiropa” strauji
pielāgot šīm pārmaiņām. Tāpēc tiks 
paredzēta iespēja 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
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Grozījums Nr. 585
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

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.

“Apvāršņa Eiropa” 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 
pētniecībai un inovācijai nodrošinās 
problēmu risināšanu, jaunu zināšanu 
radīšanu un, ja iespējams, radīs jaunus 
konkurētspējīgus un ilgtspējīgus
uzņēmumus un nozares, sociālo un 
zinātnes inovāciju, sekmēs konkurenci, 
stimulēs privātos ieguldījumus un iekšējā 
tirgū saglabās vienādus konkurences 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Anneleen Van Bossuyt

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 

“Apvāršņa Eiropa” īstenošanā īpaša 
uzmanība tiks veltīta tam, lai visos 
izstrādes posmos nodrošinātu līdzsvarotu 
un plašu pieeju pētniecībai un inovācijai, 
proti, lai aptvertu ne tikai progresīvas 
pētniecības veicināšanu vai jaunu 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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.

“Apvāršņa Eiropa” 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, izstrādi un radošumu. 
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.

Or. es
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Grozījums Nr. 588
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sistēmiska, starpdisciplīnu, starpnozaru 
un horizontālas politikas pieeja 
pētniecības inovācijai nodrošinās to, ka 
problēmas varēs risināt un jaunas 
zināšanas iegūt, vienlaikus attīstot jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un nozares, 
veicinot konkurenci, stimulējot privātos 
ieguldījumus un saglabājot vienādus 
konkurences noteikumus iekšējā tirgū.

Or. it

Pamatojums

Starpdisciplīnu pieeja nodrošinās viedokļu plurālismu, kas nepieciešams inovācijai.

Grozījums Nr. 589
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

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.

Pīlāros “Globālās sabiedrības problēmas 
un neto nulles SEG emisiju ekonomika” 
un “Inovatīvā Eiropa” 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 
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nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

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.

Pīlāros “Sabiedrības 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.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Marian-Jean Marinescu

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 

Pīlāros “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 



AM\1159886LV.docx 17/85 PE625.595v01-00

LV

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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

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 
starptautiskajām saistībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saturs pārvietots uz I pielikuma 1. punkta grozījuma tekstu.

Grozījums Nr. 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 10. daļa
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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 
starptautiskajām saistībām.

Pīlārā “Globālās problēmas un rūpniecības 
konkurētspēja”, balstoties uz “Apvāršņa 
2020” pieredzi, sociālās zinātnes un 
humanitārās zinātnes tiks pilnībā integrētas 
visās tā kopās, iekļaujot specifiskas 
intervences jomas 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 
starptautiskajām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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 
starptautiskajām saistībām.

Pīlārā "Sabiedrības problēmas un 
rūpniecības konkurētspēja", balstoties uz 
"Apvāršņa 2020" pieredzi, sociālās 
zinātnes un humanitārās un mākslas
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 
starptautiskajām saistībām.

Or. es

Grozījums Nr. 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 10. daļa
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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 
starptautiskajām saistībām.

Pīlārā “Sabiedrības 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 
starptautiskajām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Marian-Jean Marinescu

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 
starptautiskajām saistībām.

Pīlārā “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 
starptautiskajām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 11. daļa
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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

Saturs pārvietots uz I pielikuma 1. punkta grozījuma tekstu.

Grozījums Nr. 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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.

Tās “Apvāršņa 2020” atbalstītās NJT 
pamatiniciatīvas, kas uzskatāmi sniegušas 
labumu Savienībai, nodrošina skaidru ES 
pievienoto vērtību, būtiski veicina ES 
globālo konkurētspēju, nostiprina ES 
zināšanu bāzi un uzlabo ES pilsoņu 
labklājību, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 599
Barbara Kappel

Lēmuma priekšlikums
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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.

“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, var tikt 
atbalstītas šajā pamatprogrammā kā 
uzdevumi, kuru darbība ir vērsta uz 
nākotnes tehnoloģijām un topošām 
tehnoloģijām.

Or. en

Pamatojums

NJT pamatiniciatīvas patiešām ir līdzīgas uzdevumu programmām, taču pašreizējās NJT 
pamatiniciatīvas ne visas un ne automātiski var pretendēt uz to, lai tiktu uzskatītas par 
uzdevumiem.

Grozījums Nr. 600
Nadine Morano

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.

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. Šie dialogi 
pamatosies uz pienācīgu apspriešanos ar 
dalībvalstīm, kā arī uz publiskā un privātā 
sektora pētniecības partneriem.

Or. fr

Grozījums Nr. 601
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums



PE625.595v01-00 22/85 AM\1159886LV.docx

LV

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.

Zinātnes un tehnoloģijas sadarbība 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.

Or. en

Grozījums Nr. 602
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

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

Saturs pārvietots uz I pielikuma 1. punkta grozījuma tekstu.

Grozījums Nr. 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 13. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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”.

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 “Sabiedrības problēmas un 
rūpniecības konkurētspēja”.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 14. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Eiropas apvārsnis” sniegs specializētu 
atbalstu atklātai piekļuvei zinātniskām 
publikācijām, informācijas krātuvēm un 
citiem datu avotiem. Informācijas un 
zinību izplatīšanas darbības tiks atbalstītas 
arī sadarbībā ar citām ES programmām, 
iekļaujot kopu un pakešu veidošanas 
rezultātus un datus mērķauditorijām un 
pilsoņu tīkliem, rūpniecībai, valsts 
pārvaldei, akadēmiskajām aprindām, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
politikas veidotājiem piemērotās valodās 
un formās. Šim nolūkam “Eiropas 
apvāršņa” ietvaros var izmantot 
modernus tehnoloģiskus risinājumus un 
izlūkdatu vākšanas rīkus.

“Apvārsnis Eiropa” sniegs specializētu 
atbalstu atklātai piekļuvei zinātniskām 
publikācijām, informācijas krātuvēm un 
citiem datu avotiem. Informācijas un 
zinību izplatīšanas darbības tiks atbalstītas 
arī sadarbībā ar citām ES programmām, 
iekļaujot kopu un pakešu veidošanas 
rezultātus un datus mērķauditorijām un 
pilsoņu tīkliem, rūpniecībai, valsts 
pārvaldei, akadēmiskajām aprindām, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
politikas veidotājiem piemērotās valodās 
un formās.
Komisija īstenos instrumentu, lai reālā 
laikā darītu zināmu atklātībai 
programmas īstenošanu, tostarp datus par 
dalībniekiem, finansējuma summām, 
rezultātiem, ieviešanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 605
David Borrelli

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 15. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks nodrošināts pienācīgs atbalsts 
mehāniskiem programmas izziņošanai 
iespējamiem pieteikumu iesniedzējiem 
(piemēram, valstu kontaktpunkti).

Tiks nodrošināts pienācīgs atbalsts 
mehānismiem, ar ko programmu darīt 
zināmu potenciālajiem pieteikumu 
iesniedzējiem. Komisija izveidos valstu 
kontaktpunktu sistēmu kā būtisku 
“Apvāršņa Eiropa” īstenošanas 
komponentu, balstoties uz iepriekšējo 
pamatprogrammu pieredzi, lai 
programma kļūtu zināma un būtu viegli 
pieejama visiem potenciālajiem 
pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgi no 
nozares vai disciplīnas.

Or. en

Grozījums Nr. 606
Miapetra Kumpula-Natri

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 17. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveidos visaptverošus 
pasākumus “Eiropas apvārsnī” gūto 
rezultātu un zināšanu izmantošanai. Tas 
veicinās ieviešanu tirgū un palielinās 
programmas ietekmi.

Komisija izveidos visaptverošus 
pasākumus “Apvārsnī Eiropa” gūto 
rezultātu un zināšanu izmantošanai. Tas 
veicinās ieviešanu tirgū un palielinās 
programmas ietekmi. Īpašu uzmanību ir 
jāpievērš jaunām un revolucionārām 
nākotnes inovācijām, ko, piemēram, 
finansētu Eiropas Inovācijas padome, un 
šādu inovāciju mērogojamībai.

Or. en

Grozījums Nr. 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 19. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks radīta lielāka ietekme, saskaņojot 
darbības ar citiem pasaules reģioniem un 

Tiks radīta lielāka ietekme, saskaņojot 
darbības ar citiem pasaules reģioniem un 
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valstīm līdz šim nepieredzēti plašas 
starptautiskas sadarbības ietvaros. 
Balstoties uz savstarpēju labumu, partneri 
no visas pasaules tiks aicināti iesaistīties 
ES pasākumos kā sastāvdaļas iniciatīvās, 
kas atbalsta ES darbību ilgtspējas, 
pastiprinātas pētniecības, inovācijas 
izcilības un konkurētspējas aspektā.

valstīm līdz šim nepieredzēti plašas 
starptautiskas sadarbības ietvaros, lai 
veidotu kopīgu nākotni, balstoties uz 
ilgtspējīgu attīstību un visām iesaistītajām 
pusēm apvienojot zināšanu kapacitāti un 
infrastruktūru, kas nepieciešama darbību 
atbalstam. Balstoties uz savstarpēju 
labumu, partneri no visas pasaules, tostarp 
pētniecības un izglītības partneri, nozares 
pārstāvji, valdība un NVO, tiks aicināti 
iesaistīties ES pasākumos kā sastāvdaļas 
iniciatīvās, kas atbalsta ES darbību 
ilgtspējas, pastiprinātas pētniecības, 
inovācijas izcilības un konkurētspējas 
aspektā. Zināšanu, kapacitātes un 
infrastruktūras nodošana starp 
partneriem starptautiskā mērogā veicinās 
kopīgu pieeju un regulējumu, kas visām 
pusēm nodrošinās sinerģiskus ieguvumus.

Or. en

Grozījums Nr. 608
Nadine Morano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 19. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks radīta lielāka ietekme, saskaņojot 
darbības ar citiem pasaules reģioniem un 
valstīm līdz šim nepieredzēti plašas 
starptautiskas sadarbības ietvaros. 
Balstoties uz savstarpēju labumu, partneri 
no visas pasaules tiks aicināti iesaistīties 
ES pasākumos kā sastāvdaļas iniciatīvās, 
kas atbalsta ES darbību ilgtspējas, 
pastiprinātas pētniecības, inovācijas 
izcilības un konkurētspējas aspektā.

Tiks radīta lielāka ietekme, saskaņojot 
darbības ar citiem pasaules reģioniem un 
valstīm līdz šim nepieredzēti plašas 
starptautiskas sadarbības ietvaros. 
Balstoties uz savstarpēju labumu, partneri 
no visas pasaules tiks aicināti iesaistīties 
ES pasākumos kā sastāvdaļas iniciatīvās, 
kas atbalsta ES darbību ilgtspējas, 
pastiprinātas pētniecības, inovācijas 
izcilības un konkurētspējas aspektā. Lai 
uzlabotu rezultātus, sadarbības nolīgumos 
ir jāsaskaņo starptautisko partneru mērķi 
un budžeti.

Or. fr

Grozījums Nr. 609
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Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 19.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedaloties starptautiskajā sadarbībā un 
nolīgumos, pilnībā ir jāievēro 
cilvēktiesības un pienācīgi jārespektē ES 
Pamattiesību hartā noteiktie principi.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 20. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautiska vienota rīcība nodrošinās 
efektīvu globālu sabiedrības problēmu 
risināšanu un ilgtspējīgas attīstības mērķu 
tuvināšanu, piekļuvi pasaules lielākajiem 
talantiem, zināšanām un resursiem, kā arī 
vairos novatorisku risinājumu piedāvājumu 
un pieprasījumu.

