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Grozījums Nr. 35
Yves Cochet, Jill Evans

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 nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās informācijas 
un tehnoloģijas brīva aprite, un palielināt 
savu ilgtspēju, konkurētspēju un 
izturētspēju, tostarp attiecībā uz 
rūpniecību. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 36
David Casa

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Paziņojumā “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020” Komisija ierosināja ar 
atsevišķu vienotu stratēģisko satvaru 
pētniecībai un inovācijai pievērsties 
jomām, kuras 2007.–2013. gada 
laikposmā ir pakārtotas Septītajai
pētniecības pamatprogrammai un
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas daļai, kas attiecas uz 
inovāciju, kā arī Eiropas Inovāciju un 

(10) Paziņojumā “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020” Komisija ierosināja 
apvienot trīs galvenos pētniecības un 
inovācijas finansējuma avotus (pašreizējo 
Septīto pētniecības pamatprogrammu, 
pašreizējās Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammas daļu, kas attiecas uz 
inovāciju, kā arī Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtu (EIT)) atsevišķā 
vienotā stratēģiskā satvarā pētniecībai un 
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tehnoloģiju institūtam (EIT), lai kalpotu 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķim līdz 
2020. gadam tēriņus pētniecībai un 
izstrādei palielināt līdz 3 % no IKP. 
Minētajā paziņojumā Komisija ir arī 
apņēmusies klimata pārmaiņu jautājumus 
iekļaut Savienības izdevumu programmās 
un vismaz 20 % no Savienības budžeta 
novirzīt ar klimatu saistītiem mērķiem. 
Rīcība klimata un resursefektivitātes jomā 
ir savstarpēji pastiprinoši mērķi ilgtspējīgas 
attīstības sasniegšanai. Ar abiem šiem 
virzieniem saistītie konkrētie mērķi ir 
jāpapildina, izmantojot citus programmas 
“Apvārsnis 2020” konkrētos mērķus. 
Tāpēc tiek sagaidīts, ka vismaz 60 % no 
programmas “Apvārsnis 2020” kopējā 
budžeta būs saistīts ar ilgtspējīgu attīstību. 
Sagaidāms arī, ka ar klimata pārmaiņu 
mazināšanu saistītie izdevumi pārsniegs 
35 % budžeta, ieskaitot savstarpēji 
saderīgus pasākumus, kas uzlabo 
resursefektivitāti. Komisijai būtu jāsniedz 
informācija par klimata pārmaiņu 
mazināšanas mērķiem atvēlētā atbalsta 
mērogu un rezultātiem. Ar klimatu saistītie 
izdevumi programmā “Apvārsnis 2020” ir 
jāuzskaita saskaņā ar minētajā paziņojumā 
izklāstīto metodiku.

inovācijai (VSS). Tādā veidā Komisija 
tiecas kalpot stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķim līdz 2020. gadam tēriņus 
pētniecībai un izstrādei palielināt līdz 3 % 
no IKP. Minētajā paziņojumā Komisija ir 
arī apņēmusies klimata pārmaiņu 
jautājumus iekļaut Savienības izdevumu 
programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Rīcība klimata un 
resursefektivitātes jomā ir savstarpēji 
pastiprinoši mērķi ilgtspējīgas attīstības 
sasniegšanai. Ar abiem šiem virzieniem 
saistītie konkrētie mērķi ir jāpapildina, 
izmantojot citus programmas “Apvārsnis 
2020” konkrētos mērķus. Tāpēc tiek 
sagaidīts, ka vismaz 60 % no programmas 
“Apvārsnis 2020” kopējā budžeta būs 
saistīti ar ilgtspējīgu attīstību. Sagaidāms 
arī, ka ar klimata pārmaiņu mazināšanu 
saistītie izdevumi pārsniegs 35 % budžeta, 
ieskaitot savstarpēji saderīgus pasākumus, 
kas uzlabo resursefektivitāti. Komisijai 
būtu jāsniedz informācija par klimata 
pārmaiņu mazināšanas mērķiem atvēlētā 
atbalsta mērogu un rezultātiem. Ar klimatu 
saistītie izdevumi programmā “Apvārsnis 
2020” ir jāuzskaita saskaņā ar minētajā 
paziņojumā izklāstīto metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 37
David Casa

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

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 

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
(turpmāk “pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, paaugstināt zinātnisko 
izcilību Eiropā, lai nostiprinātu Savienības 
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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.

stāvokli kā pasaules mēroga zinātniskajai 
bāzei, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Julie Girling

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 

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

pilsoniskās sabiedrības bažas un cerības, 
un veicinot to iesaistīšanos 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Elena Oana Antonescu

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, jo īpaši to ieguvumi 
veselības un vides ziņā, 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.

