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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” mērķis ir visu ES pētniecības un inovāciju finansējumu apvienot vienā 
programmā. Ar to nosaka trīs prioritārās jomas — zinātniskās bāzes izcilība, vadošā loma 
rūpniecībā un sabiedrības problēmu risināšana — un koncentrē uzmanību uz tām.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu un ļoti spēcīgi atbalsta to, ka zinātniskās 
bāzes izcilība tiek noteikta par galveno kritēriju finansējuma piešķiršanai.  Tomēr atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka pētniecība Eiropas kultūras mantojuma jomā, kas bija iekļauta 
iepriekšējās pētniecības finansējuma programmās, pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” netiek 
atsevišķi atspoguļota. Tādēļ atzinuma sagatavotāja šajā regulā vēlas iekļaut īpašu norādi uz 
kultūras mantojumu.

Turklāt ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienībai tika piešķirtas jaunas kompetences sporta 
jomā, tāpēc atzinuma sagatavotāja vēlas izmantot finansēšanas iespējas, ko paredz 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020”, lai īpaši izceltu pētniecības potenciālu sporta jomā — to 
var izmantot kā līdzekli, lai uzlabotu iedzīvotāju vispārējo veselības stāvokli Eiropā un lai 
veicinātu sociālo kohēziju un integrētspēju.

Tāpat atzinuma sagatavotāja uzskata, ka vairāk būtu jāuzsver sievietes loma zinātnē un 
tehnoloģijās un ka ir jāpastiprina akadēmiskās pētniecības un izglītības nozīme inovatīvu 
produktu izstrādē un jaunu MVU uzņēmējdarbības modeļu izveidē, lai sasniegtu 
pamatiniciatīvā “Inovācijas savienība” noteiktos mērķus un MVU padarītu dinamiskākus un 
inovatīvākus.

Uzsvars būtu jāliek uz visām pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” darbībām, lai tās padarītu 
pieejamākas un atvērtākas, pienācīgu uzmanību pievēršot ilgtspējīgu cenu noteikšanas modeļu 
izstrādei attiecībā uz zinātniskajām publikācijām.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāturpina izvērtēt ETI pievienoto vērtību Eiropai, jo 
nemaz nav skaidrs, vai šai iniciatīvai iztērētais finansējums radītu lielāku vērtību nekā citām 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” prioritātēm novirzītie līdzekļi. Tādēļ atzinuma 
sagatavotāja ierosina samazināt ETI paredzētos budžeta līdzekļus līdz EUR 1 miljardam, 
pārējos EUR 2 miljardus atgriežot pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžetā, lai finansētu 
šīs prioritātes darbības jomas paplašināšanu attiecībā uz jauniem mērķiem un darbībām, kas 
ierosinātas saistībā ar sportu un kultūras mantojumu.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās informācijas 
un tehnoloģijas brīva aprite, un palielināt 
savu konkurētspēju, tostarp rūpniecības 
konkurētspēju. Tiecoties uz šiem mērķiem, 
Savienībai vajadzētu veikt pasākumus, lai 
īstenotu pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
demonstrējumus, veicinātu starptautisku 
sadarbību, izplatītu un optimizētu 
rezultātus un stimulētu apmācību un 
mobilitāti.

(1) Savienības mērķis ir stiprināt tās 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (EPT), kurā 
notiek brīva pētnieku, zinātniskās 
informācijas un tehnoloģiju aprite, un 
veicināt Savienības, tostarp tās rūpniecības 
nozares, konkurētspēju. Tiecoties uz šiem 
mērķiem, Savienībai vajadzētu veikt 
pasākumus, lai īstenotu pētniecību, 
tehnoloģiju attīstību un demonstrējumus, 
veicinātu starptautisku sadarbību, izplatītu 
un optimizētu rezultātus, censtos ieviest 
inovācijas un stimulētu apmācību un 
mobilitāti.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
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piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un izstrādājot jaunus 
instrumentus, lai veidotu “kāpnes” uz 
izcilību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā ir aicinājis būtiski 
vienkāršot Savienības pētniecības un 
inovācijas finansējumu, 2011. gada 
12. maija rezolūcijā uzsvēris 
pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” 
nozīmi Eiropas pārveidošanā pēc pasaules 
krīzes, 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā 
vērsis uzmanību uz svarīgām atziņām, kas 
jāņem vērā pēc Septītās pamatprogrammas 
starpposma novērtējuma, un 2011. gada 
27. septembra rezolūcijā atbalstījis vienota 
stratēģiskā satvara koncepciju pētniecības 
un inovācijas finansējumam.

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 11. 
novembra rezolūcijā ir aicinājis būtiski 
vienkāršot Savienības pētniecības un 
inovācijas finansējumu, 2011. gada 12. 
maija rezolūcijā uzsvēris pamatiniciatīvas 
“Inovācijas savienība” nozīmi Eiropas 
pārveidošanā pēc pasaules krīzes, 2011. 
gada 8. jūnija rezolūcijā vērsis uzmanību 
uz svarīgām atziņām, kas jāņem vērā pēc 
Septītās pamatprogrammas starpposma 
novērtējuma, un 2011. gada 27. septembra 
rezolūcijā atbalstījis vienota stratēģiskā 
satvara koncepciju pētniecības un 
inovācijas finansējumam, vienlaikus 
aicinot divkāršot budžetu salīdzinājumā 
ar Septīto pamatprogrammu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
(turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, sasniegt zinātniskās 
bāzes izcilību, lai nostiprinātu Savienības 
izcilību zinātnē pasaules mērogā, panākt 
vadošo lomu rūpniecībā, lai atbalstītu 
uzņēmējdarbību, tostarp mazus un vidējus 
uzņēmumus (MVU) un inovāciju, un 
risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā “Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no pētniecības līdz 
tirgum. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, 
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī 
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un tās 
mērķis ir apmierināt pētniecības vajadzības 
vairākos Savienības politikas virzienos, 
liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto pasākumu 
radīto zināšanu iespējami plašāku 
izmantošanu un izplatīšanu līdz pat to 
izmantošanai komerciāliem mērķiem. 
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu 
atbilstoši Euratom līgumam.

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
(turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, sasniegt zinātniskās 
bāzes izcilību, lai nostiprinātu Savienības 
izcilību zinātnē pasaules mērogā, panākt 
vadošo lomu rūpniecībā, lai atbalstītu 
uzņēmējdarbību, tostarp mazus un vidējus 
uzņēmumus (MVU) un inovāciju, un 
risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā “Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no 
pamatpētījumiem un lietišķajiem 
pētījumiem līdz tirgum un sabiedrībai. 
Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” būtu 
jāatbalsta visi pētniecības un inovācijas 
ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, kas ir 
ciešāk saistīti ar sabiedrību un tirgu, 
ieskaitot novatoriskus finanšu 
instrumentus, kā arī netehnoloģisku un 
sociālu inovāciju un pasākumus, kuri var 
veicināt sociālo iekļaušanu starp 
kopienām, un tās mērķis ir apmierināt 
pētniecības vajadzības vairākos Savienības 
politikas virzienos, liekot īpašu uzsvaru uz 
atbalstīto pasākumu radīto zināšanu 
iespējami plašāku izmantošanu un 
izplatīšanu līdz pat to izmantošanai 
sociāliem un/vai komerciāliem mērķiem. 
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu
atbilstoši Euratom līgumam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ir svarīgi uzsvērt, ka visiem 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumiem vajadzētu būt atvērtiem 
jauniem dalībniekiem, lai nodrošinātu 
plašu sadarbību ar partneriem visā ES un 
lai izveidotu integrētu Eiropas Pētniecības 
telpu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Viens no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem ir 
vienkāršošana, kas būtu tieši jāatspoguļo 
tās saturā, noteikumos, finanšu pārvaldībā 
un īstenošanā. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu universitātes, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus un jo 
īpaši MVU, un jābūt atvērtai jauniem 
dalībniekiem, jo tā apvieno pilnu 
pētniecības un inovācijas atbalsta klāstu 
vienā stratēģiskā satvarā, tostarp atbalsta 
veidu integrētu kopumu, un izmanto 
dalības noteikumus un principus, kas 
piemērojami visām programmas darbībām. 
Finansēšanas noteikumu vienkāršošanai 
būtu jāmazina dalības administratīvās 
izmaksas un jāveicina finansiālo kļūdu 
skaita samazināšanās.

