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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas īpašā priekšlikuma par pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” mērķis ir apvienot vienā programmā visus ES finansējumu pētniecībai un 
izstrādei, un tas papildina pamatregulu par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

Referente atzinīgi vērtē priekšlikumu un visnotaļ atbalsta to, ka galvenais finansējuma 
piešķiršanas kritērijs ir zinātniskā izcilība. Tomēr referente uzskata, ka finansējumam ir jābūt 
pieejamākam un pieteikšanās procedūrai vienkāršākai. Tādēļ referente atzinīgi vērtē 
pievēršanos pieteikšanās procesu vienkāršošanai, bet uzskata, ka Komisijas priekšlikums nav 
pietiekami tālejošs šajā jomā.

Referente uzskata arī, ka pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” būtu jāpapildina citas Eiropas 
programmas, jo īpaši programmu „Erasmus visiem”, un lielāka uzmanība jāpievērš 
akadēmisko pētījumu nozīmei MVU attīstībā un dinamikā. Turklāt pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” nav īpaši norādīta pētniecība Eiropas kultūras mantojuma jomā, kas bija 
iekļauta pētniecības finansēšanas iepriekšējās programmās. Tādēļ referente vēlas, lai šajā 
regulā būtu īpaša norāde uz kultūras mantojuma jomu.

Un, tā kā Lisabonas stratēģija piešķīra Eiropas Savienībai jaunas kompetences sporta jomā, 
referente vēlētos, lai attiecībā uz pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” paredzētajām 
finansēšanas iespējām būtu īpaši uzsvērts pētniecības potenciāls sporta jomā, kā līdzeklis, lai 
uzlabotu Eiropas iedzīvotāju vispārējo veselību, kā arī veicinātu kohēziju un integrāciju.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Darbībām 

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Darbībām 
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jāattiecas uz visu pētniecības un inovāciju 
spektru, uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
saistītas ar inovācijām, piemēram, 
izmēģinājumiem, demonstrējumiem, 
testgultnēm, kā arī atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādi, kā arī 
inovāciju izmantojumam tirgū. Īstenojot 
darbības, jāsniedz tiešs atbalsts attiecīgās 
nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — sasniegšana.

jāattiecas uz visu pētniecības un inovāciju 
spektru, uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
saistītas ar inovācijām, piemēram, 
izmēģinājumiem, demonstrējumiem, 
testgultnēm, kā arī atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādi, kā arī 
inovāciju izmantojumam tirgū. Būtu 
jāatbalsta pētniecība par fiziskās 
aktivitātes veselības un sabiedrības 
kohēzijas aspektiem. Jāatbalsta arī 
kultūras un valodas daudzveidības 
pētījumi un tradicionālo prasmju 
aizsardzība, tostarp sadarbojoties ar 
trešām valstīm. Īstenojot darbības, jāsniedz 
tiešs atbalsts attiecīgās nozares politikas 
zināšanām Eiropas Savienības līmenī. Visu 
problēmu risinājumiem būtu jāveicina 
virsmērķa — ilgtspējīgas attīstības —
sasniegšana.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Īstenojot tiešās darbības saskaņā ar 
savu uzdevumu, Kopīgajam pētniecības 
centram jāpiešķir īpaša nozīme šādām 
Eiropas Savienībai būtiskām jomām:
gudra, iekļaujoša un ilgtspējīga izaugsme, 
drošība un pilsonība, kā arī globāla Eiropa.
Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības 
jāveic elastīgi, efektīvi un pārskatāmi, 
ņemot vērā atbilstīgās Kopīgā pētniecības 
centra lietotāju vajadzības un 
Eiropas Savienības politiku, kā arī 
ievērojot mērķi aizsargāt 
Eiropas Savienības finanšu intereses.
Minētās pētniecības darbības vajadzības 
gadījumā jāpielāgo šīm vajadzībām un 
tendencēm zinātnes un tehnoloģijas jomā, 
un šajās darbībās jācenšas sasniegt 
zinātnisku izcilību.

(13) Īstenojot tiešās darbības saskaņā ar 
savu uzdevumu, Kopīgajam pētniecības 
centram jāpiešķir īpaša nozīme šādām 
Eiropas Savienībai būtiskām jomām:
gudra, iekļaujoša un ilgtspējīga izaugsme, 
drošība un pilsonība, kā arī globāla Eiropa.
Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības 
jāveic elastīgi, efektīvi un pārskatāmi, 
ņemot vērā atbilstīgās Kopīgā pētniecības 
centra lietotāju vajadzības un 
Eiropas Savienības politiku, kā arī 
ievērojot mērķi aizsargāt 
Eiropas Savienības finanšu intereses.
Minētās pētniecības darbības vajadzības 
gadījumā jāpielāgo šīm vajadzībām un 
tendencēm zinātnes un tehnoloģijas jomā, 
un šajās darbībās jācenšas sasniegt 
zinātnisku izcilību un to izplatīšanu 
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kultūras, saziņas un izglītības jomās.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar šo īpašo programmu jāpapildina 
dalībvalstīs veiktās darbības, kā arī citas 
Eiropas Savienības darbības, kuras 
nepieciešamas vispārējiem stratēģiskiem 
centieniem stratēģijas “Eiropa 2020”
īstenošanai, īpaši attiecībā uz kohēzijas 
politikas jomā veiktajām darbībām, 
lauksaimniecību un lauku attīstību, 
izglītību un profesionālo apmācību, 
rūpniecību, sabiedrības veselību, patērētāju 
aizsardzību, nodarbinātību un sociālo 
politiku, enerģētiku, transportu, vidi, 
darbībām klimata jomā, drošību, darbībām 
jūras un zivsaimniecības jomā, attīstības 
sadarbību un paplašināšanos, kā arī 
kaimiņattiecību politiku.

