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Grozījums Nr. 4
Neena Gill

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nolīguma 11. panta b) apakšpunktā ir 
noteikts šādi: "Šis nolīgums sākotnēji ir 
noslēgts uz pieciem gadiem, un to var 
pagarināt, Pusēm kopīgi vienojoties, pēc 
novērtējuma, ko veic katra secīga 
laikposma pēdējā gadā."

(2) Nolīguma 11. panta b) apakšpunktā ir 
noteikts šādi: „Šis nolīgums sākotnēji ir 
noslēgts uz pieciem gadiem, un to var 
pagarināt, Pusēm kopīgi vienojoties, pēc 
novērtējuma, ko veic katra secīga 
laikposma pēdējā gadā.” Turklāt šī 
laikposma vidū ir jāveic termiņa 
vidusposma novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka 7. pamatprogrammā ir paredzētas lielākas iespējas starptautiskajai 
sadarbībai ar trešām valstīm attiecībā uz visām jomām, šīm iespējām būtu jāsekmē arī labāka 
sadarbība pētniecībā. Tādēļ nolīgumā ir nepieciešams papildu novērtējums par darbības 
virzību. Novērtējums ir nepieciešams, lai nolīgumā izdarītu reālas izmaiņas, un, ja šo 
novērtējumu sagatavo termiņa vidusposmā, pielāgojumus var veikt programmas atlikušajā 
daļā, ja tā nedarbojas ar pilnu jaudu.

Grozījums Nr. 5
Neena Gill

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Par nolīgumā paredzēto sadarbības 
pasākumu efektīvu koordinēšanu un 
sekmēšanu atbild EK un Indijas Zinātnes 
un tehnoloģiju jautājumu koordinācijas 
komiteja, un būtu vēlams, ka šī komiteja 
tiekas reizi gadā, lai pārskatītu darba 
programmu, kā arī būtu vēlams tās 
reglamentu balstīt uz pārredzamības un 
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pārskatatbildības principiem.

Or. en

Pamatojums

Nolīguma ietekmes novērtējumā redzams, ka koordinācijas komiteja nav tikusies pietiekami 
bieži un biežākas sanāksmes varētu uzlabot koordināciju.

Grozījums Nr. 6
Neena Gill

Lēmuma priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Nolīguma īstenošanā jāveic kopīgi 
centieni, lai palielinātu Kopienas un 
Indijas līdzdalību vienai otras pētniecības 
programmās, kā arī strauji paplašinātu 
zinātnieku apmaiņu starp Kopienu un 
Indiju.

Or. en

Pamatojums

Ietekmes novērtējums zinātniskajai sadarbībai starp ES un Indiju parādīja, ka ES līdzdalība 
Indijas pētniecības programmās ir īpaši zema. Tāpēc abām pusēm ir jāapvieno spēki, lai 
līdzsvarotu šo nepilnību. Viens no risinājumiem varētu būt kopēji uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus. Otra atklātā problēma ir mazais skaits zinātnieku, kuri piedalās apmaiņā. 
Zinātnieku apmaiņai ir liels potenciāls, un tā ir jāpalielina, paplašinot tādas programmas kā 
Marie Curie Actions.
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Grozījums Nr. 7
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
3.d apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3d) Prioritāram mērķim ir jābūt 
informācijas salīdzināmībai un 
uzlabotiem datiem par kopīgām 
pētniecības darbībām, kuras īsteno 
saskaņā ar šo nolīgumu.

Or. de

Pamatojums

Sadarbības rezultātu izvērtēšanā izšķirīgs priekšnoteikums ir datu pieejamība un 
salīdzināmība.

Grozījums Nr. 8
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
3.e apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3e) Nolīguma īstenošanā ir jāievēro arī 
jaunā prioritāte, kura ir piešķirta 
enerģētikas un klimata pārmaiņu 
politikai, kā arī nepieciešamai novatorisko 
enerģētikas tehnoloģiju izstrādei. Abu 
partneru interesēs ir kopīgi centieni un 
iniciatīvas, piemēram, ekonomisko 
oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas 
tehnoloģiju izstrādē.

Or. de

Pamatojums

Kopīgajā pētniecības darba kārtībā ir jāņem vērā arī jaunu enerģētikas tehnoloģiju izstrādes 
pieaugošā nozīme.
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Grozījums Nr. 9
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
3.f apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3f) Īstenojot šo nolīgumu, aizvien vairāk 
jānostiprina savstarpīguma princips.

Or. de

Pamatojums

Ietekmes novērtējumā ir norādīts, ka ar divpusējiem nolīgumiem tiek nodrošināta piekļuve 
Indijas pētniecības finansēšanai un ka savstarpīgumu apgrūtina veicināšanas struktūru 
dažādība.

Grozījums Nr. 10
Neena Gill

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(5) Nolīgums, kura mērķis ir atjaunot 
Nolīgumu par sadarbību zinātnes un 
tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas 
Kopienu un Indijas Republikas valdību, ir 
jāapstiprina Kopienas vārdā,

(5) Nolīgums, kura mērķis ir atjaunot 
Nolīgumu par sadarbību zinātnes un 
tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas 
Kopienu un Indijas Republikas valdību, ir 
jāapstiprina Kopienas vārdā, jo tam ir 
galvenā nozīme 2004. gadā parakstītās ES 
un Indijas stratēģiskās partnerības 
vērienīgo uzdevumu un plašāku politisku 
mērķu sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Zinātnes un tehnoloģiju nolīgumam ir reāls potenciāls sasniegt ES un Indijas stratēģiskās 
partnerības mērķus, kā arī plašākas politikas, piemēram, klimata pārmaiņu apkarošanas, 
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droša un efektīva autotransporta un veselības mērķus. Ir svarīgi politiskajā procesā un 
dialogā nodrošināt lielāku atgriezenisko saiti par rezultātiem un aizvien pieaugošajām 
vajadzībām. Tas ir šeit jāuzsver, jo sākotnējo nolīgumu parakstīja 2001. gadā pirms 
2004. gada stratēģiskās partnerības nolīguma.
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