(15) Viens no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem ir 
vienkāršošana un skaidrības ieviešana, kas 
būtu tieši jāatspoguļo tās saturā, 
noteikumos, finanšu pārvaldībā un 
īstenošanā. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu universitātes, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus un jo 
īpaši MVU, un jābūt atvērtai jauniem 
dalībniekiem, jo tā apvieno pilnu 
pētniecības un inovācijas atbalsta klāstu 
vienā stratēģiskā satvarā, tostarp atbalsta 
veidu integrētu kopumu, un izmanto 
dalības noteikumus un principus, kas 
piemērojami visām programmas darbībām. 
Finansēšanas noteikumu vienkāršošanai 
būtu jāmazina dalības administratīvās 
izmaksas un jāveicina finansiālo kļūdu un 
neatbilstību skaita samazināšanās.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Universitātēm ir būtiska nozīme 
Savienības zinātnes un tehnoloģiju bāzē 
kā pamata izcilības institūcijām gan 
apmācības, gan pētniecības jomā.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina Eiropas 
kultūras mantojuma atzīšana, un tajā 
būtu jākoncentrējas uz šīs 
pamatprogrammas nozīmi iekļaujošu 
kopienu veidošanā, izmantojot gan 
Kopīgā pētniecības centra, gan 
sabiedrības problēmu prioritāti.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai Eiropas Parlaments varētu 
īstenot savu politiskās kontroles funkciju 
un lai nodrošinātu pārredzamību un 
pārskatatbildību, kā noteikts LESD, 
Komisijai būtu pienācīgi un regulāri 
jāinformē Eiropas Parlaments par visiem 
būtiskajiem programmas īstenošanas 
aspektiem, tostarp par darba programmu 
sagatavošanu un izstrādi, par budžeta 
sadalījuma izpildi un iespējamo 
nepieciešamību ieviest korekcijas, kā arī 
par rezultatīvo rādītāju izstrādi attiecībā 
uz izvirzītajiem mērķiem un gaidāmajiem 
rezultātiem.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē.

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā ― konkrētos apstākļos 
― var tikt izstrādātas papildu programmas, 
kurās iesaistītas tikai dažas dalībvalstis, 
Savienība var piedalīties programmās, ko 
īsteno vairākas dalībvalstis, vai arī var tikt 
izveidoti kopuzņēmumi vai citas struktūras 
LESD 184., 185. un 187. panta nozīmē.
Šīm papildu programmām vai 
pasākumiem vajadzētu būt skaidrai 
Savienības pievienotajai vērtībai, balstīties 
uz patiesām partnerībām, papildināt citus 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumus un būt iespējami iekļaujošām, 
proti, būtu jāveicina dalībvalstu vai 
Savienības rūpniecības nozares dalība 
tajās.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina pilsoņu 
un pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 
zinātnē, padarot pieejamāku zinātnisko 
pieredzi, attīstot atbildīgas pētniecības un 
inovācijas programmas, kurās ņemtas vērā 
pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības bažas un 
cerības, un veicinot to iesaistīšanos 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumos.

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina pilsoņu 
un pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 
zinātnē, izglītību kopumā un saziņu, 
padarot pieejamāku zinātnisko pieredzi un 
pētījumu datus, attīstot atbildīgas 
pētniecības un inovācijas programmas, 
kurās ņemtas vērā pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības bažas un cerības, un veicinot to 
iesaistīšanos pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” pasākumos.
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Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Zinātniskās publikācijas kā tādas 
rada papildu vērtību, un tām ir būtiska 
nozīme zināšanu izplatīšanā, tādēļ 
pirmām kārtām būtu jāpanāk līdzsvars 
starp nepieciešamību izstrādāt ilgtspējīgus 
samaksas modeļus, kuros tiek segtas 
ražošanas izmaksas, un pētnieku, 
pētniecības iestāžu, uzņēmumu un 
iedzīvotāju vajadzībām brīvi piekļūt 
zinātniskajai informācijai, dalīties ar to 
un to izmantot; Lai palielinātu zināšanu 
apriti un izmantošanu un nodrošinātu 
iespējami plašāku piekļuvi šādām 
publikācijām, brīvai un atvērtai tiešsaistes 
piekļuvei akadēmiskajām publikācijām —
kā to jau paredz Septītā pamatprogramma 
— vajadzētu kļūt par pamatprincipu 
attiecībā uz publikācijām, kas visu 
finansējumu vai lielu tā daļu saņem no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. 
Turklāt pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” vajadzētu eksperimentēt 
ar tiešsaistes atvērtu piekļuvi datiem, kuri 
izstrādāti vai apkopoti valsts finansētos 
pētījumos.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” atbalsts būtu jāsniedz 
augsta līmeņa pētījumiem par kultūras 
daudzveidību un tradicionālo zināšanu 
aizsardzību, tostarp saistībā ar sadarbību 
ar trešajām valstīm, šādu zināšanu 
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saglabāšanai un izplatīšanai pilnībā 
izmantojot jaunās digitālās tehnoloģijas. 
Ļoti svarīgi ir izpētīt iespējamo sinerģiju 
starp moderno zinātni un vietējām 
zināšanām.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
20.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20c) Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm un Savienībai centienos 
pārvarēt pašreizējo ekonomikas krīzi, 
nodrošināt ilgtspējīgus ekonomikas 
izaugsmes rādītājus un kļūt 
konkurētspējīgākām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
20.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20d) Pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” būtu jāizmanto, lai 
papildus pētniecības daudzveidībai 
veicinātu arī valodu daudzveidību 
akadēmiskajās un zinātniskajās 
publikācijās, tostarp saistībā ar sadarbību 
ar trešajām valstīm, un lai nodrošinātu, 
ka tiek ievēroti neatkarīgas izpētes un 
publikāciju zinātniskās recenzēšanas 
principi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms, 
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras kā 
Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības.