(15) Ar šo īpašo programmu jāpapildina 
dalībvalstīs veiktās darbības, kā arī citas 
Eiropas Savienības darbības, kuras 
nepieciešamas vispārējiem stratēģiskiem 
centieniem stratēģijas “Eiropa 2020”
pārvēršanai realitātē, īpaši attiecībā uz 
kohēzijas politikas jomā veiktajām 
darbībām, lauksaimniecību un lauku 
attīstību, izglītību un profesionālo 
apmācību, kultūru un mākslu, rūpniecību, 
sabiedrības veselību, patērētāju 
aizsardzību, nodarbinātību, sociālās jomas 
politikas virzieniem, dzimumu līdztiesības 
jautājumiem, sportu, enerģētiku, 
transportu, vidi, darbībām klimata jomā, 
drošību, darbībām jūras un zivsaimniecības 
jomā, kultūras mantojumu, attīstības 
sadarbību un paplašināšanos, kā arī 
kaimiņattiecību politiku.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot veselību un labklājību dzīves 
garumā;

(a) uzlabot veselību un labklājību dzīves 
garumā, tostarp piedaloties sportiskās 
aktivitātēs;

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) atbalstīt un aizsargāt kultūras un 
valodas daudzveidību un aizsargāt 
vēsturisko, mākslas un kultūras 
mantojumu Savienībā.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās. Vienīgi holistiska 
pieeja inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās, radīto kompetenču 
maksimāla izplatīšana, pieejamība un 
izmantošana. Vienīgi holistiska pieeja 
inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētījumi sociālās un humanitārās zinātnes 
jomās tiks pilnībā integrēti katrā no 
vispārējiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem. Tas ietvers 
plašas iespējas atbalstīt šos pētījumus, 
izmantojot Eiropas Pētniecības padomi, 

Pētījumi sociālās un humanitārās zinātnes 
jomās tiks pilnībā integrēti katrā no 
vispārējiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem. Tie būs 
pamatā darbībām, kas veicamas, lai 
risinātu visas Savienības problēmas 
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veicot Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības vai īstenojot Pētniecības 
infrastruktūru konkrētos mērķus.

attiecībā uz jebkuras izcelsmes iedzīvotāju 
integrāciju, kā arī izglītības un sociālo un 
kultūras tiesību pieejamību visiem 
iedzīvotājiem. Tas ietvers plašas iespējas 
atbalstīt šos pētījumus, izmantojot Eiropas 
Pētniecības padomi, veicot Marijas Kirī 
vārdā nosauktās darbības vai īstenojot 
Pētniecības infrastruktūru konkrētos 
mērķus.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības, tostarp 
fiziskās audzināšanas, determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku, un atbalstu 
kultūras daudzveidības un materiālā un 
nemateriālā kultūras mantojuma 
aizsardzībai un popularizēšanai.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 
jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, sabiedriskās 
inovācijas, inovācijas valsts sektorā vai 
Eiropas vieta pasaules mērogā.

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 
jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, sabiedriskās 
inovācijas, inovācijas valsts sektorā vai 
Eiropas vieta pasaules mērogā, lai 
palīdzētu uzturēt augstu kultūras 
sadarbības un saziņas līmeni ar trešām 
valstīm.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversālu darbību īstenošana tiks 
veicināta starp I daļu “Zinātnes izcilība” un 
sabiedrības problēmām, kā arī pamata un 
rūpnieciskām tehnoloģijām, lai tādējādi 
kopīgi attīstītu jaunas zināšanas, nākotnes 
un jaunās tehnoloģijas, pētniecības 
infrastruktūras un galveno kompetenci.
Pētniecības infrastruktūras tiks 
nodrošinātas arī tam, lai tās plašāk 
izmantotu sabiedrībā, piemēram, valsts 
pakalpojumu sniegšanā, zinātnes 
veicināšanā, pilsoniskajā drošībā un 
kultūras jomā. Turklāt īstenošanas procesā 
attiecīgi ar pārējām “Apvārsnis 2020” 
daļām tiks koordinēta arī Kopīgā 
pētniecības centra tiešo darbību un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 
darbību prioritāšu noteikšana.

Transversālu darbību īstenošana tiks 
veicināta starp I daļu “Zinātnes izcilība” un 
sabiedrības problēmām, kā arī pamata un 
rūpnieciskām tehnoloģijām, lai tādējādi 
kopīgi attīstītu jaunas zināšanas, nākotnes 
un jaunās tehnoloģijas, pētniecības 
infrastruktūras un galveno kompetenci.
Pētniecības infrastruktūras tiks 
nodrošinātas arī tam, lai tās plašāk 
izmantotu sabiedrībā, piemēram, valsts 
pakalpojumu sniegšanā, zinātnes 
veicināšanā, pilsoniskajā drošībā un 
kultūras jomā. No šāda viedokļa 
akadēmiskās un zinātniskās publikācijas 
ir pētniecības infrastruktūru pamats.
Tādēļ ir būtiski, lai pētījumu rezultāti, kas 
iegūti un apstiprināti, pateicoties ES 
finansētu zinātnieku darbam, būtu 
pieejami visām zinātnes aprindām. Turklāt 
īstenošanas procesā attiecīgi ar pārējām 
“Apvārsnis 2020” daļām tiks koordinēta arī 
Kopīgā pētniecības centra tiešo darbību un 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 



AD\905244LV.doc 9/23 PE487.744v02-00

LV

(EIT) darbību prioritāšu noteikšana.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā 
darbības, ko īsteno pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” ietvaros, koordinē ar 
tām, kuras īsteno citu Eiropas Savienības 
finansējuma programmu ietvaros, 
piemēram, Kopējās lauksaimniecības 
politikas, Kopējās zivsaimniecības 
politikas vai “Erasmus visiem:
Eiropas Savienības programma izglītībai, 
apmācībai, jaunatnei un sportam”, vai 
programmas "Veselība izaugsmei" 
ietvaros. Tas ietver atbilstošu artikulāciju 
ar kohēzijas politikas fondiem, kad atbalsts 
kapacitātes veidošanai pētniecības un 
inovācijas jomā reģionālā līmenī var kalpot 
kā “kāpnes uz izcilību”, reģionālo izcilības 
centru izveide var palīdzēt pārtraukt 
inovāciju sadalījumu Eiropā, savukārt 
atbalsts liela mēroga demonstrējumiem un 
izmēģinājumu projektiem var veicināt 
mērķa sasniegšanu un nodrošināt Eiropai 
vadošo lomu rūpniecībā.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā 
darbības, ko īsteno pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” ietvaros, koordinē ar 
tām, kuras īsteno citu Eiropas Savienības 
finansējuma programmu ietvaros, 
piemēram, Kopējās lauksaimniecības 
politikas, kultūras politikas (tostarp 
attiecībā uz materiālā un nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
radīšanu), Kopējās zivsaimniecības 
politikas vai “Erasmus visiem:
Eiropas Savienības programma izglītībai, 
apmācībai, jaunatnei un sportam”, vai 
programmas "Veselība izaugsmei" 
ietvaros. Lai nodrošinātu 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
panākumus, izšķiroši svarīga ir 
savietojamība, savstarpēja sasaiste un 
saikne ar šīm programmām. Tas ietver 
atbilstošu artikulāciju ar kohēzijas politikas 
fondiem, kad atbalsts kapacitātes 
veidošanai pētniecības un inovācijas jomā 
reģionālā līmenī var kalpot kā “kāpnes uz 
izcilību”, reģionālo izcilības centru izveide 
var palīdzēt pārtraukt inovāciju sadalījumu 
Eiropā, savukārt atbalsts liela mēroga 
demonstrējumiem un izmēģinājumu 
projektiem var veicināt mērķa sasniegšanu 
un nodrošināt Eiropai vadošo lomu 
rūpniecībā.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākuma stadijā esošu, riskantu, nākotnes 
prasībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu 
zinātnes un tehnoloģijas pētniecības 
projektu kopums ir jāatbalsta, lai veiksmīgi 
izpētītu jaunu pamatojumu radikāli jaunām 
nākotnes tehnoloģijām. Tā kā šajā darbībā 
netiek skaidri paredzēti temati un tā nav 
preskriptīva, tā dod iespēju attīstīties 
jaunām idejām tur, kur tās rodas, vai tad, 
kad tās rodas, visplašākajā tematu un 
disciplīnu spektrā. Šādu sākotnējo ideju 
atbalstīšana prasa tūlītēju, uz risku vērstu 
un starpdisciplināru pētniecības pieeju, kas 
neietilpst stingri noteiktās tehnoloģiskās 
jomās. Lai atbalstītu nākamos zinātnes un 
ražošanas līderus, ir ļoti svarīgi piesaistīt 
un stimulēt jaunus pētniecības un 
inovācijas jomas dalībniekus ar augstu 
potenciālu, piemēram, jaunus pētniekus un 
augsto tehnoloģiju MVU.