Starptautiska vienota rīcība nodrošinās 
efektīvu globālu sabiedrības problēmu 
risināšanu un ilgtspējīgas attīstības mērķu 
tuvināšanu, piekļuvi pasaules lielākajiem 
talantiem, zināšanām un resursiem, kā arī 
vairos novatorisku risinājumu piedāvājumu
un pieprasījumu. Starptautiskās 
sadarbības un kopdarbošanās pamatā 
noteiks kopīgus mērķus, kam 
nepieciešama starptautiska sadarbība. Tas 
uzlabos Eiropas pētnieku iespējas strādāt 
ar labākajiem pētniekiem viņu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums - 20. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starptautiska vienota rīcība nodrošinās Starptautiska vienota rīcība nodrošinās 
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efektīvu globālu sabiedrības problēmu 
risināšanu un ilgtspējīgas attīstības mērķu 
tuvināšanu, piekļuvi pasaules lielākajiem 
talantiem, zināšanām un resursiem, kā arī 
vairos novatorisku risinājumu piedāvājumu 
un pieprasījumu.

efektīvu globālu sabiedrības problēmu 
risināšanu, kas noteiktas ilgtspējīgas 
attīstības mērķos un Parīzes nolīgumā, 
piekļuvi pasaules lielākajiem talantiem, 
zināšanām un resursiem, kā arī vairos 
novatorisku risinājumu piedāvājumu un 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Patrizia Toia

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 
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.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Jāatsakās no visiem pasākumiem, kas varētu radīt kaut vai vienu iespējamu interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 613
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
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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 
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 614
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ATVĒRTĀZINĀTNE I IZCILĪBAS ZINĀTNE

Or. en

Grozījums Nr. 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Meklējumi pēc lūzuma punkta izpratnē un 
zināšanu iegūšana; pasaules klases objekti, 

Pienācīgs talantīgu pētnieku un novatoru 
nodrošinājums, meklējumi pēc lūzuma 
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kas nepieciešami, lai to sasniegtu, ieskaitot 
fiziskas un zināšanu infrastruktūras
pētniecībai un inovācijai, kā arī līdzekļi 
atklātai zināšanu izplatīšanai un apmaiņai, 
un pietiekama izcilu pētnieku iesaiste ir 
ekonomiskā, sociālā un kultūras progresa 
galvenais pamats visās izpausmēs.

punkta izpratnē un zināšanu iegūšana,
pasaules klases objekti, kas nepieciešami, 
lai to sasniegtu, ieskaitot fiziskas un e-
infrastruktūras pētniecībai un inovācijai, 
kā arī līdzekļi atklātai zināšanu izplatīšanai 
un apmaiņai, un pietiekama izcilu pētnieku 
iesaiste ir ekonomiskā, sociālā un kultūras 
progresa galvenais pamats visās izpausmēs.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā vietā jābūt cilvēkresursiem, t. i.., pētniekiem un novatoriem.

Grozījums Nr. 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atvērta un izcila zinātne ir nedalāmi 
saistīta ar pasaules vadošajiem inovācijas 
sasniegumiem. Zinātnes un tehnoloģisko
paradigmu maiņa ir atzīta par galveno 
ražīguma pieauguma, konkurētspējas, 
labklājības, ilgtspējīgas attīstības un 
sociālās attīstības virzītājspēku. Šāda 
paradigmas maiņa izsenis rodas uz
publiskā sektora zinātniskās bāzes, pirms 
sāk likt pamatu pilnīgi jaunai rūpniecībai 
un nozarēm.

Pasaules vadošie inovācijas sasniegumi ir 
nedalāmi saistīti ar atvērtas, kvalitatīvas 
zinātnes panākumiem. Zinātnes, 
tehnoloģisko un sociālo paradigmu maiņa, 
ja to pienācīgi un gudri vada, var kļūt par 
galveno iekļaujoša sociālā progresa, 
pārejas uz neto nulles SEG emisiju 
ekonomiku vēlākais līdz 2050. gadam, 
labklājības, konkurētspējas un vispārējas 
turības virzītājspēku. Šāda paradigmas 
maiņa izsenis izriet no publiskā sektora 
finansētas zinātnes, pirms sāk likt pamatu 
vispārējam sabiedrības progresam.

Or. en

Pamatojums

Inovācija ir atkarīga un izriet no zinātnes atziņām, nevis otrādi. Turklāt mums nepatīk 
redzējums, ka paradigmu maiņa "automātiski” nozīmē labumu un taisnīgumu.

Grozījums Nr. 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atvērta un izcila zinātne ir nedalāmi 
saistīta ar pasaules vadošajiem inovācijas 
sasniegumiem. Zinātnes un tehnoloģisko 
paradigmu maiņa ir atzīta par galveno 
ražīguma pieauguma, konkurētspējas, 
labklājības, ilgtspējīgas attīstības un
sociālās attīstības virzītājspēku. Šāda 
paradigmas maiņa izsenis rodas uz 
publiskā sektora zinātniskās bāzes, pirms 
sāk likt pamatu pilnīgi jaunai rūpniecībai 
un nozarēm.

Atvērta un izcila zinātne ir nedalāmi 
saistīta ar pasaules vadošajiem inovācijas 
sasniegumiem. Zinātnes un tehnoloģisko 
paradigmu maiņa ir atzīta par galveno 
ražīguma pieauguma, sadarbības, 
labklājības, ilgtspējīgas un ekoloģiskas 
izaugsmes, sociālās attīstības un 
iekļautības virzītājspēku. Šāda paradigmas 
maiņa izsenis rodas uz publiskā sektora 
zinātniskās bāzes, pirms sāk likt pamatu 
pilnīgi jaunai rūpniecībai un nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atvērta un izcila zinātne ir nedalāmi 
saistīta ar pasaules vadošajiem inovācijas 
sasniegumiem. Zinātnes un tehnoloģisko 
paradigmu maiņa ir atzīta par galveno 
ražīguma pieauguma, konkurētspējas, 
labklājības, ilgtspējīgas attīstības un 
sociālās attīstības virzītājspēku. Šāda 
paradigmas maiņa izsenis rodas uz 
publiskā sektora zinātniskās bāzes, pirms 
sāk likt pamatu pilnīgi jaunai rūpniecībai 
un nozarēm.

Atvērta un izcila zinātne ir nedalāmi 
saistīta ar pasaules vadošajiem inovācijas 
sasniegumiem. Zinātnes un tehnoloģisko 
paradigmu maiņa ir atzīta par galveno 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes, 
konkurētspējas, labklājības, ilgtspējīgas 
attīstības un sociālās attīstības 
virzītājspēku. Šāda paradigmas maiņa 
izsenis rodas uz publiskā sektora 
zinātniskās bāzes, pirms sāk likt pamatu 
pilnīgi jaunai rūpniecībai un nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa - 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās investīcijas pētniecībā, sevišķi 
caur augstskolām un publiskajām 
pētniecības iestādēm (PRI) un pētniecības 
struktūrām, bieži notiek ilgtermiņa 
pētniecībā, kur ir augstāks risks, un 
komplementāri privātā sektora 
pasākumiem. Tās arī rada prasmes, 
zinātību un pieredzi, jaunus zinātniskos 
instrumentus un metodiku, kā arī veido 
tīklus, kuros tiek nodotas jaunākās 
zināšanas.

Publiskās investīcijas pētniecībā, sevišķi 
caur augstskolām un publiskajām 
pētniecības iestādēm (PRI) un pētniecības 
struktūrām, bieži notiek ilgtermiņa 
pētniecībā, kur ir augstāks risks un ko 
papildina un īsteno ar privātā sektora 
pasākumiem. Tās arī rada augsti 
kvalificētus cilvēkresursus, zinātību un 
pieredzi, jaunus zinātniskos instrumentus 
un metodiku, kā arī veido tīklus, kuros tiek 
nodotas jaunākās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Izteiktais, iesakņojušais un pastāvīgais cilvēkresursu lomas noniecinājums ir paradoksāls.

Grozījums Nr. 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa - 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas zinātne un pētnieki ir bijuši un 
turpina būt vadībā daudzās jomās. Taču 
mēs nevaram šo pozīciju uztvert kā 
pašsaprotamu. Ir gana pierādījumu, ka, 
augot pētniecības tempam, palielinās arī to 
valstu skaits, kas sacenšas par labākās 
titulu. Tradicionālajam izaicinājumam no 
ASV un citu valstu puses tagad pievienojas 
tādi ekonomikas milži kā Ķīna un Indija, 
sevišķi no pasaules jaunattīstības daļām un 
no visām valstīm, kurās valdības apzinās 
dažādos un neskaitāmos ieguvumus, ko 
nodrošina investēšana pētniecībā.

Eiropas pētnieki un viņu pētījumu 
produkti ir bijuši un turpina būt vadībā 
daudzās jomās. Taču šo pozīciju 
nedrīkstētu uztvert kā pašsaprotamu. Ir 
gana pierādījumu, ka, augot pētniecības 
tempam, palielinās arī to valstu skaits, kas 
sacenšas par labākās titulu. 
Tradicionālajam izaicinājumam no ASV un 
citu valstu puses tagad pievienojas tādi 
ekonomikas milži kā Ķīna, Indija un 
Dienvidkoreja, sevišķi no pasaules 
jaunattīstības daļām un no visām valstīm, 
kurās valdības apzinās dažādos un 
neskaitāmos ieguvumus, ko nodrošina 
investēšana pētniecībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 621
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 1. daļa

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 ir viena no lielākajām zinātnisko 
publikāciju autorēm 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

Grozījums Nr. 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 1. daļa

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 

ES turpina būt lielākā zinātnisko 
publikāciju autore pasaulē; tā būtībā ir 
zināšanu “masveida ražotāja” un seko 
“izkliedētās izcilības modelim”, kurā 
resursi tiek izkliedēti samērā lielam
skaitam pētnieku un pētniecības institūtu. 
Nav konstruktīvi, ka daudzās ES valstīs 
publiskā sektora ieguldījumi pētniecībā ir 
zem jebkāda pieņemamā sliekšņa, un līdz 
ar to netiek piedāvāti pietiekami pievilcīgi 
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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.

apstākļi labākajiem pētniekiem. Tieši šie 
faktori ierobežo Eiropas salīdzinošo 
pievilcīgumu globālajā konkurencē par 
talantīgu zinātnieku piesaistīšanu.

Or. en

Pamatojums

Mēs stingri iebilstam pret to, ka “izkliedētās izcilības modelis” ir faktors, kas negatīvi 
ietekmē globālo konkurētspēju. Šis apgalvojums galīgi NAV balstīts uz pierādījumiem. Arī 
ASV ir "izcilības centri", kas atrodas nomaļās universitātēs un pētniecības centros. Turklāt 
šāda koncepcija ir pretēja gandrīz visu dalībvalstu un pievienošanās valstu "izkliedētajai 
izcilībai" visos to reģionos (sk., piemēram, Vācijas politiku tās austrumu federālajās zemēs).

Grozījums Nr. 623
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 1. daļa

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.

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. Līdz ar to 
“Apvārsnis Eiropa” būtu jāveido ar mērķi 
turpināt Eiropas izcilības attīstību.
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Or. en

Grozījums Nr. 624
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pateicoties tam, ka arvien vairāk 
jaunietekmes valstu, sevišķi Ķīna, 
paplašina savu zinātnisko darbu, pasaules 
pētniecības vide strauji attīstās ap 
vairākiem centriem. Lai arī ES un ASV 
2000. gadā bija atbildīgas par gandrīz 
divām trešdaļām no pasaules izdevumiem 
pētniecības un attīstības nozarēs, 2013. 
gadā šis īpatsvars bija samazinājies līdz 
mazāk nekā pusei no iepriekšējā rādītāja.

Pateicoties tam, ka arvien vairāk 
jaunietekmes valstu, sevišķi Ķīna, 
paplašina savu zinātnisko darbu, pasaules 
pētniecības vide strauji attīstās ap 
vairākiem centriem. Lai arī ES un ASV 
2000. gadā bija atbildīgas par gandrīz 
divām trešdaļām no pasaules izdevumiem 
pētniecības un attīstības nozarēs, 
2013. gadā šis īpatsvars bija samazinājies 
līdz mazāk nekā pusei no iepriekšējā 
rādītāja. Eiropas inovācijas rezultātu 
2018. gada pārskatā tika apstiprināts, ka 
publiskie pētniecības un izstrādes 
izdevumi visā ES joprojām ir zemāki par 
2010. gada līmeni un atpaliek no sen 
izvirzītā mērķa 3 % no IKP veltīt 
pētniecības un izstrādes darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP ar elastīgu ilgtermiņa finansējumu 
atbalsta labākos pētniekus, lai tie varētu 
veikt novatoriskus pētījumus ar lieliem 
sasniegumiem un lielu risku. Tā darbojas 
autonomi tādas neatkarīgas zinātniskās 
padomes vadībā, ko veido dažādi 
zinātnieki, inženieri un pētnieki ar 
vislabāko reputāciju un atbilstošu pieredzi, 

EPP ar elastīgu ilgtermiņa finansējumu 
atbalsta talantīgus pētniekus, lai tie varētu 
veikt novatoriskus pētījumus ar lieliem 
sasniegumiem un lielu risku. Tā darbojas 
autonomi tādas neatkarīgas zinātniskās 
padomes vadībā, kas ir līdzsvarota 
dzimumu un disciplīnu pārstāvības ziņā 
un ko veido dažādi zinātnieki, inženieri un 
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un daudzveidību.  EPP spēj piesaistīt 
lielāku talantu un ideju kopumu nekā 
jebkura valsts shēma, nodrošinot izcilību
tādā veidā, kurā labākie pētnieki un labākās 
idejas savstarpēji sacenšas.

pētnieki ar vislabāko reputāciju un 
atbilstošu pieredzi, un daudzveidību. EPP 
spēj piesaistīt lielāku talantu un ideju 
kopumu nekā jebkura valsts shēma, 
nostiprinot augstas kvalitātes pētniecību 
visās zinātnes jomās tādā veidā, kurā 
labākie pētnieki un labākās idejas 
savstarpēji sacenšas un sadarbojas visas 
cilvēces progresa labā.