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā, kā arī kultūras nozarē. Tāpēc 
programmas būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā 
ar ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms, 
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras kā 
Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai Savienība spētu konkurēt 
pasaulē, efektīvi risināt lielās sociālās 
problēmas un sasniegt stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķus, tai būtu pilnībā 
jāizmanto savi cilvēkresursi. 
Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
jābūt katalizatoram un spēcīgam 
stimulam Eiropas Pētniecības telpas 
pabeigšanai, atbalstot pārrobežu darbības, 
kas piesaista, spēj noturēt, apmāca un 
pilnveido pētniecības un inovācijas 
talantus. Lai sasniegtu šo mērķi un 
uzlabotu zināšanu nodošanu un 
zinātnieku daudzumu un kvalitāti, 
cilvēkkapitāla veidošanas darbībām, 
tostarp darbībām, kas īpaši koncentrētas 
uz jauniešiem un sievietēm, jābūt 
standarta elementam visās pētniecības un 
inovācijas darbībās, ko finansē Savienība.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā. Pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta Eiropas pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

(22) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā, kā arī būtu 
jāpalielina centieni to panākt 
konkurētspējas kontekstā. Pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta Eiropas pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Pamatprogrammai “Apvārsnis 
2020” būtu jāatbalsta pētījumi 
humanitāro zinātņu jomā, jo sevišķi tie, 
kas rada zināšanas, un ar 
pamatpētījumiem un lietišķajiem 
pētījumiem un jaunatklātiem materiāliem 
vai jaunām pieejas metodēm jāveicina 
jaunu starpdisciplināro pētījumu jomu 
attīstība, darbvietu radīšana, kultūras 
mantojuma saglabāšana un Eiropas kā 
humānistisko tradīciju šūpuļa un 
pasaules tūrisma nozares līdera ilgtspēja, 
jo tas ir būtiski, lai pienācīgi novērtētu 
sociālo un humanitāro zinātņu nozīmi 
šajās jomās — centienos sasniegt mērķi 
veidot atvērtu, inovatīvu un drošu 
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sabiedrību.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Pamatprogrammā „Apvārsnis 
2020” būtu jāizmanto Savienībai ar LESD 
piešķirtās kompetences sporta jomā, tā 
atvieglojot pētījumus šajā jomā, jo īpaši 
attiecībā uz veselības un sabiedrības 
kohēzijas aspektiem, ko sniedz fiziskās 
aktivitātes, un to iespējas palīdzēt 
Savienībai sasniegt stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Saskaņā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” veiktajām darbībām 
būtu jānodrošina pilnīga atbilstība 
nākamajai mūžizglītības programmai un 
būtu jāveicina sinerģija, savienojumi un 
saskaņošana ar citām Eiropas politikas 
jomām un programmām. Ir svarīgi 
uzsvērt, ka doktorantūras studentu 
mobilitātei pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” ir galvenā nozīme un ar 
to — kā ar papildinājumu nākamajai 
mūžizglītības programmai un citiem 
izglītības finansējuma avotiem — būtu 
jāatbalsta Boloņas process un Eiropas 
kaimiņattiecību politikas nostādnes, lai 
uzlabotu papildināmību ar jebkādām 
programmām, ko ES apņemas veikt 
izglītības jomā.

Grozījums Nr. 22



AD\905106LV.doc 15/40 PE487.737v02-00

LV

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai iespējami palielinātu 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietekmi, būtu īpaši jāapsver 
multidisciplināras un starpdisciplināras 
pieejas, jo ir elementi, kas nepieciešami 
ievērojamam zinātnes progresam. 
Zinātnes sasniegumi bieži vien gūti pie 
disciplīnu robežām vai to krustpunktos. 
Turklāt to problēmu un uzdevumu 
sarežģītība, ar ko saskaras Eiropa, prasa 
risinājumus, ko var sasniegt, tikai 
sadarbojoties vairākām disciplīnām.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam.

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, ir ļoti 
svarīgi, ka pamatprogramma
“Apvārsnis 2020” veicina ciešāku
sadarbību, kas var izpausties kā publiskā-
publiskā sektora partnerības, bet tās 
mērķim nekad nevajadzētu būt prioritātes 
piešķiršanai valsts interesēm, ar 
reģionālām, valstu un pārvalstiskām
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Ir jāpaātrina sadarbība ar 
kaimiņvalstīm pamatprogrammas 
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“Apvārsnis 2020” ietvaros atbilstīgi 
īpašiem nosacījumiem, it sevišķi ņemot 
vērā Austrumu partnerības valstis.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Pamatprogrammā  „Apvārsnis 
2020” būtu jāparedz vienkārši, skaidri un 
viegli īstenojami noteikumi līdzdalībai tās 
darbībās. Pienācīga uzmanība jāvelta 
tam, lai dažāda veida zinātniskajiem 
pētījumiem būtu nodrošinātas 
vienkāršākas iespējas saņemt privāto 
finansējumu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 
atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem un veicina inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
politikas rūpnieciskā potenciāla labāku 
izmantošanu.

Ar šo regulu izveido pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. 
gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 
atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem, lai nostiprinātu Eiropas 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, 
nodrošinot intelektuālā kapitāla attīstību
un veicinot ieguvumus sabiedrībai, tostarp
inovācijas, pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības politikas rūpnieciskā un sociālā
potenciāla labāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis publiskā un privātā ieguldījuma 
piesaistīšanai, radot jaunas darba vietas, 
veicinot ekonomikas, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un nodrošinot Eiropas 
ilgtspējīgu izaugsmes un konkurētspēju 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA) 
izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA) 
izveidi un darbību, veicot īpašas un 
pamācošas darbības, kas veicina 
strukturālās pārmaiņas Eiropas 
pētniecības un inovācijas sistēmās. 
Attiecīgie rezultatīvie rādītāji ir izklāstīti 
I pielikuma ievaddaļā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zinātnes izcilība; (a) zinātnes izcilība, ietverot 
pamatpētījumus un lietišķos pētījumus 
humanitāro zinātņu jomā;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – pirmā daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sabiedrības problēmu risināšana. (c) sabiedrības problēmu risināšana, 
ietverot pamatpētījumus un lietišķos 
pētījumus sociālo zinātņu jomā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina pētnieku karjeras pievilcību 
Eiropā un mazina intelektuālā 
darbaspēka emigrācijas ietekmi. Tādēļ to 
īsteno tā, lai veicinātu vienotā tirgus 
izveidi pētniekiem, it sevišķi nodrošinot 
atbilstīgus mehānismus, lai samazinātu 
atšķirības pētnieku atalgojumos saskaņā 
ar šo programmu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības ir saskaņā ar pašreizējo 
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un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus.

apmācības un pētniecības struktūru un 
var tikt pielāgotas atbilstoši mainīgajām 
vajadzībām un tiek veiktas, ņemot vērā 
zinātnes, tehnoloģijas, inovācijas, darba
tirgu un sabiedrības attīstību, turklāt 
zinātne ietver visas akadēmisko pētījumu 
jomas un inovācija ietver sociāli 
ekonomiskus, kultūras un
organizatoriskus aspektus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā.

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdzsvara efektīvu 
veicināšanu visās programmās, 
novērtēšanas komitejās, ekspertu un 
padomdevēju grupās un ikvienā esošā vai 
tā īstenošanas nolūkā izveidotā lēmumu 
pieņemšanas struktūrā. Šajā nolūkā 
izstrādā mērķus un paredz atbilstošas 
darbības, lai panāktu šo mērķu 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir pārveidot cilvēku ģenētisko 
mantojumu, kas varētu šādas izmaiņas 
padarīt par pārmantojamām;

(b) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir pārveidot cilvēku ģenētisko 
mantojumu;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) uz partnerību balstīti pētījumi un 
tīklu izveide, lai nodrošinātu kvalitatīvāku 
plānošanu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas.