Sākuma stadijā esošu, riskantu, nākotnes 
prasībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu 
zinātnes un tehnoloģijas pētniecības 
projektu kopums ir jāatbalsta, lai veiksmīgi 
izpētītu jaunu pamatojumu radikāli jaunām 
nākotnes tehnoloģijām. Tā kā šajā darbībā 
netiek skaidri paredzēti temati un tā nav 
preskriptīva, tā dod iespēju attīstīties 
jaunām idejām tur, kur tās rodas, vai tad, 
kad tās rodas, visplašākajā tematu un 
disciplīnu spektrā. Šādu sākotnējo ideju 
atbalstīšana prasa tūlītēju, uz risku vērstu 
un starpdisciplināru pētniecības pieeju, kas 
neietilpst stingri noteiktās tehnoloģiskās 
jomās. Lai atbalstītu nākamos zinātnes un 
ražošanas līderus, ir ļoti svarīgi piesaistīt 
un stimulēt jaunus pētniecības un 
inovācijas jomas dalībniekus ar augstu 
potenciālu, piemēram, jaunus pētniekus un 
augsto tehnoloģiju MVU, kas varētu būt 
nozīmīgi novatoriska un dinamiska 
personāla nodrošināšanai Eiropas 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To panāks, īpaši strukturējot un vairojot 
izcilību ievērojamā daļā kvalitatīvas 
sākotnējās apmācības, kas paredzēta 
pētniekiem agrīnajā profesionālās darbības 
posmā un doktora grāda kandidātiem 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs.
Nodrošinot pētniekus agrīnajā 
profesionālās darbības posmā ar dažādām 
prasmēm, kas ļaus viņiem risināt 
pašreizējās un nākotnes problēmas, nākamā 
pētnieku paaudze gūs labumu no plašām 
karjeras perspektīvām gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā, tādējādi veicinot pētnieka 

To panāks, īpaši strukturējot un vairojot 
izcilību ievērojamā daļā kvalitatīvas 
sākotnējās apmācības, kas paredzēta 
pētniekiem agrīnajā profesionālās darbības 
posmā un doktora grāda kandidātiem 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs.
Nodrošinot pētniekus agrīnajā 
profesionālās darbības posmā ar dažādām 
prasmēm, kas ļaus viņiem risināt 
pašreizējās un nākotnes problēmas, nākamā 
pētnieku paaudze gūs labumu no plašām 
karjeras perspektīvām gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā, tādējādi veicinot pētnieka 
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karjeras pievilcīgumu jauniešu vidū. karjeras pievilcīgumu jauniešu vidū.
Turklāt ir nepārprotami jānorāda, ka 
doktoranti ir viena no jaunās izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta 
programmas galvenajām 
mērķauditorijām, nodrošinot savstarpēji 
papildinošas attiecības ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dizaina pielietošana un saplūstošu 
tehnoloģiju attīstīšana nolūkā radīt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp to 
Eiropas materiālu saglabāšana, kuriem 
piemīt vēsturiska vai kultūras vērtība.

Dizaina pielietošana un saplūstošu 
tehnoloģiju attīstīšana nolūkā radīt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas radošu nozaru 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp 
to Eiropas materiālu saglabāšana, kuriem 
piemīt vēsturiska vai kultūras vērtība.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa 
veida novatoriskiem MVU, kas uzrāda 
lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām. Mērķis ir palīdzēt 
aizpildīt finansējuma iztrūkumu agrīnām 
augsta riska pētniecības un inovācijas 
darbībām, stimulēt izrāvienu inovācijas
jomā un palielināt gūto pētījumu rezultātu 
komercializāciju privātā sektorā.

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa 
veida novatoriskiem MVU, kas uzrāda 
lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām, kā arī 
jauninājumiem radošajās nozarēs. Mērķis 
ir palīdzēt aizpildīt finansējuma iztrūkumu 
agrīnām augsta riska pētniecības un 
inovācijas darbībām, stimulēt izrāvienu 
inovācijas jomā un palielināt gūto pētījumu 
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rezultātu komercializāciju privātā sektorā.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5.1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāatbalsta uz tirgu orientētas inovācijas 
darbības, veicinot uzņēmumu inovācijas 
spējas, uzlabojot inovācijas noteikumu 
ietvaru, kā arī novēršot konkrētos šķēršļus, 
kas kavē novatorisku uzņēmumu, īpaši 
MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
potenciālu, izaugsmi. Tiks sniegts atbalsts 
specializētam atbalstam inovācijas 
darbībām (piem., saistībā ar IP 
izmantošanu, savedēju tīkliem, atbalstu 
tehnoloģiju nodošanas birojiem, saistībā ar 
stratēģisko izstrādi), kā arī valsts politiku 
pārbaudei attiecībā uz inovāciju.