Or. en

Grozījums Nr. 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP ar elastīgu ilgtermiņa finansējumu 
atbalsta labākos pētniekus, lai tie varētu 
veikt novatoriskus pētījumus ar lieliem 
sasniegumiem un lielu risku. Tā darbojas 
autonomi tādas neatkarīgas zinātniskās 
padomes vadībā, ko veido dažādi 
zinātnieki, inženieri un pētnieki ar 
vislabāko reputāciju un atbilstošu pieredzi, 
un daudzveidību.  EPP spēj piesaistīt 
lielāku talantu un ideju kopumu nekā 
jebkura valsts shēma, nodrošinot izcilību 
tādā veidā, kurā labākie pētnieki un labākās 
idejas savstarpēji sacenšas.

EPP ar elastīgu ilgtermiņa finansējumu 
atbalsta labākos pētniekus, īpašu 
uzmanību pievēršot jauniem pētniekiem,
lai tie varētu veikt novatoriskus pētījumus 
ar lieliem sasniegumiem un lielu risku. Tā 
darbojas autonomi tādas neatkarīgas 
zinātniskās padomes vadībā, ko veido 
dažādi zinātnieki, inženieri un pētnieki ar 
vislabāko reputāciju un atbilstošu pieredzi, 
un daudzveidību. EPP spēj piesaistīt 
lielāku talantu un ideju kopumu nekā 
jebkura valsts shēma, nodrošinot izcilību 
tādā veidā, kurā labākie pētnieki un labākās 
idejas savstarpēji sacenšas.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP finansētajiem progresīvajiem 
pētījumiem ir būtiska tieša ietekme uz 

EPP finansētajiem progresīvajiem 
pētījumiem vajadzētu būt būtiskai 
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zināšanu robežu ievērojamu paplašināšanu, 
paverot ceļu jauniem un bieži vien 
negaidītiem zinātniskiem un 
tehnoloģiskiem rezultātiem un jaunām 
pētniecības jomām.  Tas, savukārt, rada
radikāli jaunas idejas, kas virza inovāciju 
un uzņēmumu spēju izgudrot, kā arī risina 
sabiedrības problēmas. EPP ir arī nozīmīga 
strukturāla ietekme, jo tā sekmē ne tikai 
pētniekus un darbības, kuras tā tieši 
finansē, bet arī Eiropas pētniecības 
sistēmas kvalitāti. EPP finansētās darbības 
un pētnieki uzstāda iedvesmojošu mērķi 
Eiropas progresīvajiem pētījumiem, 
uzlabojot Eiropas tēlu un padarot to par 
labākajiem pasaules pētniekiem 
pievilcīgāku vietu, kur strādāt, un partneri, 
ar kuru sadarboties. Prestižs, ko rada EPP 
dotāciju saņēmēju uzņemšana, liek 
sacensties Eiropas augstskolām un 
pētniecības organizācijām, lai piedāvātu 
vispievilcīgākos apstākļus labākajiem 
pētniekiem, un var tām netieši palīdzēt 
noteikt to relatīvās priekšrocības un 
trūkumus un veicināt reformas.

ietekmei uz zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu, paverot ceļu jauniem un 
bieži vien negaidītiem zinātniskiem, 
tehnoloģiskiem un sabiedriskiem
rezultātiem un jaunām pētniecības jomām. 
Tas, savukārt, var radīt radikāli jaunas 
idejas, kas virza inovāciju un uzņēmumu 
spēju izgudrot, kā arī risina sabiedrības 
problēmas. EPP ir arī nozīmīga strukturāla 
ietekme, jo tā sekmē ne tikai pētniekus un 
darbības, kuras tā tieši finansē, bet arī 
Eiropas pētniecības sistēmas kvalitāti. EPP 
finansētās darbības un pētnieki uzstāda 
iedvesmojošu mērķi Eiropas 
progresīvajiem pētījumiem, uzlabojot 
Eiropas tēlu un padarot to par labākajiem 
pasaules pētniekiem pievilcīgāku vietu, kur 
strādāt, un partneri, ar kuru sadarboties. 
Prestižs, ko rada EPP dotāciju saņēmēju 
uzņemšana, liek sacensties Eiropas 
augstskolām un pētniecības organizācijām, 
lai piedāvātu vispievilcīgākos apstākļus 
labākajiem pētniekiem, un var tām netieši 
palīdzēt noteikt to relatīvās priekšrocības 
un trūkumus un veicināt reformas.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst aizmirst par augstas kvalitātes, jaunākajiem pētījumiem sociālo un humanitāro 
zinātņu jomā.

Grozījums Nr. 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Desmit gadu laikā kopš EPP dibināšanas 
plaisa starp ASV un ES valstu pētniecības 
rezultātiem ir samazinājusies. EPP finansē 
salīdzinoši mazu daļu no visas Eiropas 
pētniecības, taču gūst no tā neproporcionāli 
lielu zinātnisko ietekmi. EPP atbalstītie 
pētījumi tiek citēti līdzīgā apmērā kā tie, 
kuri veikti labākajās pasaules 

EPP finansē salīdzinoši mazu daļu no visas 
Eiropas pētniecības, taču gūst no tā 
neproporcionāli lielu zinātnisko ietekmi. 
EPP atbalstītie pētījumi tiek citēti līdzīgā 
apmērā kā tie, kuri veikti labākajās 
pasaules pētnieciskajās augstskolās. EPP 
pētniecības rezultāti ir salīdzināmi un 
dažkārt augstāki par tiem, ko nodrošina
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pētnieciskajās augstskolās. EPP pētniecības 
rezultāti ir īpaši augsti salīdzinājumā ar
pasaules lielākajiem pētniecības 
finansētājiem. EPP finansē daudz 
progresīvu pētījumu daudzās pētniecības 
jomās, kuras saņem visvairāk atzinības, 
ieskaitot strauji augošas jomas. Lai arī 
EPP finansējums ir galvenokārt paredzēts 
pirmrindas pētniecībai, tā rezultātā ir 
sasniegts ievērojams patentu skaits.

pasaules lielākie pētniecības finansētāji. 
EPP finansē daudz progresīvu pētījumu 
daudzās pētniecības jomās, kuras saņem 
visvairāk atzinības, ieskaitot strauji 
augošas jomas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā EPP dotācijas saņem relatīvi mazs pētnieku skaits salīdzinājumā ar kopējo pētnieku 
daudzumu, nav nekāda pamata tam, ka EPP izveide būtu ietekmējusi plaisas samazināšanos 
starp ES un ASV pētniecības rezultātiem.

Grozījums Nr. 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tātad ir skaidri pierādījumi tam, ka EPP 
savos konkursos piesaista un finansē 
izcilus pētniekus un ka EPP darbības 
stimulē ievērojamu skaitu visnozīmīgāko 
un visietekmīgāko pētījumu rezultātu 
jaunietekmes reģionos, kas veicina 
sasniegumus un būtisku progresu. EPP 
dotāciju saņēmēju darbs ir arī ļoti 
starpdisciplinārs, un EPP dotāciju 
saņēmēji sadarbojas starptautiski un atklāti 
publicē rezultātus visās pētniecības jomās, 
ieskaitot sociālās un humanitārās zinātnes.

Tātad ir skaidri pierādījumi tam, ka EPP 
savos konkursos piesaista un finansē 
izcilus pētniekus un ka EPP darbības rada
ievērojamu skaitu visnozīmīgāko un 
visietekmīgāko pētījumu rezultātu 
jaunietekmes reģionos, kas veicina 
sasniegumus un būtisku progresu. EPP 
dotāciju saņēmēji sadarbojas starptautiski 
un atklāti publicē rezultātus visās 
pētniecības jomās, ieskaitot sociālās un 
humanitārās zinātnes. Sagaidāms arī, ka 
EPP dotāciju piešķiršana kļūs arvien 
starpdisciplinārāka.

Or. en

Pamatojums

Starpdisciplinaritāte ir ambiciozs mērķis, ko vērts sasniegt, taču tā vēl ne tuvu nav realitāte.
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Grozījums Nr. 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts - 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jau ir pierādīta arī EPP dotāciju ilgtermiņa 
ietekme uz karjeru un augsti kvalificētām 
pēcdoktorantūras un doktorantūras 
studijām, uz Eiropas pētniecības 
pazīstamību pasaulē un prestižu, kā arī uz 
valstu pētniecības sistēmām, kas rodas 
spēcīgās salīdzinošās novērtēšanas 
rezultātā. Šī ietekme ir īpaši vērtīga ES 
izkliedētās izcilības modelī, jo EPP 
finansējuma ieguvēja statuss var aizvietot 
un kalpot par precīzāku pētījuma kvalitātes 
indikatoru nekā pazīstamība, kas balstās 
uz iestāžu statusu. Tas ļauj drosmīgām 
privātpersonām, iestādēm, reģioniem un 
valstīm uzņemties iniciatīvu un uzlabot 
pētniecības programmas, kurās tās ir īpaši 
spēcīgas.

Ir pierādīta arī EPP dotāciju ilgtermiņa 
ietekme uz karjeru un augsti kvalificētiem 
atzītiem pētniekiem un doktora grāda 
ieguvējiem, uz Eiropas pētniecības 
pazīstamību pasaulē un prestižu, kā arī uz 
valstu pētniecības sistēmām, kas rodas 
spēcīgās salīdzinošās novērtēšanas 
rezultātā. Šī ietekme ir īpaši vērtīga ES 
izkliedētās izcilības modelī, jo EPP 
finansējuma ieguvēja statuss var aizvietot 
un kalpot par uzticamu un vienkāršāku
pētījuma kvalitātes indikatoru nekā citi 
pašreiz lietotie indikatori. Tas ļauj 
drosmīgām privātpersonām, iestādēm, 
reģioniem un valstīm uzņemties iniciatīvu 
un uzlabot pētniecības programmas, kurās 
tās ir īpaši spēcīgas.

Or. en

Pamatojums

Mums būtu jāpieņem plašāk atzīta un eiropeiskāka pētnieku karjeras profilu definīcija 
(https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors)

Ierosinātais EPP dotācijas saņēmēja indikators jebkurā gadījumā liecinātu par iestādes 
statusu. Tāpēc mēs ierosinām grozīt šo teikumu.