(c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas un 
ņemot vērā visu iesaistīto personu 
intereses.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) iniciatīvas, lai agrīnā vecumā 
rosinātu interesi par zinātnēm, piemēram, 
organizējot atvērto durvju dienas 
pētniecības centros; 

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) darbības, lai paaugstinātu Eiropas 
zinātnes un pētniecības jomas 
apbalvojumu profilu.
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
regulu finansētas darbības, Savienības 
finansiālās intereses tiek aizsargātas, 
piemērojot aizsargpasākumus pret 
krāpšanu, korupciju un jebkādām citām 
nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas 
pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, 
atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un 
attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, 
samērīgus un preventīvus sodus.

1. Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
regulu finansētas darbības, Savienības 
finansiālās intereses tiek aizsargātas, 
efektīvi pārvaldot pētniecības centrus,
piemērojot aizsargpasākumus pret 
krāpšanu, korupciju un jebkādām citām 
nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas 
pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, 
atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un 
attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, 
samērīgus un preventīvus sodus.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas Pētniecības padome (ERC) 
nodrošina pievilcīgu un elastīgu 
finansējumu, lai talantīgi un radoši 
individuāli pētnieki un to komandas varētu 
tiekties uz visdaudzsološākajiem 
panākumiem augstākajā zinātnes līmenī, 
pamatojoties uz Savienības mēroga 
konkurenci;

(a) Eiropas Pētniecības padome (ERC) 
nodrošina pievilcīgu un elastīgu 
finansējumu, lai talantīgi un radoši 
individuāli pētnieki un to komandas, kas 
strādā kādā no zināšanu jomām, varētu 
tiekties uz visdaudzsološākajiem 
panākumiem augstākajā zinātnes līmenī, 
pamatojoties uz Savienības mēroga 
konkurenci.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
I pants – 7. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nākotnes un jaunās tehnoloģijas atbalsta 
kopīgu pētniecību, lai palielinātu Eiropas 
spējas progresīvās un atbilstīgi 
paradigmām mainīgas inovācijas jomā. Tās 
veicina sadarbību starp zinātnes 
disciplīnām tādā jomā kā pilnīgi jaunas 
augsta riska idejas un paātrina 
visdaudzsološāko jauno zinātnes un 
tehnoloģijas virzienu attīstību, kā arī 
attiecīgo zinātnisko kopienu strukturēšanu 
Savienības mērogā;

(b) nākotnes un jaunās tehnoloģijas atbalsta 
kopīgu vai starpdisciplināru pētniecību, lai 
palielinātu Eiropas spējas progresīvās un 
atbilstīgi paradigmām mainīgas inovācijas 
jomā. Tās veicina sadarbību starp zinātnes 
disciplīnām tādā jomā kā pilnīgi jaunas 
augsta riska idejas un paātrina 
visdaudzsološāko jauno zinātnes un 
tehnoloģijas virzienu attīstību, kā arī 
attiecīgo zinātnisko kopienu strukturēšanu 
Savienības mērogā;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pētniecības infrastruktūra attīsta 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
2020. gadam un vēlākai nākotnei, veicina 
tās inovatīvo potenciālu un cilvēkkapitālu, 
šos pasākumus papildinot ar saistīto 
Savienības politiku un starptautisku 
sadarbību.

(d) pētniecības infrastruktūra attīsta 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
2020. gadam un vēlākai nākotnei, veicina 
tās inovatīvo potenciālu un cilvēkkapitālu, 
šos pasākumus papildinot ar saistīto 
Savienības politiku un starptautisku 
sadarbību, lai spētu noturēt un piesaistīt 
talantīgus cilvēkus, kuri dzīvotu un 
strādātu Savienībā.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
I pielikums – 14. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un 
labklājība;

(a) veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un 
labklājība, tostarp piedaloties sporta 
aktivitātēs;

Grozījums Nr. 44
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 14. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība.

(f) visiem atvērta, izglītota, inovatīva un 
droša sabiedrība.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
I pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes. 
Turklāt šo disciplīnu pamatattīstību 
atbalsta arī konkrētā mērķa “Visiem 
atvērta, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietvaros. Atbalsts tiks arī novirzīts 
pārliecinošu datu bāzes radīšanai politikas 
veidošanas nolūkā starptautiskā, 
Savienības, valsts un reģionālā līmenī. 
Ņemot vērā, ka daudzas problēmas ir 
globālas problēmas, katras problēmas 
risināšanā neatņemama sastāvdaļa ir 
stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm. 
Turklāt konkrētā mērķa “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
sniedz transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai.

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes. 
Turklāt šo disciplīnu pamatattīstību 
atbalsta arī konkrētā mērķa “Visiem 
atvērta, izglītota, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros. Atbalsts tiks arī 
novirzīts pārliecinošu datu bāzes radīšanai 
politikas veidošanas nolūkā starptautiskā, 
Savienības, valsts un reģionālā līmenī. 
Ņemot vērā, ka daudzas problēmas ir 
globālas problēmas, katras problēmas 
risināšanā neatņemama sastāvdaļa ir 
stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm. 
Turklāt konkrētā mērķa “Visiem atvērta, 
izglītota, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietvaros sniedz transversālu atbalstu 
starptautiskai sadarbībai.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
I pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietver arī 
pasākumu plaisas mazināšanai starp 
pētniecību un inovāciju ar īpašiem 
pasākumiem izcilības izvēršanai mazāk 

Konkrētais mērķis “Visiem atvērta, 
izglītota, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietver arī pasākumu plaisas mazināšanai 
starp pētniecību un inovāciju ar īpašiem 
pasākumiem izcilības izvēršanai mazāk 
attīstītos Savienības reģionos. Tas ietver 
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attīstītos Savienības reģionos. arī pasākumus, stratēģijas, metodikas un 
instrumentus, kas vajadzīgi, lai Eiropai 
nodrošinātu dinamisku un ilgtspējīgu 
kultūras mantojumu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
I. pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – sestā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt šie faktori vēl vairāk palielina 
Eiropas salīdzinošo nepievilcīgumu 
globālajā konkurencē par talantīgu 
zinātnieku piesaistīšanu. ASV sistēmas 
spēja piedāvāt vairāk līdzekļu uz vienu 
pētnieku un labākas karjeras iespējas 
izskaidro to, kāpēc ASV joprojām piesaista 
vislabākos pētniekus no visas pasaules, 
tostarp desmitiem tūkstošus pētnieku no 
Savienības.

Turklāt šie faktori vēl vairāk palielina 
Eiropas salīdzinošo nepievilcīgumu 
globālajā konkurencē par talantīgu 
zinātnieku piesaistīšanu. ASV sistēmas 
spēja piedāvāt vairāk līdzekļu uz vienu 
pētnieku, labāku pētniecības 
infrastruktūru un labākas karjeras iespējas
izskaidro to, kāpēc ASV joprojām piesaista 
vislabākos pētniekus no visas pasaules, 
tostarp desmitiem tūkstošus pētnieku no 
Savienības.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC darbības pamatuzdevums ir 
nodrošināt pievilcīgu ilgtermiņa 
finansējumu, lai atbalstītu izcilus pētniekus 
un pētnieku grupas fundamentālas augsta 
ieguvuma/ augsta riska izpētes veikšanā.