Jāatbalsta uz tirgu orientētas inovācijas 
darbības, veicinot uzņēmumu inovācijas 
spējas, uzlabojot inovācijas noteikumu 
ietvaru, kā arī novēršot konkrētos šķēršļus, 
kas kavē novatorisku uzņēmumu, īpaši 
MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
potenciālu, tostarp radošajās nozarēs,
izaugsmi. Tiks sniegts atbalsts 
specializētam atbalstam inovācijas 
darbībām (piem., saistībā ar IP 
izmantošanu, savedēju tīkliem, atbalstu 
tehnoloģiju nodošanas birojiem, saistībā ar 
stratēģisko izstrādi), kā arī valsts politiku 
pārbaudei attiecībā uz inovāciju.
Inovācijām ir arī kultūras dimensija, jo 
saturs virza tehnoloģiju attīstību. Kultūras 
attīstība inovāciju nolūkā, ja neizprotam 
inovācijas tikai tehnoloģiskā nozīmē vien, 
ir bijusi nozīmīgs solis uz priekšu, un 
programmai ir jāpalielina šis temps.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020” atbalstu sociālajām zinātnēm un 
humanitārajai nozarei, ir jāizveido 
atsevišķa prioritāte, kas noteiktu šāda 
atbalsta īpašo jomu.
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas molekulārās bioloģiskās, 
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības, tostarp būs jāveic pētījumi par 
ķīmisko vielu iedarbību un kopīgo 
piesārņojuma un citu vides un klimata 
stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic integrēta 
toksikoloģiskā testēšana un jāmeklē citas 
alternatīvas dzīvnieku testēšanai. Ir jāīsteno 
arī inovatīvas pieejas attiecībā uz 
iedarbības novērtējumu; tam jāizmanto 
jaunās paaudzes biomarķieri, kuru pamatā 
ir "-omikas" un epiģenētika, cilvēku 
bioloģiskā uzraudzība, novērtējums par 
iedarbību uz personu, kā arī modelēšana, 
tādējādi gūstot izpratni par apvienoto, 
kumulatīvo un jauno iedarbību, integrējot 
sociāli ekonomiskos un uzvedības faktorus.
Tiks atbalstītas arī uzlabota saikne ar vides 
datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas.

Lai varētu gūt labāku izpratni par vidi kā 
veselības determinantu, būs jāīsteno 
integrētas molekulārās bioloģiskās, 
epidemioloģiskās un toksikoloģiskās 
pieejas nolūkā izpētīt veselības un vides 
attiecības, tostarp būs jāveic pētījumi par 
ķīmisko vielu iedarbību un kopīgo 
piesārņojuma un citu vides un klimata 
stresoru ietekmi, kā arī būs jāveic integrēta 
toksikoloģiskā testēšana un jāmeklē citas 
alternatīvas dzīvnieku testēšanai. Ir jāīsteno 
arī inovatīvas pieejas attiecībā uz 
iedarbības novērtējumu; tam jāizmanto 
jaunās paaudzes biomarķieri, kuru pamatā 
ir "-omikas" un epiģenētika, cilvēku 
bioloģiskā uzraudzība, novērtējums par 
iedarbību uz personu, kā arī modelēšana, 
tādējādi gūstot izpratni par apvienoto, 
kumulatīvo un jauno iedarbību, integrējot 
sociāli ekonomiskos un uzvedības faktorus, 
piemēram, fizisko audzināšanu. Tiks 
atbalstītas arī uzlabota saikne ar vides 
datiem, izmantojot progresīvas 
informācijas sistēmas.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir nepieciešama daudzdisciplināra 
progresīva un lietišķa pētniecība un 
inovācijas, ņemot vērā uzvedības, 
gerontoloģijas, digitālos un citu zinātnes 
jomu aspektus, lai varētu rast rentablus un 
lietotājam draudzīgus risinājumus aktīvai, 
neatkarīgai un automatizētai dzīvesvidei 
ikdienā (mājās, darba vietā) sabiedrībai, 

Ir nepieciešama daudzdisciplināra 
progresīva un lietišķa pētniecība un 
inovācijas, ņemot vērā uzvedības, 
gerontoloģijas, digitālos, sociālos, 
humānos un citu zinātnes jomu aspektus, 
lai varētu rast rentablus un lietotājam 
draudzīgus risinājumus aktīvai, neatkarīgai 
un automatizētai dzīvesvidei ikdienā 
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kas noveco, un cilvēkiem ar invaliditāti.
Tas attiecas uz dažādām jomām un uz 
tehnoloģiskiem, sistēmu un pakalpojumu 
risinājumiem, kas uzlabo dzīves kvalitāti 
un cilvēku funkcionalitāti, tostarp veicina 
mobilitāti, nodrošina gudras personalizētas 
palīgtehnoloģijas, pakalpojumus un 
sabiedrisko robotiku, kā arī aptverošu 
automatizētu vidi. Tiks sniegts atbalsts 
pētniecības un inovācijas izmēģinājumu 
darbībām nolūkā novērtēt risinājumu 
īstenošanu un plašu izmantošanu.

(mājās, darba vietā) sabiedrībai, kas 
noveco, un cilvēkiem ar invaliditāti. Tas 
attiecas uz dažādām jomām un uz 
tehnoloģiskiem, sistēmu un pakalpojumu 
risinājumiem, kas uzlabo dzīves kvalitāti 
un cilvēku funkcionalitāti, tostarp veicina 
mobilitāti, nodrošina gudras personalizētas 
palīgtehnoloģijas, pakalpojumus un 
sabiedrisko robotiku, kā arī aptverošu 
automatizētu vidi. Tiks sniegts atbalsts 
pētniecības un inovācijas izmēģinājumu 
darbībām nolūkā novērtēt risinājumu 
īstenošanu un plašu izmantošanu.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.13. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dodot cilvēkiem iespēju uzlabot un uzturēt 
savu veselību visas dzīves laikā, tiks radīta 
rentabla veselības aprūpes sistēma, jo 
hronisko slimību ārstēšana būs iespējama 
ārpus institūcijām, turklāt tiks uzlabota 
veselība. Lai to izdarītu, ir jāizpēta 
uzvedības un sabiedriskie modeļi, 
sabiedrības attieksme un centieni attiecībā 
uz personalizētām veselības tehnoloģijām, 
mobiliem un/vai pārnēsājamiem rīkiem, 
jaunu diagnostisku un personalizētiem 
pakalpojumiem, kas veicina veselīgu 
dzīvesveidu, labklājību, rūpes par sevi, 
labāku iedzīvotāju/veselības aprūpes 
profesionāļu mijiedarbību, personalizētas 
programmas slimību un invaliditātes 
pārvaldībai, kā arī atbalstu zināšanu 
infrastruktūrām.