Grozījums Nr. 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts - 1.2.1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzēts, ka EPP finansētie pētījumi 
stimulēs zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu ar augstākās kvalitātes 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu 

Paredzēts, ka EPP finansētie pētījumi 
stimulēs zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu ar augstākās kvalitātes 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu 
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rezultātus ar lielu potenciālo 
sociālekonomisko ietekmi, un ka EPP 
noteiks skaidru un iedvesmojošu mērķi 
pirmrindas pētniecībai visā ES, Eiropā un 
starptautiskā mērogā. Nolūkā padarīt ES 
par pievilcīgāku vidi pasaules labākajiem 
zinātniekiem EPP mērķis ir panākt lielāku 
ES publikāciju īpatsvaru vienā procentā 
pasaules vislabāko, visvairāk atzinības 
saņēmušo publikāciju, un palielināt izcilu 
zinātnieku skaitu no tās finansētajām 
valstīm, kas neatrodas Eiropā. EPP 
finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispāratzītajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, pēc kura 
tiek piešķirtas EPP dotācijas, ir zinātniska 
izcilība. EPP darbojas uz augšupējas 
pieejas pamata bez iepriekš noteiktām 
prioritātēm.

rezultātus ar lielu potenciālo 
sociālekonomisko ietekmi, un ka EPP 
noteiks skaidru un iedvesmojošu mērķi 
pirmrindas pētniecībai visā ES, Eiropā un 
starptautiskā mērogā. Nolūkā padarīt ES 
par pievilcīgāku vidi pasaules labākajiem 
zinātniekiem EPP mērķis ir panākt lielāku 
ES publikāciju īpatsvaru vienā procentā 
pasaules vislabāko, visvairāk atzinības 
saņēmušo publikāciju, un palielināt izcilu 
zinātnieku skaitu no tās finansētajām 
valstīm, kas neatrodas Eiropā. EPP 
finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispāratzītajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, pēc kura 
tiek piešķirtas EPP dotācijas, ir zinātniska 
izcilība. EPP darbojas uz augšupējas 
pieejas pamata bez iepriekš noteiktām 
prioritātēm. Būtu jāpanāk līdzsvars starp 
fundamentālo, lietišķo un praktisko 
pētniecību un izstrādi, lai nodrošinātu 
jauno atklājumu efektīvu un strauju 
ieviešanu pašreizējās tehnoloģijās un 
komercproduktos.

Or. en

Grozījums Nr. 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts - 1.2.1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzēts, ka EPP finansētie pētījumi 
stimulēs zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu ar augstākās kvalitātes 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu 
rezultātus ar lielu potenciālo 
sociālekonomisko ietekmi, un ka EPP 
noteiks skaidru un iedvesmojošu mērķi 
pirmrindas pētniecībai visā ES, Eiropā un 
starptautiskā mērogā. Nolūkā padarīt ES 
par pievilcīgāku vidi pasaules labākajiem 
zinātniekiem EPP mērķis ir panākt lielāku 
ES publikāciju īpatsvaru vienā procentā 
pasaules vislabāko, visvairāk atzinības 
saņēmušo publikāciju, un palielināt izcilu

Paredzēts, ka EPP finansētie pētījumi 
stimulēs zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu ar augstākās kvalitātes 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu 
rezultātus ar lielu potenciālo sociālo, 
vidisko un ekonomisko ietekmi, un ka EPP 
noteiks skaidru un iedvesmojošu mērķi 
pirmrindas pētniecībai visā ES, Eiropā un 
starptautiskā mērogā. Nolūkā padarīt ES 
par pievilcīgāku vidi pasaules labākajiem 
zinātniekiem EPP mērķis ir panākt lielāku 
ES publikāciju īpatsvaru vienā procentā 
pasaules vislabāko, visvairāk atzinības 
saņēmušo publikāciju, un palielināt sevišķi 
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zinātnieku skaitu no tās finansētajām 
valstīm, kas neatrodas Eiropā. EPP 
finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispāratzītajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, pēc kura 
tiek piešķirtas EPP dotācijas, ir zinātniska 
izcilība. EPP darbojas uz augšupējas 
pieejas pamata bez iepriekš noteiktām 
prioritātēm.

talantīgu zinātnieku skaitu no tās 
finansētajām valstīm, kas neatrodas Eiropā. 
EPP finansējums tiek piešķirts, 
pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem 
vispāratzītajiem principiem. Vienīgais 
kritērijs, pēc kura tiek piešķirtas EPP 
dotācijas, ir augstas kvalitātes pētniecība 
ar vislielāko paredzamo ietekmi uz 
zinātnes attīstību. EPP darbojas uz 
augšupējas pieejas pamata bez iepriekš 
noteiktām prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Frāze “Vienīgais kritērijs.. ir zinātniska izcilība” ne tikai atkārtoti izceļ “izcilības” jēdzienu, 
ko — kā vairākkārt minēts iepriekš — nav iespējams izmērīt (savukārt kvalitāti var izmērīt), 
un tāpēc tas nevar būt kritērijs, turklāt šī frāze ir pretrunā citiem punktiem par EPP ietekmi 
(pēc iespējas plašākā nozīmē) un arī šā punkta pirmajai daļai. Tāpēc mēs ierosinām šo 
teikumu grozīt.

Grozījums Nr. 633
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts - 1.2.1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzēts, ka EPP finansētie pētījumi 
stimulēs zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu ar augstākās kvalitātes 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu 
rezultātus ar lielu potenciālo 
sociālekonomisko ietekmi, un ka EPP 
noteiks skaidru un iedvesmojošu mērķi 
pirmrindas pētniecībai visā ES, Eiropā un 
starptautiskā mērogā. Nolūkā padarīt ES 
par pievilcīgāku vidi pasaules labākajiem 
zinātniekiem EPP mērķis ir panākt lielāku 
ES publikāciju īpatsvaru vienā procentā 
pasaules vislabāko, visvairāk atzinības 
saņēmušo publikāciju, un palielināt izcilu 
zinātnieku skaitu no tās finansētajām 
valstīm, kas neatrodas Eiropā. EPP 
finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispāratzītajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, pēc kura 

Paredzēts, ka EPP finansētie pētījumi 
stimulēs zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu ar augstākās kvalitātes 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu 
rezultātus ar lielu potenciālo sociālo, 
ekonomisko un vidisko ietekmi, un ka EPP 
noteiks skaidru un iedvesmojošu mērķi 
pirmrindas pētniecībai visā ES, Eiropā un 
starptautiskā mērogā. Nolūkā padarīt ES 
par pievilcīgāku vidi pasaules labākajiem 
zinātniekiem EPP mērķis ir panākt lielāku 
ES publikāciju īpatsvaru vienā procentā 
pasaules vislabāko, visvairāk atzinības 
saņēmušo publikāciju, un palielināt izcilu 
zinātnieku skaitu no tās finansētajām 
valstīm, kas neatrodas Eiropā. EPP 
finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispāratzītajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, pēc kura 
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tiek piešķirtas EPP dotācijas, ir zinātniska 
izcilība. EPP darbojas uz augšupējas 
pieejas pamata bez iepriekš noteiktām 
prioritātēm.

tiek piešķirtas EPP dotācijas, ir zinātniska 
izcilība. EPP darbojas uz augšupējas 
pieejas pamata bez iepriekš noteiktām 
prioritātēm.

Or. it

Pamatojums

Jāņem vērā vides aspekts: 25 % no "Apvāršņa Eiropa" budžeta ir jānovirza videi.

Grozījums Nr. 634
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts - 1.2.1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzēts, ka EPP finansētie pētījumi 
stimulēs zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu ar augstākās kvalitātes 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu 
rezultātus ar lielu potenciālo 
sociālekonomisko ietekmi, un ka EPP 
noteiks skaidru un iedvesmojošu mērķi 
pirmrindas pētniecībai visā ES, Eiropā un 
starptautiskā mērogā. Nolūkā padarīt ES 
par pievilcīgāku vidi pasaules labākajiem 
zinātniekiem EPP mērķis ir panākt lielāku 
ES publikāciju īpatsvaru vienā procentā 
pasaules vislabāko, visvairāk atzinības 
saņēmušo publikāciju, un palielināt izcilu 
zinātnieku skaitu no tās finansētajām 
valstīm, kas neatrodas Eiropā. EPP 
finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispāratzītajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, pēc kura 
tiek piešķirtas EPP dotācijas, ir zinātniska 
izcilība. EPP darbojas uz augšupējas 
pieejas pamata bez iepriekš noteiktām 
prioritātēm.

Paredzēts, ka EPP finansētie pētījumi 
stimulēs zināšanu robežu ievērojamu 
paplašināšanu ar augstākās kvalitātes 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu 
rezultātus ar lielu potenciālo sociālo, 
ekonomisko un klimatisko ietekmi, un ka 
EPP noteiks skaidru un iedvesmojošu 
mērķi pirmrindas pētniecībai visā ES, 
Eiropā un starptautiskā mērogā. Nolūkā 
padarīt ES par pievilcīgāku vidi pasaules 
labākajiem zinātniekiem EPP mērķis ir 
panākt lielāku ES publikāciju īpatsvaru 
vienā procentā pasaules vislabāko, 
visvairāk atzinības saņēmušo publikāciju, 
un palielināt izcilu zinātnieku skaitu no tās 
finansētajām valstīm, kas neatrodas Eiropā. 
EPP finansējums tiek piešķirts, 
pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem 
vispāratzītajiem principiem. Vienīgais 
kritērijs, pēc kura tiek piešķirtas EPP 
dotācijas, ir zinātniska izcilība. EPP 
darbojas uz augšupējas pieejas pamata bez 
iepriekš noteiktām prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 635
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– Jauniem un karjeras vidusposmā 
esošiem pētniekiem nodrošināt 
instrumentus, ar ko viņi varētu attīstīt vai 
konsolidēt savas pētniecības grupas un 
programmas, un līdz ar to tiktu sekmēta 
viņu kļūšana par neatkarīgiem pašā 
produktīvākajā karjeras posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts - 1.2.1. punkts - 2. daļa - 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 iesācējiem pētniekiem un 
jauniem pētniekiem, kuriem ir izcilas 
idejas, lai viņi varētu kļūt neatkarīgi, 
vienlaikus saliedējot savu pētniecības 
grupu vai programmu, tostarp MSCA 
pasākumus sasaistot ar EPP (EPP 
priekšdarbības).

Or. en

Grozījums Nr. 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts - 1.2.1. punkts - 2. daļa - 2. 
ievilkums
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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, 
gan fundamentālo, gan lietišķo pētījumu 
jomā, lai viņi varētu kļūt neatkarīgi, 
vienlaikus saliedējot savu pētniecības 
grupu vai programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts - 1.2.1. punkts - 2. daļa - 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 atzītiem pētniekiem, 
kuriem ir izcilas idejas, lai viņi varētu kļūt 
neatkarīgi, vienlaikus saliedējot savu 
pētniecības grupu vai programmu.

Or. en

Pamatojums

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Grozījums Nr. 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.1. punkts - 2. daļa - 1. punkts -
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izveidos EPP vispārējo zinātnisko 
stratēģiju, ņemot vērā zinātnes iespējas un 
Eiropas zinātnes vajadzības;

– saskaņā ar "Apvāršņa Eiropa" 
stratēģisko plānu izveidos EPP vispārējo 
zinātnisko stratēģiju, ņemot vērā zinātnes 
iespējas un Eiropas zinātnes vajadzības;

Or. en
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Pamatojums

Ja tā ir daļa no pamatprogrammas, tas attiecīgi jānorāda, pretējā gadījumā tā kļūtu par 
neatkarīgu programmu, ko finansē no citiem resursiem un kas balstīta uz citu likumdošanas 
iniciatīvu.

Grozījums Nr. 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.1. punkts - 2. daļa - 2. punkts -
3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošinās, ka EPP dotācijas tiek 
piešķirtas un pārvaldītas vienkāršās un 
pārredzamās procedūrās, galveno 
uzmanību pievēršot izcilībai, veicinot 
iniciatīvu un apvienojot elastīgumu un 
atbildību, nepārtraukti uzraugot darbību un 
īstenošanas kvalitāti;

– nodrošinās, ka EPP dotācijas tiek 
piešķirtas un pārvaldītas vienkāršās un 
pārredzamās procedūrās, galveno 
uzmanību pievēršot augstai zinātnes 
kvalitātei, veicinot iniciatīvu un apvienojot 
elastīgumu un atbildību, nepārtraukti 
uzraugot darbību un īstenošanas kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 641
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.1. punkts - 2. daļa - 2. punkts -
4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārskatīs un izvērtēs EPP 
sasniegumus un EPP finansēto pētījumu 
kvalitāti un ietekmi, un ieteiks korektīvas 
vai turpmākas darbības;

– pārskatīs un izvērtēs EPP 
sasniegumus un EPP finansēto pētījumu 
kvalitāti un ietekmi, un ieteiks korektīvas 
vai turpmākas darbības; prasīs iesniegtajos 
priekšlikumos ietvert klimata jautājumus, 
ja programmas klimata izdevumi ir 
mazāki par 50 % no paredzētā, kā noteikts 
[Regulas par pamatprogrammas izveidi] 
6.b pantā (jauns);

Or. en



AM\1159886LV.docx 45/85 PE625.595v01-00

LV

Grozījums Nr. 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.1. punkts - 2. daļa - 2. punkts -
4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārskatīs un izvērtēs EPP 
sasniegumus un EPP finansēto pētījumu 
kvalitāti un ietekmi, un ieteiks korektīvas 
vai turpmākas darbības;

– periodiski iesniegs ārēju pārskatu 
un novērtējumu par EPP sasniegumiem
un EPP finansēto pētījumu kvalitāti un 
ietekmi, un attiecīgi pieņems ieteikumus 
un izstrādās pamatnostādnes korektīvām 
vai turpmākām darbībām;

Or. en

Pamatojums

Kā minēts iepriekš, EPP darbības pārskatīšanu un novērtēšanu nedrīkst atstāt vienīgi EPP 
ziņā. Tas ir labas administratīvās prakses pamats.