ERC darbības pamatuzdevums ir 
nodrošināt pievilcīgu ilgtermiņa 
finansējumu, lai atbalstītu izcilus pētniekus 
un pētnieku grupas fundamentālas augsta 
ieguvuma/ augsta riska izpētes veikšanā. 
No šādas perspektīvas visās cilvēces 
zināšanu jomās bez izņēmumiem būtu 
jāatzīst pētījumi kā zinātniska procedūra.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
I. pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC finansējumu piešķir, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispārzināmajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, 
pamatojoties uz kuru piešķir ERC 
dotācijas, ir zinātniskā izcilība. ERC 
darbojas uz augšupējas pieejas pamata bez 
iepriekš noteiktām prioritātēm. ERC 
dotācijas var saņemt individuālas pētnieku 
grupas, ko veido jebkura vecuma pētnieki 
no jebkuras valsts pasaulē, kuri strādā 
Eiropā. Turklāt ERC mērķis ir veicināt 
veselīgu konkurenci Eiropā.

ERC finansējumu piešķir, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispāratzītajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, 
pamatojoties uz kuru piešķir ERC 
dotācijas, ir zinātniskā izcilība jebkurā 
zināšanu jomā. ERC darbojas uz 
augšupējas pieejas pamata bez iepriekš 
noteiktām prioritātēm. ERC dotācijas var 
saņemt individuālas pētnieku grupas, ko 
veido jebkura vecuma pētnieki no jebkuras 
valsts pasaulē, kuri strādā Eiropā. Turklāt 
ERC mērķis ir veicināt veselīgu 
konkurenci Eiropā.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzīgā reforma ir jāsāk jau pētnieku 
karjeras sākotnējos posmos un jāturpina to
doktora studiju vai pielīdzināmās 
pēcdiploma apmācības laikā. Eiropai ir 
jāizstrādā mūsdienīgas, novatoriskas 
apmācību sistēmas, ņemot vērā pētniecības 
un inovācijas prasības, kas ir īpaši 
konkurējošas un arvien vairāk sāk aptvert 
vairākas disciplīnas. Lai nodrošinātu 
pētniekiem inovācijas prasmes, kuru 
nepieciešamību nosaka nākotnes 
darbavietas, būs vajadzīga aktīva 
uzņēmumu, tostarp MVU, un citu 
sociālekonomisko dalībnieku aktīva 
iesaistīšanās. Svarīgs uzdevums būs arī 
būtiski uzlabot pētnieku mobilitāti, jo 
pašlaik tā joprojām ir pieticīgā līmenī; 
2008. gadā tikai 7 % Eiropas doktora grāda 
kandidātu apguva apmācību citā 
dalībvalstī, bet mērķis ir līdz 2030. gadam 
šo īpatsvaru palielināt līdz 20 %.

Vajadzīgā reforma ir jāsāk jau pētnieku 
karjeras sākotnējos posmos un jāturpina to 
doktora studiju vai pielīdzināmās 
pēcdiploma apmācības laikā. Eiropai ir 
jāizstrādā mūsdienīgas, novatoriskas 
apmācību sistēmas, ņemot vērā pētniecības 
un inovācijas prasības, kas ir īpaši 
konkurējošas un arvien vairāk sāk aptvert
vairākas disciplīnas. Lai nodrošinātu 
pētniekiem inovācijas prasmes, kuru 
nepieciešamību nosaka nākotnes 
darbavietas, būs vajadzīga aktīva 
uzņēmumu, tostarp MVU, un citu 
sociālekonomisko dalībnieku aktīva 
iesaistīšanās. Svarīgs uzdevums būs arī 
būtiski uzlabot pētnieku mobilitāti, jo 
pašlaik tā joprojām ir pieticīgā līmenī; 
2008. gadā tikai 7 % Eiropas doktora grāda 
kandidātu apguva apmācību citā 
dalībvalstī, bet mērķis ir līdz 2030. gadam 
šo īpatsvaru palielināt līdz 20 %. Attiecīgi, 
doktora grāda kandidātiem visās jomās 
jābūt skaidri identificētiem kā vienai no 
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galvenajām mērķa grupām jaunajās 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
programmās, un ir jārūpējas par to, lai 
nodrošinātu vajadzīgo papildināmību ar 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, kurās iesaistītas 
universitātes, pētniecības iestādes, 
uzņēmumi, MVU un citas 
sociālekonomiskās grupas no dažādām 
valstīm. Tādējādi uzlabosies karjeras 
iespējas jauniem diplomu saņēmušiem 
pētniekiem gan publiskajā, gan privātajā 
sektorā.

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību 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 
publiskajā, gan privātajā sektorā.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – b apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās. Atbalsta arī iespējas atsākt 
pētnieka karjeru pēc pārtraukuma.

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās, vienlaikus ņemot vērā jauniešu 
lomu zinātnes nozarē, piedāvājot 
pētniekiem iespēju saņemt apmācību un 
iegūt jaunas zināšanas trešās valsts 
augsta līmeņa pētniecības organizācijā, 
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un pēc tam atgriezties. Pirmām kārtām 
ņem vērā sieviešu nozīmi zinātnē un 
iespējamos ierobežojumus viņu 
ienākšanai šajā jomā. Atbalsta arī iespējas 
atsākt pētnieka karjeru pēc pārtraukuma un 
elastīgus darba nosacījumus.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir atbalstīt pētniecības 
un inovācijas jomā strādājošā personāla 
īstermiņa apmaiņu starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm, uzņēmumiem, MVU 
un citām sociālekonomiskajām grupām gan 
Eiropā, gan pasaulē. Šie pasākumi ietvers
arī sadarbības veicināšanu ar trešām 
valstīm.

Galvenie uzdevumi ir atbalstīt pētniecības 
un inovācijas jomā strādājošā personāla 
īstermiņa apmaiņu starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm, uzņēmumiem, MVU 
un citām sociālekonomiskajām grupām gan 
Eiropā, gan pasaulē. Šie pasākumi ietvers 
arī sadarbības veicināšanu ar trešām 
valstīm un jo īpaši stiprinās zinātniskās 
partnerības starp abu Vidusjūras krastu 
reģioniem, uzlabojot Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu pētniecības, 
inovāciju un tehnoloģiju attīstības 
programmu efektivitāti.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūra ir galvenais 
Eiropas konkurētspēju noteicošais faktors 
visā plašajā zinātnes jomu klāstā un svarīgs 
faktors zinātniskajā inovācijā. Daudzās 
jomās pētniecība ir neiespējama, ja nav 
piekļuves superdatoriem, jaunu materiālu 
apstarošanas avotu, tīru telpu 
nanotehnoloģijas vajadzībām, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju Zemes zinātņu vajadzībām, 
platjoslas tīklu datu pārsūtīšanai utt. 
Pētniecības infrastruktūra ir nepieciešama, 

Pētniecības infrastruktūra ir galvenais 
Eiropas konkurētspēju noteicošais faktors 
visā plašajā zinātnes jomu klāstā un svarīgs 
faktors zinātniskajā inovācijā. Daudzās 
jomās pētniecība ir neiespējama, ja nav 
piekļuves superdatoriem, jaunu materiālu 
apstarošanas avotu, tīru telpu 
nanotehnoloģijas vajadzībām, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju Zemes zinātņu vajadzībām, 
platjoslas tīklu datu pārsūtīšanai utt. 
Pētniecības infrastruktūra ir nepieciešama, 
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lai veiktu pētniecību nolūkā atrisināt 
sabiedrības visaktuālākās problēmas tādās 
jomās kā enerģētika, klimata pārmaiņas, 
bioekonomika un visiem pieejama 
veselības aprūpe un labklājība visas dzīves 
garumā. Tā veicina pārrobežu un 
starpdisciplīnu sadarbību un rada Eiropā 
vienotu un atvērtu vidi tiešsaistes 
pētniecībai. Tā veicina cilvēku un ideju 
mobilitāti, apvieno vislabākos zinātniekos 
no Eiropas un visas pasaules un uzlabo 
zinātnisko izglītību. Tā veicina izcilību 
Eiropas pētniecības un inovācijas kopienās 
un var būt izcils zinātnes sasniegumu 
apliecinājums sabiedrībai kopumā.