Dodot cilvēkiem iespēju uzlabot un uzturēt 
savu veselību visas dzīves laikā, tiks radīta 
rentabla veselības aprūpes sistēma, jo 
hronisko slimību ārstēšana būs iespējama 
ārpus institūcijām, turklāt tiks uzlabota 
veselība. Lai to izdarītu, ir jāizpēta 
uzvedības un sabiedriskie modeļi, 
sabiedrības attieksme, fizisko nodarbību 
ietekme un centieni attiecībā uz 
personalizētām veselības tehnoloģijām, kas 
jo īpaši paredzētas slimību profilaksei,
mobiliem un/vai pārnēsājamiem rīkiem, 
jaunu diagnostisku un personalizētiem 
pakalpojumiem, kas veicina veselīgu 
dzīvesveidu, labklājību, rūpes par sevi, 
labāku iedzīvotāju/veselības aprūpes 
profesionāļu mijiedarbību, personalizētas 
programmas slimību un invaliditātes 
pārvaldībai, kā arī atbalstu zināšanu 
infrastruktūrām.

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5.1.2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, objektīvus 
un sabiedrībā pieņemamus pasākumus, kas 
vērsti uz klimata ziņā elastīgāku vidi un 
sabiedrību, ir jāveic analīze, kurā integrēti 
jānovērtē pašreizējā un turpmākā ietekme, 
neaizsargātība un iedarbība uz sabiedrību, 
riski, izmaksas un ar klimata pārmaiņām un 
mainīgumu saistītās iespējas, ņemot vērā 
ārkārtas apstākļus un ar tiem saistītos 
klimata radītos draudus un to atkārtošanos.
Šī analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un 
ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām un ekonomiskajiem un 
dabas aktīviem. Galvenā uzmanība tiks 
pievērsta visvērtīgākajām dabiskajām 
ekosistēmām un būvvidēm, kā arī būtiskām 
sabiedrības, kultūras un ekonomikas 
nozarēm Eiropā. Veicot darbības, tiks 
izpētīta klimata pārmaiņu un aizvien 
pieaugošās siltumnīcefekta gāzu 
koncentrācijas atmosfērā ietekme un 
radītais apdraudējums cilvēku veselībai.
Veicot pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, 
vienlīdzīgi sadalīti un rentabli pasākumi 
attiecībā uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ar tām saistītajai ietekmei, 
tostarp tiks vērtēta dabas resursu un 
ekosistēmu aizsardzība un pielāgošana, lai 
tādējādi informētu un atbalstītu to attīstību 
un ieviešanu visos līmeņos un mērogos.
Tas attieksies arī uz ģeoinženierijas iespēju 
potenciālo ietekmi, izmaksām un riskiem.
Tiks izpētītas kompleksās savstarpējās 
saiknes un konflikti, kā arī pielāgošanās un 
risku novēršanas politiku radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

Zināšanas par sabiedrības un ekonomikas 
spējām pielāgoties klimata pārmaiņām nav 
pilnīgas. Lai īstenotu efektīvus, objektīvus 
un sabiedrībā pieņemamus pasākumus, kas 
vērsti uz klimata ziņā elastīgāku vidi un 
sabiedrību, ir jāveic analīze, kurā integrēti 
jānovērtē pašreizējā un turpmākā ietekme, 
neaizsargātība un iedarbība uz sabiedrību, 
riski, izmaksas un ar klimata pārmaiņām un 
mainīgumu saistītās iespējas, ņemot vērā 
ārkārtas apstākļus un ar tiem saistītos 
klimata radītos draudus un to atkārtošanos.
Šī analīze tiks izstrādāta arī attiecībā uz 
klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un 
ekosistēmu pakalpojumiem, 
infrastruktūrām un ekonomiskajiem un 
dabas aktīviem, tostarp īpašu uzmanību 
pievēršot Eiropas kultūras mantojumam 
un tādai pieejai, ar kuru tiek rastas 
iespējas tuvināt dažādu kopienu cilvēkus.
Galvenā uzmanība tiks pievērsta 
visvērtīgākajām dabiskajām ekosistēmām 
un būvvidēm, kā arī būtiskām sabiedrības, 
kultūras un ekonomikas nozarēm Eiropā.
Veicot darbības, tiks izpētīta klimata 
pārmaiņu un aizvien pieaugošās 
siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas 
atmosfērā ietekme un radītais 
apdraudējums cilvēku veselībai. Veicot 
pētījumus, tiks vērtēti inovatīvi, vienlīdzīgi 
sadalīti un rentabli pasākumi attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar tām 
saistītajai ietekmei, tostarp tiks vērtēta 
dabas resursu un ekosistēmu aizsardzība un 
pielāgošana, lai tādējādi informētu un 
atbalstītu to attīstību un ieviešanu visos 
līmeņos un mērogos. Tas attieksies arī uz 
ģeoinženierijas iespēju potenciālo ietekmi, 
izmaksām un riskiem. Tiks izpētītas 
kompleksās savstarpējās saiknes un 
konflikti, kā arī pielāgošanās un risku 
novēršanas politiku radīto iespēju 
sinerģijas ar citām klimata un nozaru 
politikām, tostarp tiks pētīta ietekme uz 
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nodarbinātību un neaizsargāto grupu dzīves 
standartiem.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti un starpkultūru 
dinamiku, sniedzot atbalstu 
starpdisciplinārai pētniecībai, rādītājiem, 
tehnoloģiskajai attīstībai, 
organizatoriskiem risinājumiem, kā arī 
jauniem sadarbības un kopīgas jaunrades 
veidiem. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju “Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu ietekmi un efektivitāti, īpaši 
sabiedrības iekļaušanas interesēs.

Šajā sakarībā mērķis ir nostiprināt sociālo, 
ekonomisko un politisko iekļaušanu, 
apkarot nabadzību, paplašināt 
cilvēktiesības, iekļaujošu digitālo jomu, 
līdztiesību, solidaritāti, kultūras 
daudzveidību un starpkultūru dialogu, 
sniedzot atbalstu starpdisciplinārai 
pētniecībai, rādītājiem, tehnoloģiskajai 
attīstībai, organizatoriskiem risinājumiem, 
piemēram, par pamatu izmantojot 
sociālekonomiskās nozares pasākumus 
sociālās inovācijas jomā, kā arī jauniem 
sadarbības un kopīgas jaunrades veidiem, 
ņemot vērā sociālo un humanitāro 
zinātņu lielo nozīmi un īpašās iezīmes jo 
īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti 
ar pētniecību. Pētniecība un citi pasākumi 
palīdzēs īstenot stratēģiju “Eiropa 2020”, 
kā arī citas atbilstīgas Eiropas Savienības 
ārlietu politikas programmas. Šajā ziņā 
pētniecībai humanitāro zinātņu jomā var 
būt liela nozīme. Eiropas stratēģiju un 
politikas programmu noteikšanai, 
pārraudzībai un novērtēšanai būs vajadzīga 
mērķtiecīga kvalitatīvu statistikas 
informācijas sistēmu izpēte, kā arī tādu 
pielāgotu instrumentu izstrāde, kas ļaus 
politikas veidotājiem novērtēt paredzēto 
pasākumu atdevi, īpaši sabiedrības 
iekļaušanas interesēs.