Grozījums Nr. 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP priekšsēdētājs pilnvaru termiņa laikā 
dzīvo Briselē un lielāko daļu laika
velta12EPP darbībai. Viņš saņem 
atalgojumu, kas ir līdzvērtīgs Komisijas 
augstākā līmeņa vadītāja atalgojumam, un 
specializētā īstenošanas struktūra nodrošina 
atbalstu, kas nepieciešams priekšsēdētāja 
funkciju izpildei.

EPP priekšsēdētājs pilnvaru termiņa laikā 
dzīvo Briselē un visu laiku velta EPP 
darbībai. Viņš saņem atalgojumu, kas ir 
līdzvērtīgs Komisijas augstākā līmeņa 
vadītāja atalgojumam, un specializētā 
īstenošanas struktūra nodrošina atbalstu, 
kas nepieciešams priekšsēdētāja funkciju 
izpildei.
EPP priekšsēdētājam būtu jāatturas 
valdes līmenī pārstāvēt jebkuru publisku 
vai privātu iestādi un piedalīties jebkurās 
darbībās, kas varētu izraisīt interešu 
konfliktu ar viņa kā EPP priekšsēdētāja 
pienākumiem.

_________________
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12 Principā – vismaz 80 % no laika.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.2. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Specializētās īstenošanas struktūras 
kompetencē būs visi programmas 
īstenošanas administratīvie aspekti un 
programmas izpilde atbilstīgi EPP darba 
programmai. Struktūra ieviesīs vērtēšanas 
procedūras, recenzēšanas un atlases 
procedūras atbilstoši Zinātniskās padomes 
izstrādātajai stratēģijai, kā arī nodrošinās 
dotāciju finansiālo un zinātnisko 
pārvaldību. Specializētā īstenošanas 
struktūra atbalstīs Zinātnisko padomi visu
minēto uzdevumu izpildē, arī zinātniskās 
stratēģijas izstrādē, darbību pārraudzīšanā 
un EPP sasniegumu pārlūkošanā un 
vērtēšanā, kā arī tās informatīvo un saziņas 
pasākumu organizēšanā, nodrošinās 
piekļuvi vajadzīgajiem dokumentiem un 
datiem, kas ir tās rīcībā, kā arī informēs 
Zinātnisko padomi par saviem 
pasākumiem.

Specializētās īstenošanas struktūras 
kompetencē būs visi programmas 
īstenošanas administratīvie aspekti un 
programmas izpilde atbilstīgi EPP darba 
programmai. Struktūra ieviesīs vērtēšanas 
procedūras, recenzēšanas un atlases 
procedūras atbilstoši Zinātniskās padomes 
izstrādātajai stratēģijai, kā arī nodrošinās 
dotāciju finansiālo un zinātnisko 
pārvaldību. Specializētā īstenošanas 
struktūra atbalstīs Zinātnisko padomi 
minēto uzdevumu izpildē, arī darbību 
pārraudzīšanā, kā arī tās informatīvo un 
saziņas pasākumu organizēšanā, 
nodrošinās piekļuvi vajadzīgajiem 
dokumentiem un datiem, kas ir tās rīcībā, 
kā arī informēs Zinātnisko padomi par 
saviem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

SĪS iesaiste “EPP zinātniskās stratēģijas izstrādē” šķiet pilnīgi nepiemērota. Turklāt, kā jau 
minēts, EPP sasniegumu pārlūkošana un vērtēšana būtu jāuztic ārējai struktūrai.

Grozījums Nr. 645
Evžen Tošenovský

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.3. punkts - 1. daļa - 2. 
ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošinās specializētās
īstenošanas struktūras darba 
nepārtrauktību, kā arī uzdevumu un 
pienākumu deleģēšanu, ņemot vērā 
Zinātniskās padomes viedokli;

– uzraudzīs īpaši izveidotās
īstenošanas struktūras darba 
nepārtrauktību, kā arī nodrošinās
uzdevumu un pienākumu deleģēšanu, 
ņemot vērā Zinātniskās padomes viedokli;

Or. en

Grozījums Nr. 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.3. punkts - 1. daļa - 5. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošinās, ka laicīgi tiek pieņemta 
darba programma, nostājas par īstenošanas 
metodiku un vajadzīgie īstenošanas 
noteikumi, to vidū EPP noteikumi par 
priekšlikumu iesniegšanu un EPP dotācijas 
paraugnolīgums, ņemot vērā Zinātniskās 
padomes nostājas;

– nodrošinās, ka laicīgi tiek pieņemta 
darba programma, nostājas par īstenošanas 
metodiku un vajadzīgie īstenošanas 
noteikumi, to vidū EPP noteikumi par 
priekšlikumu iesniegšanu un EPP dotācijas 
paraugnolīgums, ņemot vērā Zinātniskās 
padomes nostājas un "Apvāršņa Eiropa" 
stratēģisko plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 647
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.3. punkts - 1. daļa - 7. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbildot par vispārējo Pētniecības 
pamatprogrammas īstenošanu, pārraudzīs 
specializēto īstenošanas struktūru.

– atbildot par vispārējo Pētniecības 
pamatprogrammas īstenošanu, pārraudzīs 
specializēto īstenošanas struktūru, kā arī 
to, kā tiek izpildīta prasība panākt, lai 
klimata izdevumiem novirzītu 50 %, kā 
noteikts [Regulas par pamatprogrammas 
izveidi] 6.b pantā (jauns).
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Or. en

Grozījums Nr. 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts - 1.3.3. punkts - 1. daļa - 7. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbildot par vispārējo Pētniecības 
pamatprogrammas īstenošanu, pārraudzīs 
specializēto īstenošanas struktūru.

– atbildot par vispārējo Pētniecības 
pamatprogrammas īstenošanu, pārraudzīs 
Zinātniskās padomes un specializētās
īstenošanas struktūras darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai nepieciešama augsti kvalificēta un 
noturīga cilvēkkapitāla bāze pētniecībā un 
inovācijā, kas var viegli piemēroties un 
atrast ilgtspējīgus risinājumus nākotnes 
problēmām, piemēram, lielajām 
demogrāfiskajām pārmaiņām Eiropā. Lai 
nodrošinātu izcilību, pētniekiem jābūt 
mobiliem, jāsadarbojas un jāizplata 
zināšanas starp valstīm, nozarēm un 
disciplīnām, ar pareizo zināšanu un 
prasmju apvienojumu, lai risinātu 
sabiedrības problēmas un atbalstītu 
inovāciju.

Eiropai nepieciešama augsti kvalificētu un 
noturīgu cilvēkresursu kvantitatīvi 
nozīmīga piesaiste pētniecībā un inovācijā, 
kas var viegli piemēroties un atrast 
ilgtspējīgus risinājumus pašreizējām un
nākotnes sabiedrības problēmām, 
piemēram, tādām kā lielajām 
demogrāfiskajām pārmaiņām Eiropā. Lai 
nodrošinātu izcilu kvalitāti, pētniekiem 
jābūt mobiliem, jāsadarbojas un jāizplata 
zināšanas starp valstīm, nozarēm un 
disciplīnām, ar pareizo zināšanu un 
prasmju apvienojumu, lai risinātu 
sabiedrības problēmas un atbalstītu 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 650
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Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai nepieciešama augsti kvalificēta un 
noturīga cilvēkkapitāla bāze pētniecībā un 
inovācijā, kas var viegli piemēroties un 
atrast ilgtspējīgus risinājumus nākotnes 
problēmām, piemēram, lielajām 
demogrāfiskajām pārmaiņām Eiropā. Lai 
nodrošinātu izcilību, pētniekiem jābūt 
mobiliem, jāsadarbojas un jāizplata 
zināšanas starp valstīm, nozarēm un 
disciplīnām, ar pareizo zināšanu un 
prasmju apvienojumu, lai risinātu 
sabiedrības problēmas un atbalstītu 
inovāciju.

Eiropai nepieciešama augsti kvalificēta un 
noturīga cilvēkkapitāla bāze pētniecībā un 
inovācijā, kas var viegli piemēroties un 
atrast ilgtspējīgus risinājumus nākotnes 
problēmām, piemēram, lielajām 
demogrāfiskajām pārmaiņām Eiropā. Lai 
nodrošinātu izcilību, pētniekiem jābūt 
mobiliem, jāpiekļūst augstākās kvalitātes 
infrastruktūrai, jāsadarbojas un jāizplata 
zināšanas starp valstīm, nozarēm un 
disciplīnām, ar pareizo zināšanu un 
prasmju apvienojumu, lai risinātu 
sabiedrības problēmas un atbalstītu 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa - 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 1. daļa – 1. apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

mobilitātes programmas efektīvi 
nodrošinās vienlīdzīgas iespējas vīriešiem 
un sievietēm un ietvers īpašus pasākumus, 
lai novērstu šķēršļus pētnieču mobilitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 2. daļa
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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 
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+).

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 
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. Turklāt, lai 
nodrošinātu sinerģiju un plašāk izplatītu
izcilību, izcilības zīmogs arī turpmāk tiks 
piemērots attiecībā uz MSCA 
pieprasījumiem; nosacījumi, ar kādiem ir
jāturpina uzlabot pētnieku darbības, visā 
Eiropas Pētniecības telpā (ERA) ir 
jāuzlabo, tostarp risinot atalgojuma 
atšķirību starp dažādu ES dalībvalstu 
pētniekiem, kas iesaistīti ES pētniecības 
un inovācijas pamatprogrammu 
projektos. 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. 653
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā



AM\1159886LV.docx 51/85 PE625.595v01-00

LV

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 2. daļa

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 
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+).

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 
reintegrēt Eiropas pētniekus, kuri strādā 
citur. Lai sasniegtu šo mērķi, uzmanība 
būtu jāpievērš shēmām, kas veicina 
līdzsvaru starp ģimenes dzīvi un darbu.
Pilnīgas dzimumu vienlīdzības 
garantēšana visās nozarēs, tostarp 
zinātnē, tehnoloģijās un inovācijā, ir 
būtisks globālas ekonomiskās attīstības 
nosacījums. 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+).

Or. en

Grozījums Nr. 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropa ir zinātnes ģenerators, kurā 
apmēram 1,8 miljoni pētnieku strādā 

Eiropa ir zinātnes ģenerators, kurā 
apmēram 1,8 miljoni pētnieku strādā 
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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 
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+).

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 jādaudzkāršo centieni 
piesaistīt vairāk jauniešu karjerai 
pētniecībā, piesaistīt pētniekus no trešajām 
valstīm, pieturēt savus pētniekus un 
reintegrēt Eiropas pētniekus, kuri strādā 
citur. Papildus, lai veicinātu izcilību 
plašākā mērogā un līdzdalību augstas 
kvalitātes pētniecības un inovācijas 
programmās un darbībās, 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. 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 2. daļa

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 

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, pieturēt savus pētniekus un 
reintegrēt Eiropas pētniekus, kuri strādā 
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un 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+).

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+).

Or. en

Grozījums Nr. 656
Gunnar Hökmark

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

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 
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.

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 
pakalpojumiem. Tā ietver pētniecības 
jomas, uz kurām attiecas Līgums par 
Eiropas Savienības darbību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas (Euratom) 
dibināšanas līgums. Šim nolūkam 
jāizmanto pieejamie papildu finansējuma 
avoti.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 4. daļa

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 
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.