lai veiktu pētniecību nolūkā atrisināt 
sabiedrības visaktuālākās problēmas tādās 
jomās kā enerģētika, klimata pārmaiņas, 
bioekonomika un visiem pieejama 
veselības aprūpe un labklājība visas dzīves 
garumā. Tā veicina pārrobežu un 
starpdisciplīnu sadarbību un rada Eiropā 
vienotu un atvērtu vidi tiešsaistes 
pētniecībai. Tā veicina cilvēku un ideju 
mobilitāti, apvieno vislabākos zinātniekos 
no Eiropas un visas pasaules un uzlabo 
zinātnisko izglītību. Tā veicina izcilību 
Eiropas pētniecības un inovācijas kopienās 
un var būt izcils zinātnes sasniegumu 
apliecinājums sabiedrībai kopumā. Tā var 
arī stimulēt inovācijas privātajā sektorā 
un būt par MVU dinamisku inovāciju 
avotu.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts– 4.1. apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās publikācijas ir pētniecības 
infrastruktūru galvenais elements, un tām 
ir galvenā nozīme jaunu zināšanu un 
inovāciju radīšanā. Tādēļ būtiski svarīgi 
ir ilgtspējīgi maksāšanas un izplatīšanas 
modeļi, kuros iekļautas publikāciju 
izdošanas izmaksas. To pētnieku 
publicētie un augsti novērtētie darba 
rezultāti, kas visu vai lielāko daļu 
finansējuma saņem no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”, jādara pieejami visai 
zinātniskajai kopienai.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) akadēmisko pētījumu infrastruktūras 
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nozīmes un tās saiknes ar MVU 
inovācijām spēcināšana.
Šis mērķis paredz atbalstu MVU un 
akadēmisko struktūru un infrastruktūras 
partnerībām, lai veicinātu inovācijas 
uzņēmumos.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, lai paplašinātu zinātnisko 
pieredzi par nanotehnoloģiju un 
nanosistēmu potenciālo ietekmi uz veselību 
vai vidi un nodrošinātu instrumentus riska 
novērtēšanai un pārvaldībai visā dzīves 
ciklā.

Pasākumi, lai paplašinātu zinātnisko 
pieredzi par nanotehnoloģiju un 
nanosistēmu potenciālo ietekmi uz veselību 
vai vidi un nodrošinātu instrumentus riska 
novērtēšanai un pārvaldībai visā dzīves 
ciklā, kā arī lai nodrošinātu cilvēku ar 
invaliditāti pilnīgāku integrāciju 
sabiedrībā.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierosināto darbību mērķis ir papildināt 
valstu un reģionālo uzņēmējdarbības 
inovācijas politiku un programmas, 
veicināt sadarbību starp MVU un citiem 
inovācijā iesaistītiem dalībniekiem, 
aizpildīt trūkstošo posmu starp 
pētniecību/izstrādi un veiksmīgu ieviešanu 
tirgū, nodrošināt uzņēmējdarbības 
inovācijai labvēlīgāku vidi, tostarp 
pieprasījuma līmeņa pasākumus, un 
atbalstu, ņemot vērā inovācijas procesu 
mainīgumu, jaunas tehnoloģijas, tirgus un 
uzņēmējdarbības modeļus.

Ierosināto darbību mērķis ir papildināt 
valstu un reģionālo uzņēmējdarbības 
inovācijas politiku un programmas, 
veicināt sadarbību starp MVU, 
akadēmiskajām struktūrām, tostarp tām, 
kas darbojas radošajās nozarēs un atrodas 
izdevīgā situācijā, lai izmantotu 
starptautiskās uzņēmējdarbības vides 
priekšrocības, un citiem inovācijā 
iesaistītiem dalībniekiem, aizpildīt 
trūkstošo posmu starp pētniecību/izstrādi 
un veiksmīgu ieviešanu tirgū, nodrošināt 
uzņēmējdarbības inovācijai labvēlīgāku 
vidi, tostarp pieprasījuma līmeņa 
pasākumus, un atbalstu, ņemot vērā 
inovācijas procesu mainīgumu, jaunas 
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tehnoloģijas, tirgus un uzņēmējdarbības 
modeļus.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU darbojas visās ekonomikas nozarēs. 
Eiropas ekonomikā tie veido svarīgāku 
daļu nekā citos reģionos, piemēram, 
Amerikas Savienotajās Valstīs. Visu veidu 
MVU var būt novatoriski. Tie ir jāiedrošina 
un jāatbalsta ieguldījumu veikšanā 
pētniecībā un inovācijā. To darot, tiem 
jāspēj pilnībā izmantot iekšējā tirgus un 
ERA inovatīvo potenciālu, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropā un ārpus 
tās un sniegtu ieguldījumu galveno 
sabiedrības problēmu atrisināšanā.

MVU darbojas visās ekonomikas nozarēs. 
Eiropas ekonomikā tie veido svarīgāku 
daļu nekā citos reģionos, piemēram, 
Amerikas Savienotajās Valstīs. Visu veidu 
MVU var būt novatoriski. Tie ir jāiedrošina 
un jāatbalsta ieguldījumu veikšanā 
pētniecībā un inovācijā un ciešāku saikņu 
un partnerību izveidē ar universitātēm un 
citām pētniecības iestādēm. To darot, tiem 
jāspēj pilnībā izmantot iekšējā tirgus un 
ERA inovatīvo potenciālu, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas Eiropā un ārpus 
tās un sniegtu ieguldījumu galveno 
sabiedrības problēmu atrisināšanā.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai MVU pārvarētu ar to lielumu saistītās 
problēmas, tādas kā, piemēram, piekļuve 
tehnoloģiskajai un zinātniskajai 
kompetencei un jauniem tirgiem, svarīgs 
elements to inovācijas stratēģijā ir 
pārrobežu sadarbība. Tie sniedz 
ieguldījumu, lai idejas pārvērstu peļņā un 
uzņēmuma izaugsmē un tādējādi
palielinātu privātos ieguldījumus 
pētniecībā un inovācijā.

Lai MVU pārvarētu ar to lielumu saistītās 
problēmas, tādas kā, piemēram, piekļuve 
tehnoloģiskajai un zinātniskajai 
kompetencei un jauniem tirgiem, svarīgs 
elements to inovācijas stratēģijā ir 
pārrobežu sadarbība. Tie sniedz 
ieguldījumu, lai idejas pārvērstu peļņā un 
uzņēmuma izaugsmē un tādējādi 
palielinātu privātos ieguldījumus 
pētniecībā un inovācijā. Arī tam, ka 
izglītības sistēmā pastiprināta uzmanība 
tiek pievērsta inovācijām, pētniecībai un 
uzņēmējdarbības attīstībai, var būt nozīme 
Eiropas MVU nodrošināšanā ar 
inovatīviem un dinamiskiem 
darbiniekiem.
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Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, neiroloģiski 
un garīgās veselības traucējumi, liekais 
svars, aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.

Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, neiroloģiski 
un garīgās veselības traucējumi, liekais 
svars, aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.
Fiziskajai audzināšanai un līdzdalībai 
organizētos sporta pasākumos var būt 
būtiska nozīme šādu veselības problēmu 
novēršanā.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības veicināšana, pamatojoties uz 
apjomīgu faktu bāzi, novērš slimības, 
uzlabo labklājību un ir efektīva izmaksu 
ziņā. Veselības veicināšana un slimību 
profilakse ir arī atkarīga no izpratnes par 
veselību noteicošajiem faktoriem, no 
iedarbīgiem profilakses instrumentiem, 
piemēram, vakcīnām, no veselības un 
slimību kvalitatīvas uzraudzības un 
sagatavotības tām un no efektīvām 
skrīninga programmām.

Efektīva veselības veicināšana, ko atbalsta 
robusta pierādījumu bāze, novērš slimības, 
uzlabo labklājību, un turklāt ir rentabla. 
Veselības veicināšana un slimību 
novēršana ir atkarīga arī no izpratnes par 
tādiem veselības determinantiem kā 
fiziskas aktivitātes, no efektīvu preventīvo 
līdzekļu, piemēram, vakcīnu pieejamības, 
kā arī no efektīvas veselības un slimību 
uzraudzības un gatavības rīkoties, un no 
efektīvām skrīninga programmām.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – otrā daļa



PE487.737v02-00 32/40 AD\905106LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši 
ar klīniskās izpētes starpniecību.

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem, tostarp sociālo un 
kultūras faktoru, kā arī radošu darbību 
ietekmi uz cilvēku ikdienu. Svarīga 
nozīme ir arī efektīvai datu apmaiņai un šo 
datu sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 
pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši 
ar klīniskās izpētes starpniecību.

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošs slimību un invaliditātes slogs 
sabiedrības novecošanas kontekstā uzliek 
papildu prasības veselības aizsardzības un 
aprūpes nozarēm. Lai saglabātu visu 
vecumu iedzīvotāju grupu veselības 
aizsardzības un aprūpes efektivitāti, ir 
jāuzlabo lēmumu pieņemšana profilakses 
un ārstēšanas jautājumos, jāidentificē 
paraugprakse un jāatbalsta tās izplatīšana 
veselības aizsardzības un aprūpes nozarē 
un jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Šāda rīcība veicinās viņu fiziskās, sociālās 
un garīgās labklājības palielināšanu un
paildzināšanu.

Tā kā mūsu sabiedrība ne tikai noveco, bet 
slimību un invaliditātes slogs kļūst aizvien 
lielāks, veselības un aprūpes nozarei 
nemitīgi tiek izvirzītas jaunas prasības. Lai 
saglabātu visu vecumu iedzīvotāju grupu 
veselības aizsardzības un aprūpes 
efektivitāti, ir jāuzlabo lēmumu 
pieņemšana profilakses un ārstēšanas 
jautājumos, tostarp uzlabojot izpratni par 
fiziskās aktivitātes nozīmi slimību 
novēršanā, jāidentificē paraugprakse un 
jāatbalsta tās izplatīšana veselības 
aizsardzības un aprūpes nozarē un 
jāatbalsta integrēta aprūpe un tādu 
tehnoloģisku, organizatorisku un sociālu 
jauninājumu plaša mēroga pārņemšana, kas 
jo īpaši vecākiem cilvēkiem, kā arī 
personām ar invaliditāti dod iespēju 
joprojām būt aktīviem un neatkarīgiem. 
Tādējādi tiks veicināta un paildzināta viņu 
fiziskā, sociālā un garīgā labsajūta.



AD\905106LV.doc 33/40 PE487.737v02-00

LV

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. punkts – piektā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
sagatavot labākas profilaktiskās vakcīnas, 
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai, 
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus, 
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar 
dzīvesveidu, kā arī ar vidi un klimatu 
saistītus faktorus), uzlabot veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, izprast 
slimības un uzlabot diagnosticēšanu, 
izstrādāt efektīvas skrīninga programmas 
un uzlabot uzņēmības pret slimībām 
novērtēšanu, uzlabot uzraudzību un 
sagatavotību; sagatavot labākas 
profilaktiskās vakcīnas, izmantot in-silico 
medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai; ārstēt slimības, 
nodot zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām; labāk 
izmantot veselības datus, veicināt 
aktivitātes saglabāšanu novecojot un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi; 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi; uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības; optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 

Lai šos samazinājumus varētu īstenot, ir 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi efektīvu, 
drošu un uzticamu zema oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa energotehnoloģiju un 
pakalpojumu pētniecībā, izstrādē, 
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demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Visiem šiem 
pasākumiem jābūt daļai no integrētas zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa politikas, 
ieskaitot svarīgo pamattehnoloģiju un jo 
īpaši IKT risinājumu apguvi, progresīvu 
ražošanu, pārstrādi un materiālus. Mērķis ir 
radīt efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības sistēmām.

demonstrēšanā un ieviešanā tirgū. 
Vienlaikus ir jāievieš netehnoloģiski 
risinājumi gan piedāvājuma, gan 
pieprasījuma līmenī. Turklāt šie 
ieguldījumi ir jāapvieno ar plašu 
sabiedrības informētības kampaņu, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas pilsoņi ir vieni no 
pirmajiem, kas ievieš vajadzīgās vides, 
sociālās un kultūras izmaiņas. Visiem 
šiem pasākumiem jābūt daļai no integrētas 
zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
politikas, ieskaitot svarīgo 
pamattehnoloģiju un jo īpaši IKT 
risinājumu apguvi, progresīvu ražošanu, 
pārstrādi un materiālus. Mērķis ir radīt 
efektīvas energotehnoloģijas un 
pakalpojumus, kas sabiedrībai nodrošina 
ieguvumus un ko var plaši apgūt Eiropas 
un starptautiskos tirgos, un ieviest viedu 
pieprasījuma līmeņa pārvaldību, 
pamatojoties uz atvērtu un pārredzamu 
enerģētikas tirgu un intelektiskām un 
energoefektīvām pārvaldības un 
uzraudzības sistēmām.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Ilgtspējīga kultūras mantojuma 
nodrošināšana, reaģējot uz klimata 
pārmaiņām
Mērķis ir izpētīt stratēģijas, metodikas un 
instrumentus, kas nepieciešami, lai 
Eiropā nodrošinātu dinamisku un 
ilgtspējīgu kultūras mantojumu, reaģējot 
uz klimata pārmaiņām. Pasākumos 
uzmanība tiek koncentrēta arī uz labākas 
izpratnes veidošanu par to, kā kopienas 
uztver mainīgo vidi un biežākas 
ekstremālās dabas parādības, kā arī 
pielāgojas un reaģē uz tām.
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Pamatojums

Vēsturiskās ēkas (un kolekcijas) ir galvenais jautājums gan kultūras mantojuma, gan klimata 
pārmaiņu kontekstā. Eiropas finansētajās pētniecības programmās būtu jāietver pētniecība 
par to, kā pielāgot vēsturiskos mākslas darbus un ēkas, lai tos mazāk skartu klimata pārmaiņu 
iedarbība.  Turklāt runa ir arī par iepriekš atstātu ēku atjaunošanu un to, kā kopienas izlemj, 
ko būtu vērts aizsargāt šajā jomā.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jārisina svarīgas 
sociālekonomiskas problēmas, kas būtiski 
ietekmē tās nākotni, tādas kā pieaugošā 
ekonomikas un kultūras savstarpējā 
atkarība, novecošana, sociālā atstumtība un 
nabadzība, nevienlīdzība un migrācijas 
plūsmas, digitālās plaisas mazināšana, 
inovācijas un radošuma kultūras 
veicināšana sabiedrībā un uzņēmumos, kā 
arī drošība un brīvība, uzticēšanās 
demokrātiskām iestādēm un pilsoņu 
savstarpējā uzticēšanās valstu robežās un 
ārpus tām. Šīs problēmas ir ārkārtīgi 
plašas, un to atrisināšanai ir nepieciešama
vienota Eiropas pieeja.