Grozījums Nr. 23
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 6.1.2. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā, ir 
vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu un 
ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā arī 
identitāšu, dažādības, teritorijas, reliģiju, 
kultūru un vērtību vēsturisks izvērtējums.
Tas ietver labu Eiropas integrācijas 
vēstures izpratni. Turklāt izpratne par 
spriedzi un iespējām, kas gan individuālā, 
gan kolektīvā līmenī izriet no IKT 
ieviešanas, ir svarīga, lai radītu jaunas 
iekļaujošas inovācijas iespējas. Ir svarīgi 
noteikt Eiropas labklājības sistēmu, 
sabiedrisko pakalpojumu un plašāku 
politikas programmu sociālo dimensiju 
pielāgošanas un uzlabošanas iespējas, lai 
panāktu kohēziju un veicinātu lielāku 
sociālo un ekonomisko vienlīdzību, kā arī 
solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to 
pamatsistēmu attīstība, kuras nodrošina 
sociālo saišu pamata formas, piemēram, 
ģimeni, darba attiecības, izglītību un 
nodarbinātību, kā arī palīdz apkarot 
nabadzību. Šajā pētniecībā tiks ņemta vērā 
migrācijas un demogrāfijas nozīme Eiropas 
politikas programmu turpmākajā izstrādē.

Lai izprastu sociālās pārmaiņas Eiropā un 
veidotu kultūras ziņā ilgtspējīgu attīstību, 
ir vajadzīga mainīgo demokrātijas prakšu 
un ar demokrātiju saistīto gaidu analīze, kā 
arī identitāšu, dažādības, teritorijas, 
reliģiju, kultūru un vērtību vēsturisks 
izvērtējums. Tas jāuztver kā iespēja 
veicināt izpratni par Eiropas vēsturi, tās 
daudzveidību, kultūras mantojuma 
vērtību un palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem 
sadarboties, izmantojot mūsdienās 
pieejamo kultūras un saziņas instrumentu 
klāstu un iespējas. Izpratne par spriedzi un 
iespējām, kas gan individuālā, gan 
kolektīvā līmenī izriet no IKT ieviešanas, ir 
svarīga, lai radītu jaunas iekļaujošas 
inovācijas iespējas. Ir svarīgi noteikt 
Eiropas labklājības sistēmu, sabiedrisko 
pakalpojumu un plašāku politikas 
programmu sociālo dimensiju pielāgošanas 
un uzlabošanas iespējas, lai panāktu 
kohēziju un veicinātu lielāku sociālo un 
ekonomisko vienlīdzību, kultūras 
mantojuma saglabāšanu un radīšanu, kā 
arī solidaritāti paaudžu vidū. Pētījumos tiks 
analizēts, kā palielinās sabiedrības un 
politikas programmu ar Eiropu saistītā 
ievirze plašā šā jēdziena izpratnē, 
novērtējot identitātes, kultūras un vērtības, 
ideju un uzskatu cirkulāciju, kā arī ideju un 
savstarpīguma, kopīguma un līdztiesības 
prakses. Tajos tiks analizēts jautājums, kā 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas var 
pilnvērtīgi līdzdarboties sabiedrībā, jo 
īpaši, pateicoties dažādu prasmju apguvei 
un cilvēktiesību aizsardzībai. Tādējādi 
centrāla nozīme būs analīzei par to, kā 
politiskās sistēmas reaģē uz šādu sociālo 
attīstību un kā norit pašu šo sistēmu 
izaugsme. Pētījumos arī tiks novērtēta to
kultūras pamatsistēmu attīstība, kuras 
nodrošina sociālo saišu pamata formas, 
piemēram, ģimeni, nodarbinātību un 
atpūtas iespēju pieejamību, kultūras un 
starpkultūru dialogu, kā arī (formālu un 
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neformālu) izglītību, sportu, darba 
attiecības, izglītību un nodarbinātību, kā arī 
palīdz apkarot nabadzību. Šajā pētniecībā 
tiks ņemta vērā migrācijas un demogrāfijas 
nozīme, kā arī to izraisītās problēmas,
Eiropas politikas programmu turpmākajā 
izstrādē. Pētniecībā ņem vērā arī 
Savienības kultūras mantojuma nozīmi.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 6.1.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas atšķirīgo vēsturisko, politisko, 
sociālo un kultūras sistēmu aizvien vairāk 
ietekmē globāla mēroga pārmaiņas. Lai 
turpinātu pilnveidot tās ārējo darbību 
kaimiņvalstīs un ārpus tām, kā arī Eiropas 
kā pasaules līmeņa dalībnieces nozīmi, tai 
ir jāuzlabo savas spējas noteikt, sakārtot 
prioritārā kārtībā, izskaidrot un atbalstīt 
savus politiskos mērķus attiecībās ar citiem 
pasaules reģioniem un citu valstu 
sabiedrību, lai attīstītu sadarbību vai 
novērstu konfliktus. Saistībā ar to ir svarīgi 
uzlabot arī Eiropas spējas prognozēt 
attīstību un globalizācijas ietekmi un reaģēt 
uz to. Tam vajadzīga labāka izpratne par 
citu pasaules reģionu vēsturi, kultūru un 
politiski ekonomiskajām sistēmām, kā arī 
par pārvalstisku dalībnieku nozīmi un 
ietekmi. Visbeidzot, Eiropai ir arī jāsniedz 
efektīvs ieguldījums globālajā pārvaldībā 
tādās svarīgās jomās kā tirdzniecība, 
attīstība, nodarbinātība, ekonomiskā 
sadarbība, cilvēktiesības, aizsardzība un 
drošība. Tas ietver iespēju radīt jaunas 
spējas saistībā ar instrumentiem, sistēmām 
un analīzes instrumentiem vai attiecībā uz 
diplomātiju oficiālajā un neoficiālajā 
starptautiskajā kontekstā attiecībās ar 
valsts un nevalstiskajām organizācijām.