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības 
(MSCA) ir vērstas uz augstas kvalitātes, 
augšupēju pētniecību, kas ir atvērta 
jebkurai pētniecības jomai, sākot ar 
fundamentāliem pētījumiem un beidzot ar 
rezultātu ieviešanu tirgū un inovācijas 
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 (tostarp 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.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa - 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 4. daļa – 1. apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar pamata darbībām ir jāsniedz izcila un 
novatoriska apmācība pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, ļaujot pētniekiem pilnveidot 
savu pētniecības mācību programmu un 
iesaistot universitātes, pētniecības 
iestādes, uzņēmumus, MVU un citas 
sociālekonomiskās grupas no dažādām 
valstīm. Tādējādi pilnveidosies un 
uzlabosies karjeras iespējas jauniem 
diplomu saņēmušiem pētniekiem gan 
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publiskajā, gan privātajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas līmenī MSCA ir galvenais 
instruments trešo valstu pētnieku 
piesaistīšanai Eiropai, tādējādi dodot lielu 
ieguldījumu globālai sadarbībai pētniecībā 
un inovācijā. Ir liecības, ka MSCA ne tikai 
pozitīvi ietekmē indivīdus, organizācijas un 
sistēmas, bet arī dod rezultātus ar lielu 
ietekmi un panāk lūzumu, vienlaikus 
būtiski iesaistoties sabiedrisku un 
stratēģisku problēmu risināšanā. Ilgtermiņa 
ieguldījumi cilvēkos atmaksājas, kā pierāda 
to Nobela prēmijas laureātu skaits, kuri ir 
bijuši MSCA praktikanti vai uzraudzītāji.

Eiropas līmenī MSCA ir galvenais 
instruments trešo valstu pētnieku 
piesaistīšanai Eiropai, tādējādi dodot lielu 
ieguldījumu Eiropas zinātnes un 
ekonomikas konkurētspējā un globālai 
sadarbībai pētniecībā un inovācijā. Ir 
liecības, ka MSCA ne tikai pozitīvi 
ietekmē indivīdus, organizācijas un 
sistēmas, bet arī dod rezultātus ar lielu 
ietekmi un panāk lūzumu, vienlaikus 
būtiski iesaistoties sabiedrisku un 
stratēģisku problēmu risināšanā. Ilgtermiņa 
ieguldījumi cilvēkos atmaksājas, kā pierāda 
to Nobela prēmijas laureātu skaits, kuri ir 
bijuši MSCA praktikanti vai uzraudzītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 660
Evžen Tošenovský

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas līmenī MSCA ir galvenais 
instruments trešo valstu pētnieku 
piesaistīšanai Eiropai, tādējādi dodot lielu 
ieguldījumu globālai sadarbībai pētniecībā 
un inovācijā. Ir liecības, ka MSCA ne tikai 
pozitīvi ietekmē indivīdus, organizācijas un 
sistēmas, bet arī dod rezultātus ar lielu 
ietekmi un panāk lūzumu, vienlaikus 
būtiski iesaistoties sabiedrisku un 

Eiropas līmenī MSCA kopā ar EPP ir 
galvenais instruments trešo valstu pētnieku 
piesaistīšanai Eiropai, tādējādi dodot lielu 
ieguldījumu globālai sadarbībai pētniecībā 
un inovācijā. Ir liecības, ka MSCA ne tikai 
pozitīvi ietekmē indivīdus, organizācijas un 
sistēmas, bet arī dod rezultātus ar lielu 
ietekmi un panāk lūzumu, vienlaikus 
būtiski iesaistoties sabiedrisku un 
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stratēģisku problēmu risināšanā. Ilgtermiņa 
ieguldījumi cilvēkos atmaksājas, kā pierāda 
to Nobela prēmijas laureātu skaits, kuri ir 
bijuši MSCA praktikanti vai uzraudzītāji.

stratēģisku problēmu risināšanā. Ilgtermiņa 
ieguldījumi cilvēkos atmaksājas, kā pierāda 
to Nobela prēmijas laureātu skaits, kuri ir 
bijuši MSCA praktikanti vai uzraudzītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 661
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts - 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošinot globālu pētniecības konkurenci 
starp zinātniekiem un akadēmiskā un 
neakadēmiskā sektora 
uzņēmējorganizācijām un augstas 
kvalitātes zināšanu radīšanu un apmaiņu 
starp valstīm, nozarēm un disciplīnām, 
MSCA būtiski veicina programmas “Darba 
vietas, izaugsme, ieguldījumi”, ES globālās 
stratēģijas un ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķus.

Nodrošinot globālu pētniecības konkurenci 
starp zinātniekiem un akadēmiskā un 
neakadēmiskā sektora 
uzņēmējorganizācijām un augstas 
kvalitātes zināšanu radīšanu un apmaiņu 
starp valstīm, nozarēm un disciplīnām, 
MSCA būtiski veicina programmas “Darba 
vietas, izaugsme, ieguldījumi”, ES globālās 
stratēģijas, ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un ES saistības saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 662
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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 

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, jo īpaši pētniekiem 
karjeras sākumposmā, no visas ES un 
valstīm ārpus tās; īpaša uzmanība ir 
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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.

jāpievērš arī pētniekiem un zinātniekiem, 
kuri Eiropā ieradušies kā migranti, 
kuriem ir augstākās izglītības grāds un 
kuriem būtu jāsniedz iespēja pēc iespējas 
drīz integrēties Eiropas zinātnieku 
aprindās un struktūrās; 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, īpašu 
uzmanību pievēršot zinātniekiem un 
pētniekiem, kas Eiropā nesen ieradušies 
kā migranti.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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 

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, garantējot darba tiesības un nosakot 
standartus kvalitatīvai apmācībai, 
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un visu pētnieku atklātai rekrutēšanai. pievilcīgiem un stabiliem darba apstākļiem 
un visu pētnieku atklātai rekrutēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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. Tas tiek sasniegts, 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, pārredzamai un 
uz sasniegumiem balstītai rekrutēšanai.

Or. en

Pamatojums

Dīvaini, ka pārambiciozie EPP mērķi "tiek sasniegti", savukārt saprātīgos, realizējamos un 
jau taustāmos MSCA rezultātus "var sasniegt".

Grozījums Nr. 665
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.1. punkts - ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.1. Izcilības veicināšana ar pētnieku 
pārrobežu un visu nozaru un disciplīnu 
mobilitāti

2.2.1. Izcilības veicināšana ar pētnieku 
pārrobežu un visu nozaru un disciplīnu 
mobilitāti, tostarp piekļuvi pētniecības 
infrastruktūrai

Or. en

Grozījums Nr. 666
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienībai jāturpina būt izcilas 
pētniecības etalonam un tādējādi 
pievilcīgai daudzsološākajiem pētniekiem 
visos karjeras posmos gan no Eiropas, gan 
valstīm ārpus tās. To var sasniegt, ļaujot 
pētniekiem un ar pētniecību saistītiem 
darbiniekiem pārvietoties un sadarboties 
starp valstīm, nozarēm un disciplīnām, un 
tādējādi savā labā izmantot kvalitatīvas 
mācību un karjeras iespējas. Tas veicinās 
karjeras maiņu starp akadēmisko un 
neakadēmisko sektoru, kā arī stimulēs 
uzņēmējdarbības aktivitāti.

Eiropas Savienībai jāturpina būt izcilas 
pētniecības etalonam un tādējādi 
pievilcīgai daudzsološākajiem pētniekiem 
visos karjeras posmos gan no Eiropas, gan 
valstīm ārpus tās. To var sasniegt, ļaujot 
pētniekiem un ar pētniecību saistītiem 
darbiniekiem pārvietoties un sadarboties 
starp valstīm, nozarēm un disciplīnām un 
piekļūt augstākās kvalitātes 
infrastruktūrai, un tādējādi savā labā 
izmantot kvalitatīvas mācību un karjeras 
iespējas. Tas veicinās karjeras maiņu starp 
akadēmisko un neakadēmisko sektoru, kā 
arī stimulēs uzņēmējdarbības aktivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.1. punkts - 2. daļa - 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Mobilitātes pieredze Eiropā vai 
ārpus tās labākajiem vai 
daudzsološākajiem pētniekiem neatkarīgi 
no to valstspiederības, lai īstenotu izcilu 

– Mobilitātes pieredze Eiropā vai 
ārpus tās labākajiem vai 
daudzsološākajiem pētniekiem neatkarīgi 
no to valstspiederības, lai īstenotu izcilu 
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pētniecību un attīstītu pētnieku prasmes, kā 
arī karjeru akadēmiskajā un 
neakadēmiskajā sektorā.

pētniecību un attīstītu pētnieku prasmes, kā 
arī karjeru akadēmiskajā un 
neakadēmiskajā sektorā, tostarp piekļuve 
pētniecības infrastruktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 668
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.1. punkts - 2. daļa - 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Mobilitātes pieredze Eiropā vai 
ārpus tās labākajiem vai 
daudzsološākajiem pētniekiem neatkarīgi 
no to valstspiederības, lai īstenotu izcilu 
pētniecību un attīstītu pētnieku prasmes, kā 
arī karjeru akadēmiskajā un 
neakadēmiskajā sektorā.

– Mobilitātes pieredze Eiropā vai 
ārpus tās labākajiem vai 
daudzsološākajiem pētniekiem neatkarīgi 
no to valstspiederības, lai īstenotu izcilu 
pētniecību un attīstītu pētnieku prasmes, kā 
arī karjeru akadēmiskajā, tostarp 
pētniecības infrastruktūrās, un 
neakadēmiskajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.1. punkts - 2. daļa - 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Mobilitātes pieredze Eiropā vai 
ārpus tās labākajiem vai 
daudzsološākajiem pētniekiem neatkarīgi 
no to valstspiederības, lai īstenotu izcilu
pētniecību un attīstītu pētnieku prasmes, kā 
arī karjeru akadēmiskajā un 
neakadēmiskajā sektorā.

– Mobilitātes pieredze Eiropā vai 
ārpus tās labākajiem vai 
daudzsološākajiem pētniekiem neatkarīgi 
no to valstspiederības, lai īstenotu 
augstākās kvalitātes pētniecību un attīstītu 
pētnieku prasmes, kā arī karjeru 
akadēmiskajā un neakadēmiskajā sektorā.

Or. en
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Grozījums Nr. 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.1. punkts - 2. daļa - 1.a 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Mobilitātes pieredze, orientējoties 
uz pamatprogrammā mazpārstāvētām 
valstīm un labākajiem vai 
daudzsološākajiem pētniekiem neatkarīgi 
no to valstspiederības, lai īstenotu izcilu 
pētniecību un attīstītu pētnieku prasmes, 
kā arī karjeru akadēmiskajā un 
neakadēmiskajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 671
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.1. punkts - 2. daļa - 1.a 
ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- sekmēt daudzsološu zinātnieku un 
pētnieku, kas nesen ieradušies Eiropā kā 
migranti, piekļuvi izcilai pētniecībai un 
attīstīt viņu prasmes, kā arī karjeru gan 
akadēmiskajā, gan neakadēmiskajā 
sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 672
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.2. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Eiropai ir vajadzīga spēcīga, noturīga un 
radoša cilvēkresursu bāze ar prasmju 
kombināciju, kas atbilst darba tirgus 
nākotnes vajadzībām, ļauj inovēt un 
pārvērst zināšanas un idejas ražojumos un 
pakalpojumos, dodot ekonomisku un 
sociālu labumu. To var sasniegt, apmācot 
pētniekus turpināt attīstīt savas būtiskākās 
pētniecības prasmes, kā arī uzlabot viņu 
citiem nododamās prasmes, piemēram, 
radošo garu un uzņēmību. Tas ļaus 
pētniekiem risināt tagadējās un nākamās 
globālās problēmas un uzlabos viņu 
karjeras iespējas un inovācijas potenciālu.