Eiropai ir jārisina svarīgas 
sociālekonomiskas problēmas, kas būtiski 
ietekmē tās nākotni, tādas kā pieaugošā 
ekonomikas un kultūras savstarpējā 
atkarība, novecošana un demogrāfiskās 
izmaiņas, sociālā atstumtība un nabadzība, 
nevienlīdzība un migrācijas plūsmas, 
digitālās plaisas mazināšana, inovācijas un 
radošuma kultūras veicināšana sabiedrībā 
un uzņēmumos, kā arī kultūras ziņā 
ilgstpējīga attīstība, uzticēšanās 
demokrātiskām iestādēm un pilsoņu 
savstarpējā uzticēšanās valstu robežās un 
ārpus tām. Turklāt publisko sociālo 
politiku nozīmi Eiropā arvien vairāk 
uztver kā svarīgu pašas Eiropas sociālā 
modeļa ilgtspējības elementu. Šīs 
problēmas ir ārkārtīgi plašas, un to 
atrisināšanai ir nepieciešams arvien 
sarežģītāks dažādu pieeju sajaukums, kā 
arī vienota Eiropas pieeja, pamatojoties uz 
zinātniskās pieredzes apmaiņu, ko var 
sniegt tikai sociālās un humanitārās 
zinātnes.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – septītā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un pieprasījuma 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises. 
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas 
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šim nolūkam ir 
vajadzīga stratēģiskāka pieeja sadarbībai ar 
trešām valstīm. Visbeidzot, tā kā drošības 
politikai vajadzētu mijiedarboties ar 
dažādiem sociālās politikas virzieniem, 
svarīgs aspekts šīs problēmas atrisināšanā 
būs drošības pētniecības sociālās 
dimensijas uzlabošana.

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un vajadzību 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises. 
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas 
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šajā saistībā īpaša 
uzmanība ir jākoncentrē uz Eiropas 
kultūras mantojumu un uz pieeju, kas 
nosaka pasākumus, kuri atjauno un 
tuvina cilvēkus no dažādām kopienām. 
Šim nolūkam ir arī vajadzīga stratēģiskāka 
pieeja sadarbībai ar trešām valstīm. 
Visbeidzot, tā kā drošības politikai 
vajadzētu mijiedarboties ar dažādiem 
sociālās politikas virzieniem, svarīgs 
aspekts šīs problēmas atrisināšanā būs 
drošības pētniecības sociālās dimensijas 
uzlabošana.

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko 
iekļautību un pozitīvu starpkultūru 
dinamiku Eiropā un ar starptautiskiem 
partneriem ar progresīvās zinātnes un
starpdisciplīnu pieejas, tehnoloģijas 
sasniegumu un organizatorisku 
jauninājumu starpniecību. Svarīga nozīme
šajā ziņā var būt humanitāro zinātņu 

Mērķis ir uzlabot savstarpējo 
komunikāciju, kā arī sociālo, ekonomisko,
politisko un kultūras iekļautību un 
pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā, kā 
arī gūt labāku sapratni par pārmaiņām 
Eiropas sabiedrībā un ar starptautiskiem 
partneriem ar progresīvās zinātnes un 
starpdisciplīnu pieejas, tehnoloģijas 
sasniegumu un organizatorisku 
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pētniecībai. Pētniecība atbalsta politikas 
veidotājus tādu politikas virzienu izstrādē, 
kuri vērsti uz cīņu pret nabadzību un 
novērš dažādu sadalījumu, diskrimināciju 
un nevienlīdzību veidošanos Eiropas 
sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

jauninājumu starpniecību. Būtiskai 
nozīmei šajā ziņā vajadzētu būt humanitāro 
zinātņu pētniecībai, tostarp pētījumiem par 
to, kā pārmaiņas sabiedrībā ietekmē 
personu, ģimeņu un sabiedrības 
labklājību un dzīves kvalitāti, un tāpēc 
šāda pētniecība atbilstoši jāfinansē.
Pētniecība humanitāro zinātņu jomā var 
arī atklāt, attīstīt, saglabāt un veidot 
Eiropas daudzdimensiju kultūras 
mantojumu, radot jaunas zinātnes 
disciplīnas, jaunas inovāciju jomas un 
darbvietas. Ir jāpalielina zināšanu bāze 
sociālās atstumtības, veselības, 
demogrāfisko pārmaiņu un sabiedrības 
novecošanas, dzīves gājuma un ģimenes 
tradīciju, kopējas vēstures un kultūras 
mantojuma, fiziskās aktivitātes, 
migrācijas un mobilitātes, izglītības un 
mūžizglītības, daudzvalodības un 
pārvaldības dinamikas jomā. Svarīga 
nozīme šajā ziņā var būt pētniecībai 
humanitāro un sociālo zinātņu jomā. 
Pētniecība atbalsta politikas veidotājus 
tādu politikas virzienu izstrādē un darbību 
noteikšanā, kas vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un novērš dažādu sadalījumu, 
diskrimināciju un nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem, 
piemēram, pamatojoties uz salīdzinošiem 
pētījumiem par kultūru un valodu 
daudzveidību un starpkultūru saskarsmi. 
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
"Eiropa 2020" īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos. 
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – otrā daļa –
ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ar starpkultūru dialoga starpniecību 
attīstītu savstarpējās zināšanas un 
izpratni;

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
I pielikums  – IV daļa – 3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC galvenās kompetences jomas būs 
enerģētika, transports, vide un klimata 
pārmaiņas, lauksaimniecība un pārtikas 
nodrošinājums, veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzība, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, references 
materiāli un drošība un drošums (tostarp 
kodoldrošība un kodoldrošums Euratom 
programmā).

JRC galvenās kompetences jomas būs 
enerģētika, transports, vide un klimata 
pārmaiņas, lauksaimniecība un pārtikas 
nodrošinājums, veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzība, vēstures, mākslas un 
kultūras mantojuma aizsardzība, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, references materiāli un 
drošība un drošums (tostarp kodoldrošība 
un kodoldrošums Euratom programmā).

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi radot jaunu, inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi. Tādējādi 
EIT sniegs pilnīgu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” un jo īpaši pamatiniciatīvu 
“Inovācijas savienība” un “Jaunatne 
kustībā” mērķu sasniegšanā.

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē, kas mudinās Savienību uzlabot tās 
konkurētspēju. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi radot jaunu, inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi. Tādējādi 
EIT sniegs pilnīgu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” un jo īpaši pamatiniciatīvu 
“Inovācijas savienība” un “Jaunatne 
kustībā” mērķu sasniegšanā, tādēļ 
II pielikumā noteiktais finansiālais 
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ieguldījums ir būtisks.
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