Eiropas atšķirīgo vēsturisko, politisko, 
sociālo un kultūras sistēmu aizvien vairāk 
ietekmē globāla mēroga pārmaiņas. Lai 
turpinātu pilnveidot tās ārējo darbību 
kaimiņvalstīs un ārpus tām, kā arī Eiropas 
kā pasaules līmeņa dalībnieces nozīmi, tai 
ir jāuzlabo savas spējas noteikt, sakārtot 
prioritārā kārtībā, izskaidrot un atbalstīt 
savus politiskos mērķus attiecībās ar citiem 
pasaules reģioniem un citu valstu 
sabiedrību, lai attīstītu sadarbību vai 
novērstu konfliktus. Saistībā ar to ir svarīgi 
uzlabot arī Eiropas spējas prognozēt 
attīstību un globalizācijas ietekmi un reaģēt 
uz to. Tam vajadzīga labāka izpratne par 
citu pasaules reģionu vēsturi, kultūru un 
politiski ekonomiskajām sistēmām, kā arī 
par pārvalstisku dalībnieku nozīmi un 
ietekmi. Visbeidzot, Eiropai ir arī jāsniedz 
efektīvs ieguldījums globālajā pārvaldībā 
tādās svarīgās jomās kā tirdzniecība, 
attīstība, nodarbinātība, ekonomiskā 
sadarbība, kultūru sadarbība un 
starpkultūru dialogs, cilvēktiesības, 
aizsardzība un drošība. Tas ietver iespēju 
radīt jaunas spējas saistībā ar 
instrumentiem, sistēmām un analīzes 
instrumentiem vai attiecībā uz diplomātiju 
oficiālos un neoficiālos starptautiskos 
kontekstos attiecībās ar valsts un 
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nevalstiskajām organizācijām.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 6.1.4. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mazāk attīstīto dalībvalstu jauno 
institūciju, izcilības centru un novatorisku 
reģionu konkurējošu sasaisti ar attiecīgām 
starptautiska līmeņa vadošajām iestādēm 
citur Eiropā. Tas ietvers izcilu pētniecības 
iestāžu un mazāk attīstītu reģionu 
sadarbību komandā, mērķsadarbību, 
darbinieku apmaiņu, ekspertu konsultācijas 
un palīdzību, kā arī kopīgu stratēģiju 
izstrādi izcilības centru izveidošanai, ko 
mazāk attīstītos reģionos var atbalstīt ar 
līdzekļiem no Kohēzijas fonda. Tiks 
izskatīts jautājums par sakaru veidošanu ar 
novatoriskiem puduriem, par izcilības 
atzīšanu mazāk attīstītajos reģionos, tostarp 
veicot salīdzinošus vērtējumus un piešķirot 
izcilības apzīmējumu tām institūcijām, 
kuras nodrošina starptautisko standartu 
izpildi.

– mazāk attīstīto dalībvalstu jauno 
institūciju, izcilības centru un novatorisku 
reģionu sasaisti ar attiecīgām starptautiska 
līmeņa vadošajām iestādēm citur Eiropā.
Tas ietvers izcilu pētniecības iestāžu un 
mazāk attīstītu reģionu sadarbību komandā, 
mērķsadarbību, darbinieku apmaiņu, 
ekspertu konsultācijas un palīdzību, kā arī 
kopīgu stratēģiju izstrādi izcilības centru 
izveidošanai, ko mazāk attīstītos reģionos 
var atbalstīt ar līdzekļiem no Kohēzijas 
fonda. Tiks izskatīts jautājums par sakaru 
veidošanu ar novatoriskiem puduriem, par 
izcilības atzīšanu mazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp veicot salīdzinošus 
vērtējumus un piešķirot izcilības 
apzīmējumu tām institūcijām, kuras 
nodrošina starptautisko standartu izpildi.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 6.1.4. punkts – 3.a ievilkums 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Iespējami plašākas pieejamības 
veicināšanu zinātniskajām un 
akadēmiskajām publikācijām un datiem 
iepriekšminētajos reģionos.
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Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 6.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās inovācijas rada jaunus produktus, 
pakalpojumus, procesus un modeļus, kas 
atbilst sabiedrības vajadzībām un rada 
jaunas sociālās attiecības. Ir svarīgi izprast, 
kā sociālās inovācijas un radošums var 
radīt pārmaiņas esošajās struktūrās un 
politikā un kā tās iespējams veicināt un 
paplašināt. Tiešsaistes un dalītās pamata 
platformas, kas cilvēku vidū rada tīklus un 
sniedz viņiem iespēju sadarboties un kopīgi 
izstrādāt risinājumus, kas balstās uz 
padziļinātu sociālā, politiskā un vides 
konteksta izpratni, var būt spēcīgs 
instruments stratēģijas “Eiropa 2020” 
atbalstam. Palīdzība tiks sniegta arī tīklu 
veidošanai un IKT izmantojuma 
izmēģinājumiem mācību procesu 
uzlabošanai, kā arī sociālo inovāciju 
radītāju tīkliem un sociālās 
uzņēmējdarbības īstenotājiem.

Sociālās inovācijas rada jaunus produktus, 
pakalpojumus, procesus un modeļus, kas 
atbilst sabiedrības vajadzībām un rada 
jaunas sociālās attiecības. Ir svarīgi izprast, 
kā sociālās inovācijas un radošums var 
radīt pārmaiņas esošajās struktūrās un 
politikā un kā tās iespējams veicināt un 
paplašināt. Tiešsaistes un dalītās pamata 
platformas, kas cilvēku vidū rada tīklus un 
sniedz viņiem iespēju sadarboties un kopīgi 
izstrādāt risinājumus, kas balstās uz 
padziļinātu sociālā, kultūras, politiskā un 
vides konteksta izpratni, var būt spēcīgs 
instruments stratēģijas “Eiropa 2020” 
atbalstam. Palīdzība tiks sniegta arī tīklu 
veidošanai un IKT izmantojuma 
izmēģinājumiem mācību procesu 
uzlabošanai, kā arī sociālo inovāciju 
radītāju tīkliem un sociālās un kultūras 
uzņēmējdarbības īstenotājiem.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 6.2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem 
iespēju iesaistīties mijiedarbībā inovāciju 
cikla ietvaros un integrējot sabiedrības 
intereses un vērtības, uzlabojas inovāciju 
rezultātu kvalitāte, atbilstība, pieņemamība 
un ilgtspējīgums. Tam vajadzīga konkrētu 
prasmju, zināšanu un spēju apguve gan 
individuālā, gan organizācijas līmenī, kā 
arī valsts un starptautiskajā līmenī. Ar 
atbilstīgu zinātniskās izglītības metožu 
atbalstu un to izpēti tiks veidota zinātniski 
izglītota, atbildīga un radoša sabiedrība.

Nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem 
iespēju iesaistīties mijiedarbībā inovāciju 
cikla ietvaros un integrējot sabiedrības 
intereses un vērtības, uzlabojas inovāciju 
rezultātu kvalitāte, atbilstība, pieņemamība 
un ilgtspējīgums. Tam vajadzīga konkrētu 
prasmju, zināšanu un spēju apguve gan 
individuālā, gan organizācijas līmenī, kā 
arī valsts un starptautiskajā līmenī. Ar 
atbilstīgu zinātniskās izglītības metožu 
atbalstu un to izpēti tiks veidota zinātniski 
izglītota, atbildīga un radoša sabiedrība.
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Atbalstot pārmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības pasākumu 
saturā un izstrādē, jo īpaši tiks atbalstīta
dzimumu vienlīdzība. Lai atbalstītu 
zināšanu apriti pētnieku lokā un plašākā 
sabiedrībā, tiks pilnveidota ar valsts 
līdzekļiem finansētās pētniecības rezultātu 
pieejamība un izmantošana. Veicot 
saskaņošanu ar atbilstīgajām 
starptautiskajām organizācijām, tiks 
atbalstīts uz ētikas pamatprincipiem, 
tostarp Pamattiesību hartā un visos 
attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību 
aktos un konvencijās noteiktajiem 
principiem, balstītais pētniecības un 
inovāciju ētiskais regulējums.

Atbalstot pārmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības pasākumu 
saturā un izstrādē, jo īpaši tiks atbalstīts 
dzimumu nediskriminācijas princips un
vienlīdzība. Lai atbalstītu zināšanu apriti 
pētnieku lokā un plašākā sabiedrībā, tiks 
pilnveidota ar valsts līdzekļiem finansētās 
pētniecības rezultātu pieejamība un 
izmantošana. Veicot saskaņošanu ar 
atbilstīgajām starptautiskajām 
organizācijām, tiks atbalstīts uz ētikas 
pamatprincipiem, tostarp Pamattiesību 
hartā un visos attiecīgajos 
Eiropas Savienības tiesību aktos un 
konvencijās noteiktajiem principiem, 
balstītais pētniecības un inovāciju ētiskais 
regulējums.

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, procesu 
un ātras noteikšana metožu uzlabošanai, lai 
uzlabotu robežu drošību, tostarp kontroles 
un uzraudzības jautājumus, tajā pašā laikā 
pilnīgi izmantojot EUROSUR sistēmas 
iespējas. Tās tiks izstrādātas un 
pārbaudītas, ņemot vērā to efektivitāti, 
atbilstību tiesiskajiem un ētiskajiem 
principiem, proporcionalitāti, sociālo 
pieņemamību un pamattiesību ievērošanu.
Ar pētniecību tiks atbalstīta arī integrētas 
Eiropas robežu pārvaldības uzlabošana, 
tostarp īstenojot plašāku sadarbību ar 
kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas kaimiņattiecību 
politikā iesaistītajām valstīm.

Tehnoloģijas un spējas ir vajadzīgas arī 
sistēmu, aprīkojuma, instrumentu, procesu 
un ātras noteikšana metožu uzlabošanai, lai 
uzlabotu robežu drošību, tostarp kontroles 
un uzraudzības jautājumus, tajā pašā laikā 
pilnīgi izmantojot EUROSUR sistēmas 
iespējas. Tās tiks izstrādātas un 
pārbaudītas, ņemot vērā to efektivitāti, 
atbilstību tiesiskajiem un ētiskajiem 
principiem, proporcionalitāti, sociālo 
pieņemamību un pamattiesību ievērošanu.
Ar pētniecību tiks atbalstīta arī integrētas 
Eiropas robežu pārvaldības uzlabošana, 
tostarp īstenojot plašāku sadarbību un 
izstrādājot atbilstošu starpkultūru dialoga 
politiku ar kandidātvalstīm, iespējamajām 
kandidātvalstīm un Eiropas kaimiņattiecību 
politikā iesaistītajām valstīm.
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Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras un 
pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, kā arī aizsargās kritiski 
svarīgas IKT infrastruktūras. Digitālā 
sabiedrība strauji attīstās, tās interneta 
izmantojuma paradumi un ļaunprātīgas 
izmantošanas veidi pastāvīgi mainās, rodas 
jauni sociālās mijiedarbības veidi, jauni 
mobili un no atrašanās vietas atkarīgi 
pakalpojumi, kā arī lietiskais internets. Tas 
nosaka vajadzību pēc jauna veida 
pētniecības, kuras attīstība būtu jāstimulē 
jaunām lietotnēm, izmantojumam un 
sociālajām tendencēm. Tiks uzsāktas 
izsvērtas pētniecības iniciatīvas, tostarp 
proaktīva pētniecība un izstrāde, lai ātri 
reaģētu uz jauniem aktuāliem notikumiem 
saistībā ar uzticību un drošību.

Kiberdrošība ir priekšnosacījums, lai 
cilvēki, uzņēmumi un valsts dienesti gūtu 
labumu, pateicoties interneta sniegtajām 
iespējām. Tālab ir jānodrošina sistēmu, 
tīklu, piekļuves ierīču, programmatūras un 
pakalpojumu, tostarp mākoņdatošanas 
drošība, ņemot vērā daudzu tehnoloģiju 
savietojamību. Pētniecības darbības 
novērsīs, noteiks un pārvaldīs reāllaikā 
veiktus kiberuzbrukumus virknē jomu un 
jurisdikciju, kā arī aizsargās kritiski 
svarīgas IKT infrastruktūras. Digitālā 
sabiedrība strauji attīstās, tās interneta 
izmantojuma paradumi un ļaunprātīgas
izmantošanas veidi pastāvīgi mainās un 
jāizstrādā īpašs tehniskais pētījums, lai 
izskaustu pedopornogrāfiju internetā, 
rodas jauni sociālās mijiedarbības veidi, 
jauni mobili un no atrašanās vietas atkarīgi 
pakalpojumi, kā arī lietiskais internets. Tas 
nosaka vajadzību pēc jauna veida 
pētniecības, kuras attīstība būtu jāstimulē 
jaunām lietotnēm, izmantojumam un 
sociālajām tendencēm. Tiks uzsāktas 
izsvērtas pētniecības iniciatīvas, tostarp 
proaktīva pētniecība un izstrāde, lai ātri 
reaģētu uz jauniem aktuāliem notikumiem 
saistībā ar uzticību un drošību.



AD\905244LV.doc 23/23 PE487.744v02-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Īpašā programma, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”

Atsauces COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
17.1.2012

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT
17.1.2012

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Emma McClarkin
31.1.2012

Izskatīšana komitejā 27.3.2012 29.5.2012

Pieņemšanas datums 10.7.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

25
2
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, 
Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma 
McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco 
Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, 
Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Ivo Belet, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Mitro Repo

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Evžen Tošenovský