Eiropai ir vajadzīga spēcīga, noturīga un 
radoša cilvēkresursu bāze ar prasmju 
kombināciju, kas atbilst darba tirgus 
nākotnes vajadzībām, ļauj inovēt un 
pārvērst zināšanas un idejas ražojumos un 
pakalpojumos, dodot zinātnisku,
ekonomisku un sociālu labumu. To var 
sasniegt, apmācot pētniekus turpināt attīstīt 
savas būtiskākās pētniecības prasmes, 
uzlabot viņu citiem nododamās prasmes, 
piemēram, radošo garu un uzņēmību, 
tostarp izpratni par priekšrocībām, ko 
nodrošina standarti nolūkā laist tirgū 
jaunus produktus un pakalpojumus. Tas 
ļaus pētniekiem risināt tagadējās un 
nākamās globālās problēmas un uzlabos 
viņu karjeras iespējas un inovācijas 
potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.2. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir vajadzīga spēcīga, noturīga un 
radoša cilvēkresursu bāze ar prasmju 
kombināciju, kas atbilst darba tirgus 
nākotnes vajadzībām, ļauj inovēt un 
pārvērst zināšanas un idejas ražojumos un 
pakalpojumos, dodot ekonomisku un 
sociālu labumu. To var sasniegt, apmācot 
pētniekus turpināt attīstīt savas būtiskākās 
pētniecības prasmes, kā arī uzlabot viņu 
citiem nododamās prasmes, piemēram, 
radošo garu un uzņēmību. Tas ļaus 
pētniekiem risināt tagadējās un nākamās 
globālās problēmas un uzlabos viņu 
karjeras iespējas un inovācijas potenciālu.

Eiropai ir vajadzīga spēcīga, noturīga un 
radoša cilvēkresursu bāze ar prasmju 
kombināciju, kas atbilst darba tirgus 
nākotnes vajadzībām, ļauj inovēt un 
pārvērst zināšanas un idejas ražojumos un 
pakalpojumos, dodot ekonomisku un 
sociālu labumu. To var sasniegt, apmācot 
pētniekus turpināt attīstīt savas būtiskākās 
pētniecības prasmes, kā arī uzlabot viņu 
citiem nododamās prasmes, piemēram, 
radošu, atbildīgu un sabiedrībai atvērtu 
garu. Tas ļaus pētniekiem risināt tagadējās 
un nākamās globālās problēmas un uzlabos 
viņu karjeras iespējas un inovācijas 
potenciālu.

Or. en
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Pamatojums

Ir jau labi, ja ir daudz uzņēmēju ar pētnieka pieredzi, taču tikpat labi ir arī augstākā līmeņa 
publiskās pārvaldes darbinieki, politiķi un vadītāji ar pētnieka pieredzi. Līdz ar to nav 
jāuzsver tikai "uzņēmība". Pētniekiem ir jābūt pārstāvētiem visos sabiedrības sektoros.

Grozījums Nr. 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.2. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir vajadzīga spēcīga, noturīga un 
radoša cilvēkresursu bāze ar prasmju 
kombināciju, kas atbilst darba tirgus 
nākotnes vajadzībām, ļauj inovēt un 
pārvērst zināšanas un idejas ražojumos un 
pakalpojumos, dodot ekonomisku un 
sociālu labumu. To var sasniegt, apmācot 
pētniekus turpināt attīstīt savas būtiskākās 
pētniecības prasmes, kā arī uzlabot viņu 
citiem nododamās prasmes, piemēram, 
radošo garu un uzņēmību. Tas ļaus 
pētniekiem risināt tagadējās un nākamās 
globālās problēmas un uzlabos viņu 
karjeras iespējas un inovācijas potenciālu.

Eiropai ir vajadzīga spēcīga, noturīga un 
radoša cilvēkresursu bāze ar prasmju 
kombināciju, kas atbilst darba tirgus 
nākotnes vajadzībām, ļauj inovēt un 
pārvērst zināšanas un idejas ražojumos un 
pakalpojumos, dodot zinātnisku,
ekonomisku un sociālu labumu. To var 
sasniegt, apmācot pētniekus turpināt attīstīt 
savas būtiskākās pētniecības prasmes, kā 
arī uzlabot viņu citiem nododamās 
prasmes, piemēram, radošo garu un 
uzņēmību. Tas ļaus pētniekiem risināt 
tagadējās un nākamās sabiedrības
problēmas un uzlabos viņu karjeras 
iespējas un inovācijas potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.2. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir vajadzīga spēcīga, noturīga un 
radoša cilvēkresursu bāze ar prasmju 
kombināciju, kas atbilst darba tirgus 
nākotnes vajadzībām, ļauj inovēt un 
pārvērst zināšanas un idejas ražojumos un 
pakalpojumos, dodot ekonomisku un 

Eiropai ir vajadzīga spēcīga, noturīga un 
radoša cilvēkresursu bāze ar prasmju 
kombināciju, kas atbilst darba tirgus 
nākotnes vajadzībām, ļauj inovēt un 
pārvērst zināšanas un idejas ražojumos un 
pakalpojumos, dodot zinātnisku,
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sociālu labumu. To var sasniegt, apmācot 
pētniekus turpināt attīstīt savas būtiskākās 
pētniecības prasmes, kā arī uzlabot viņu 
citiem nododamās prasmes, piemēram, 
radošo garu un uzņēmību. Tas ļaus 
pētniekiem risināt tagadējās un nākamās 
globālās problēmas un uzlabos viņu 
karjeras iespējas un inovācijas potenciālu.

ekonomisku un sociālu labumu. To var 
sasniegt, apmācot pētniekus turpināt attīstīt 
savas būtiskākās pētniecības prasmes, kā 
arī uzlabot viņu citiem nododamās 
prasmes, piemēram, radošo garu un 
uzņēmību. Tas ļaus pētniekiem risināt 
tagadējās un nākamās globālās problēmas 
un uzlabos viņu karjeras iespējas un 
inovācijas potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.3. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.3. Cilvēkkapitāla un prasmju 
pilnveides stiprināšana Eiropas pētniecības 
telpā

2.2.3. Cilvēkresursu un prasmju 
pilnveides stiprināšana Eiropas pētniecības 
telpā

Or. en

Grozījums Nr. 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.3. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu izcilību, popularizētu 
sadarbību starp pētniecības iestādēm un 
nodrošinātu pozitīvu strukturēšanas 
ietekmi, visā EPT jāizplata kvalitatīvu 
mācību standarti, labi darba apstākļi un 
efektīva pētnieku karjeras attīstība. Tas 
palīdzēs modernizēt vai uzlabot pētniecības 
programmas un sistēmas, kā arī veicināt 
iestāžu pievilcību pasaules mērogā.

Lai veicinātu izcilību, popularizētu 
sadarbību starp pētniecības iestādēm un 
nodrošinātu pozitīvu strukturēšanas 
ietekmi, visā EPT jāizplata kvalitatīvu 
mācību standarti, labi darba apstākļi, 
piemēram, vienāds atalgojums visos 
līmeņos un visās Eiropas valstīs, un 
efektīva pētnieku karjeras attīstība. Tas 
palīdzēs modernizēt vai uzlabot pētniecības 
programmas un sistēmas, kā arī veicināt 
iestāžu pievilcību pasaules mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 679
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.3. punkts - 2. daļa - 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 attiecīgā 
gadījumā papildina EIT izglītības 
pasākumus, ar mērķi veicināt izcilību un 
izplatīt labās prakses piemērus iestādēs un 
pētniecības un inovācijas sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.4. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiski jāstiprina sinerģijas starp Būtiski jāstiprina sinerģijas starp 
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pētniecības un inovācijas sistēmām un 
programmām ES, reģionālā un valsts 
līmenī. To ir iespējams nodrošināt, īpaši 
izmantojot sinerģiju un komplementaritāti 
ar citām “Eiropas apvāršņa” daļām, 
piemēram, Eiropas Inovācijas un 
tehnoloģijas institūtu (EIT) un citām ES 
programmām, sevišķi ESF+, arī ar izcilības 
zīmogu.

pētniecības un inovācijas sistēmām un 
programmām ES, reģionālā un valsts 
līmenī. To ir iespējams nodrošināt, īpaši 
izmantojot sinerģiju un komplementaritāti 
ar citām “Apvāršņa Eiropa” daļām, 
piemēram, Eiropas Inovācijas un 
tehnoloģijas institūtu (EIT) un citām ES 
programmām, sevišķi ESF+, arī ar izcilības 
zīmogu. Lai izmantotu sinerģijas starp 
programmām, noteikumi ir jāsaskaņo un 
jāvienkāršo.

Or. en

Grozījums Nr. 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.4. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiski jāstiprina sinerģijas starp 
pētniecības un inovācijas sistēmām un 
programmām ES, reģionālā un valsts 
līmenī. To ir iespējams nodrošināt, īpaši 
izmantojot sinerģiju un komplementaritāti 
ar citām “Eiropas apvāršņa” daļām, 
piemēram, Eiropas Inovācijas un 
tehnoloģijas institūtu (EIT) un citām ES 
programmām, sevišķi ESF+, arī ar izcilības 
zīmogu.

Būtiski jāstiprina sinerģijas starp 
pētniecības un inovācijas sistēmām un 
programmām ES, reģionālā un valsts 
līmenī. To ir iespējams nodrošināt, īpaši 
izmantojot sinerģiju un komplementaritāti, 
un jo īpaši sadarbspēju ar citām 
“Apvāršņa Eiropa” daļām, piemēram, 
Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas institūtu 
(EIT) un citām ES programmām, sevišķi 
ESF+, piemēram, ar izcilības zīmoga 
pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 682
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.5. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informētība par programmas pasākumiem 
un pētniekiem veltīto sabiedrības atzinību 

Informētība par programmas pasākumiem 
un pētniekiem veltīto sabiedrības atzinību 
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ir jāuzlabo visā ES un ārpus tās, lai 
paplašinātu MSCA globālo profilu, attīstītu 
labāku izpratni par pētnieku darba ietekmi 
uz pilsoņu ikdienas dzīvi un mudinātu 
jauniešus sākt karjeru pētniecībā. To var 
sasniegt ar zināšanu un prakses labāku 
izplatīšanu, izmantošanu un veicināšanu.

ir jāuzlabo visā ES un ārpus tās, lai 
paplašinātu MSCA globālo profilu, attīstītu 
labāku izpratni par pētnieku darba ietekmi 
uz pilsoņu ikdienas dzīvi un mudinātu 
jauniešus, jo īpaši sievietes un nesen 
ieradušos migrantus, sākt karjeru 
pētniecībā. To var sasniegt ar zināšanu un 
prakses labāku izplatīšanu, izmantošanu un 
veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 683
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.5. punkts - 2. daļa - 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sabiedrības informēšanas 
iniciatīvas ar mērķi veicināt interesi par 
pētnieka karjeru, sevišķi jauniešu vidū.

– Sabiedrības informēšanas 
iniciatīvas ar mērķi veicināt interesi par 
pētnieka karjeru, sevišķi jauniešu un jo 
īpaši sieviešu un nesen ieradušos 
migrantu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 684
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.5. punkts - 2. daļa - 3. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Zināšanu veicināšana un zināšanu 
kopienu veidošana, nodrošinot sadarbību 
starp projektiem un citus tīklošanas 
pasākumus, piemēram, absolventu 
pakalpojumus.

– Zināšanu veicināšana un zināšanu 
kopienu veidošana, izmantojot sadarbību 
starp projektiem, nacionālo kontaktpunktu 
(NKP) projektus un citus tīklošanas 
pasākumus, piemēram, absolventu 
pakalpojumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 685
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts - 2.2.5. punkts - 2. daļa - 3. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Zināšanu veicināšana un zināšanu 
kopienu veidošana, nodrošinot sadarbību 
starp projektiem un citus tīklošanas 
pasākumus, piemēram, absolventu 
pakalpojumus.

– Zināšanu veicināšana un zināšanu 
kopienu veidošana, nodrošinot sadarbību 
starp projektiem, NKP projektiem un citus 
tīklošanas pasākumus, piemēram, 
absolventu pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

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. Pētniecības infrastruktūras 
atbalsts ES līmenī, tostarp mazām un 
vidējām struktūrām un jo īpaši tām, ko 
finansē no ERAF, palīdz mazināt valsts 
un reģionālo pētniecības infrastruktūru un 
zinātniskās izcilības punktu izkliedētību, kā 
arī palielina zināšanu apriti starp izolētām 
sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts - 1. daļa

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. Pētniecības infrastruktūras 
atbalsts Eiropas nozīmes un līmeņa 
struktūrām palīdz pārvarēt valsts 
pētniecības infrastruktūru un zinātniskās 
izcilības punktu izkliedētību, tos papildinot 
un atjauninot, kā arī paātrina zināšanu 
lēno apriti starp izolētām sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārējais mērķis ir uzlabot Eiropas 
nodrošinātību ar ilgtspējīgu pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūru, ietverot 
mazas un vidējas struktūras, kas ir 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 
pieejamību, kā arī lielāku iesaisti 
"Apvāršņa Eiropa" projektos, ietverot 
pētniecības infrastruktūru, ko finansē ES, 
jo īpaši no ERAF līdzekļiem. Tas 
nodrošinās skaidru sinerģiju starp 
“Apvārsni Eiropa” un īstenotajām valstu 
un reģionālajām pētniecības un izstrādes 
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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.

stratēģijām.
Ir arī 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. 689
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropai 
ilgtspējīgu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru, kas ir 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 pastāvīgu modernizāciju,
izvairoties no darba dublēšanas, un labāk
koordinēt pētniecības infrastruktūras 
attīstību, pieejamību un izmantošanu. 
Pētniekiem ļoti svarīga ir maza un vidēja 
mēroga pētniecības infrastruktūra, taču 
trūkst informācijas par tās atrašanās 
vietu, pieejamības politiku un 
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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.

finansējumu. Tā ir jākartē, lai šīs 
pētniecības infrastruktūras potenciālu 
pilnībā varētu izmantot Eiropas 
pētniecības un inovācijas labā. 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 ilgtspējas un konkurētspējas 
palielināšana, atbalstot būtiskākās 
tehnoloģijas un pakalpojumus, kas svarīgas 
pētniecības infrastruktūrai un tās 
lietotājiem, tā uzlabojot apstākļus 
novatorisku risinājumu izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 690
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārējais mērķis ir uzlabot Eiropas 
nodrošinātību ar ilgtspējīgu pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūru, kas ir 
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 pastāvīgu 
modernizāciju, izvairoties no darba 
dublēšanas, un labāk koordinēt pētniecības 
infrastruktūras attīstību, izmantošanu un 
pieejamību. Ļoti būtiski ir atbalstīt atklātu 
piekļuvi pētniecības infrastruktūrai visās 
dalībvalstīs. Ir būtiski atbalstīt visu
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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.

Eiropas pētnieku atklātu piekļuvi 
pētniecības infrastruktūrām, kā arī, 
izmantojot Eiropas atvērtās zinātnes 
mākoni (turpmāk “EAZM”), palielināt
piekļuvi digitāliem pētniecības resursiem. 
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.

Or. en

Pamatojums

Atzīstot iespējamos ieguvumus no tā, ka pētniecība un dati kļūtu pieejamāki, tomēr Eiropas 
idejas ir arī jāaizsargā, lai tās varētu kapitalizēt un gūt no tām labumu ES. Jāievēro princips 
“pēc iespējas atvērtāk, bet pēc vajadzības slēgtāk”.

Grozījums Nr. 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropai 
ilgtspējīgu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru, kas ir 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, 
izvairoties no darba dublēšanas, un labāk 
koordinēt pētniecības infrastruktūras, jo 
īpaši tās, ko finansē no EFIF, attīstību un 
izmantošanu. Ir būtiski atbalstīt atvērtu 
pieeju pētniecības infrastruktūrai visiem 
Eiropas pētniekiem, kā arī, pateicoties 
Eiropas atvērtās zinātnes mākonim 
("EAZM"), lielāku piekļuvi digitāliem 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropai 
ilgtspējīgu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru, kas ir atvērta un pieejama 
visiem pētniekiem un novatoriem 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, cita starpā 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. 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Tā kā e-infrastruktūra jau pastāv, mēs sagaidām, ka EAZM papildinās un "federalizēs” to, 
kas jau pastāv.

Grozījums Nr. 693
Dan Nica

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropai 
ilgtspējīgu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru, kas ir 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, 
izvairoties no darba dublēšanas, un labāk 
koordinēt pētniecības infrastruktūras 
attīstību un izmantošanu jebkurā 
Savienības vietā. 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, 



AM\1159886LV.docx 75/85 PE625.595v01-00

LV

pakalpojumus, kas svarīgas pētniecības 
infrastruktūrai un tās lietotājiem, tā 
uzlabojot apstākļus novatorisku risinājumu 
izstrādei.

atbalstot būtiskākās tehnoloģijas un 
pakalpojumus, kas svarīgas pētniecības 
infrastruktūrai un tās lietotājiem, tā 
uzlabojot apstākļus novatorisku risinājumu 
izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 694
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropai 
ilgtspējīgu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru, kas ir 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, 
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.

Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropai 
ilgtspējīgu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru, kas ir 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, 
izvairoties no darba dublēšanas, un labāk 
koordinēt pētniecības infrastruktūras 
attīstību, pieejamību 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.

Or. it
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Pamatojums

Nespēja piekļūt infrastruktūrai apgrūtina šīs programmas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts - 3. daļa

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 
infrastruktūrās. Šī stratēģiskā pieeja ir 
devusi būtiskas priekšrocības, ieskaitot 
darba dublēšanas samazināšanu ar 
efektīvāku resursu izmantošanu, kā arī 
procesu un procedūru standartizēšanu.

Iepriekšējās pamatprogrammas ir būtiski 
sekmējušas efektīvāku un lietderīgāku 
valsts infrastruktūras izmantošanu un 
šķēršļu novēršanu izmantošanai visās 
Eiropas pētniecības jomās, nodrošinot 
transnacionālu piekļuvi, kā arī kopā ar 
Eiropas Pētniecības infrastruktūru 
stratēģijas 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. Jaunu izcilu pētniecības un 
inovācijas tīklu izveide, balstoties uz ES 
izveidoto pētniecības infrastruktūru, šķiet 
dabisks uzdevums “Apvārsnī Eiropa”.

Or. en

Grozījums Nr. 696
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts - 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšējās pamatprogrammas ir būtiski 
sekmējušas efektīvāku un lietderīgāku 
valsts infrastruktūras izmantošanu, kā arī 
kopā ar Eiropas Pētniecības infrastruktūru 

Iepriekšējās pamatprogrammas ir būtiski 
sekmējušas efektīvāku un lietderīgāku 
valsts infrastruktūras izmantošanu, kā arī 
kopā ar Eiropas Pētniecības infrastruktūru 
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stratēģijas 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.

stratēģijas 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. 
Pētniecības mobilitātei ir liela nozīme 
pētniecības infrastruktūru izmantošanas 
stiprināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 697
Gunnar Hökmark

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts - 3. daļa

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 
infrastruktūrās. Šī stratēģiskā pieeja ir 
devusi būtiskas priekšrocības, ieskaitot 
darba dublēšanas samazināšanu ar 
efektīvāku resursu izmantošanu, kā arī 
procesu un procedūru standartizēšanu.

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 
infrastruktūrās. Šī stratēģiskā pieeja ir 
devusi būtiskas priekšrocības, ieskaitot 
darba dublēšanas samazināšanu ar 
efektīvāku resursu izmantošanu, kā arī 
procesu un procedūru standartizēšanu. Lai 
efektīvi izmantotu pētniecības 
infrastruktūru, ir būtiski sekmēt 
pētniecības mobilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts - 4. daļa
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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 
racionalizējot esošās pētniecības 
infrastruktūras, vienlaikus strādājot pie 
jaunu infrastruktūru izveides, nostiprinot 
EAZM kā efektīvu mērogojamu un 
ilgtspējīgu vidi datu virzītai pētniecībai, 
ņemot vērā pašreizējo e-infrastruktūru un 
izglītības tīklu starpsavienojumus, 
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.

Or. en

Pamatojums

Jāuzmanās, lai nedublētu jau esošo infrastruktūru, jo īpaši e-infrastruktūru.

Grozījums Nr. 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts - 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Esošo mazo un vidējo pētniecības 
infrastruktūru atrašanās vieta, piekļuves 
politika un finansējums būtu jākartē, lai 
pilnībā izmantotu šo pētniecības 
infrastruktūru potenciālu Eiropas 
pētniecības un inovācijas attīstībai.

Or. en
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Pamatojums

Lai samazinātu pētniecības un inovācijas ekosistēmas sadrumstalotību, novērstu dubultu 
darbu un labāk koordinētu esošo pētniecības infrastruktūru attīstību un izmantošanu, būtu 
lietderīgi kartēt ES pašlaik pieejamās pētniecības infrastruktūras (tostarp mazās un vidējās).

Grozījums Nr. 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

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

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, 
nodrošinot starptautisku piekļuvi, veicinot 
stiprāku sadarbību ar starptautiskajiem 
partneriem, kā arī starptautisku dalību 
Eiropas pētniecības infrastruktūrās 
savstarpēja labuma gūšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts - 3.2.1. punkts - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.1. Eiropas pētniecības infrastruktūru 
vides stiprināšana

3.2.1. Eiropas pētniecības infrastruktūru 
vides konsolidēšana un racionalizēšana

Or. en

Grozījums Nr. 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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, kā arī 
šo infrastruktūru maksimāla iesaiste 
"Apvāršņa Eiropa" izcilības projektos, ir 
nozīmīga, lai ES nodrošinātu sev vadošu 
pozīciju pirmrindas pētniecības, zināšanu 
radīšanas un izmantošanas un rūpniecības 
konkurētspējas jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

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

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, to sagatavošanas un 
ieviešanas posmi, to agrīnā posma 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.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts - 3.2.2. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība tiks būtiski uzlabota, nodrošinot 
galveno starptautisko, valstisko un 
reģionālo pētniecības iestāžu atvērtību 

Pētniecība tiks būtiski uzlabota, nodrošinot 
piekļuvi galvenajām pētniecības 
infrastruktūrām, lai vairotu Eiropas 
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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.

nozīmi un ietekmētu visu ES un citu 
pasaules valstu pētnieku darbu, un
integrējot valsts vai reģionālo pētniecības 
iestāžu pakalpojumus, tādējādi 
demonstrējot Eiropas nozīmes un 
ietekmes potenciālu, lai harmonizētu 
piekļuves apstākļus, uzlabotu un 
paplašinātu pakalpojumu sniegšanu un 
iedrošinātu kopīgu augsto tehnoloģiju 
sastāvdaļu un moderno pakalpojumu 
stratēģiju ar inovācijas darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts - 3.2.2. punkts - 1. daļa

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 novatoriem un 
vajadzības 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.

Or. en

Grozījums Nr. 706
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts - 3.2.2. punkts - 2. daļa - 1. 
ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Tīkli, kas apvieno valsts un 
reģionālos pētniecības infrastruktūru 

svītrots
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finansētājus pētnieku starpvalstu 
piekļuves līdzfinansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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 
mazās un vidējās pētniecības 
infrastruktūras, kas risina globālas 
problēmas piekļuves nodrošināšanā 
pētniekiem, kā arī infrastruktūru 
pakalpojumu uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 708
Jakop Dalunde
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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

Grozījums Nr. 709
Patrizia Toia
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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, kas risina globālas 
problēmas piekļuves nodrošināšanā 
pētniekiem, kā arī infrastruktūru 
pakalpojumu saskaņošanu un uzlabošanu.

Or. it

Pamatojums

Lai sniegtu atbalstu daudzajām mazajām pētniecības infrastruktūrām, kas atrodas Eiropā.

Grozījums Nr. 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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, kas risina 
globālas problēmas piekļuves 
nodrošināšanā pētniekiem un novatoriem, 
kā arī infrastruktūru pakalpojumu 
saskaņošanu un uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 711
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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, kas risina 
sabiedrības problēmas piekļuves 
nodrošināšanā pētniekiem, kā arī 
infrastruktūru pakalpojumu saskaņošanu un 
uzlabošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 714
Anneleen Van Bossuyt

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 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 piekļuves 
nodrošināšanai pētniekiem, kā arī 
infrastruktūru pakalpojumu saskaņošanai 
un uzlabošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I sadaļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts - 3.2.3. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzīgi, atbalsts stratēģiskai starptautiskai 
sadarbībai stiprinās Eiropas pētniecības 
infrastruktūru pozīciju starptautiskā līmenī, 
nodrošinot to globālu tīklošanu, 
sadarbspēju un sasniedzamību.

Līdzīgi, atbalsts stratēģiskai starptautiskai 
sadarbībai stiprinās Eiropas pētniecības 
infrastruktūru pozīciju starptautiskā līmenī, 
nodrošinot to globālu tīklošanu, kā arī
sadarbspēju un sasniedzamību.

Or. en
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