Or. ro

Grozījums Nr. 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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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, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina atbildīga 
pētniecība un inovācija, sabiedrības 
dalībniekiem (pētniekiem, iedzīvotājiem 
un pilsoniskajai sabiedrībai, politikas 
veidotājiem un rūpniecības nozares 
pārstāvjiem) aktīvi līdzdarbojoties
pētniecības un inovācijas procesā, jo īpaši 
nodrošinot dzimumu aspekta īstenošanu,
veicinot izglītību zinātnē, nodrošinot 
ētikas tiesību aktu ievērošanu un veicinot 
atbilstību augstākajām starptautiskajām 
ētikas normām, uzlabojot sabiedriski 
finansētu pētījumu rezultātu pieejamību 
un atkārtotu izmantošanu, jo īpaši
zinātnisku publikāciju un datu, padarot
pieejamāku zinātnisko pieredzi un attīstot 
pārvaldības regulējumu, kurā ņemtas vērā 
pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības bažas un 
cerības un ar kuru veicina to iesaistīšanos 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai informēšanas un saziņas 
darbības saistībā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, tostarp saziņa attiecībā 
uz atbalstītajiem projektiem un 
rezultātiem, būtu pieejama, ir jānodrošina
visiem pieejams formāts. Pieejami formāti 
ir, piemēram, lieli drukāti burti, Braila 
raksts, viegli uztverams teksts, audio, 
video un elektroniskais formāts.
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Grozījums Nr. 42
Julie Girling

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

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 norisēm zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā sadarbībā ar ieinteresētajām 
personām no visām attiecīgajām nozarēm, 
un būtu jānodrošina pietiekams elastīgums, 
lai ņemtu vērā jaunas norises; tomēr 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir 
jāatzīst nepieciešamība Eiropas iestādēm 
uzņemties vadošo lomu, lai nodrošinātu 
konkurētspēju pasaules mērogā, jo īpaši 
biotehnoloģijas jomā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
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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.

tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās, 
sabiedrībā un vides jomā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” arī būtu jāpalīdz 
pārliecināt Eiropas pētniekus palikt 
Eiropā, piesaistīt Eiropai pētniekus no 
visas pasaules un uzlabot Eiropas 
pievilcību labāko pētnieku acīs. Tādēļ 
Eiropas līmenī būtu jāapsver iespēja 
izveidot pievilcīgu un saskaņotu nodokļu 
sistēmu attiecībā uz pētniekiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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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, jo īpaši kā 
karjeras iespējai jauniešiem. 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.

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Philippe Juvin

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, jo īpaši attiecībā 
uz rūpniecības un biomedicīnas nozarēm. 
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.

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros izstrādātie pasākumi būtu jāvērš 
uz vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšanu pētniecībā un inovācijā, jo 
īpaši novēršot dzimumu nevienlīdzības 
pamatcēloņus, izmantojot pētnieku — gan 
sieviešu, gan vīriešu — potenciālu pilnā 
apjomā un integrējot dzimumu aspektu 
projektu saturā, lai paaugstinātu 
pētniecības kvalitāti un veicinātu 
inovāciju. Pasākumi arī būtu jāvērš uz to 
principu īstenošanu, kas saistīti ar 
sieviešu un vīriešu līdztiesību un noteikti 
Līguma par Eiropas Savienību 2. un 
3. pantā un LESD 8. pantā.

(23) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
finansētajās pētniecības darbībās būtu 
jāievēro ES Kopienas acquis par 
vienlīdzīgām iespējām vīriešiem un 
sievietēm. Pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” jāpievērš uzmanība 
zinātnes izcilībai un pētniecībā un 
inovācijā iesaistīto abu dzimumu 
zinātnieku un pētnieku profesionālajai 
kvalifikācijai. Lai nodrošinātu ES 
finansējuma efektīvu izmantošanu, ES 
pētniecības finansējuma piešķiršanas 
pamatā jābūt zinātnes projekta izcilībai un
pētniecības personāla profesionālajai 
kvalifikācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic 
tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

(24) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas pamatotie un regulāri atjauninātie
atzinumi, šādi par obligātu nosakot 
pārredzamu atlases metodi, kam pamatā 
ir Eiropas Dabaszinātņu un jauno 
tehnoloģiju ētikas grupas locekļu 
neatkarība un zinātniskā ekspertīze. 
Pētniecības pasākumos būtu arī jāņem vērā 
LESD 13. pants un būtu jāsamazina 
dzīvnieku izmantošana pētniecībā un 
testēšanā, lai ar laiku aizstātu to 
izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic tā, 
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lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Chris Davies

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic 
tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

(24) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu, tostarp stratēģiski 
izstrādājot, integrējot un izmantojot 
novatoriskus, ar dzīvniekiem nesaistītus 
rīkus un tehnoloģijas. Visi pasākumi būtu 
jāveic tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku 
veselības aizsardzības līmeni saskaņā ar 
LESD 168. pantu.

Or. en

Pamatojums

Politiskais mērķis mazināt un ar laiku pilnībā aizstāt dzīvnieku izmantošanu būtu jāsaista ar 
praktisku pieeju, kas būs vajadzīga, lai īstenotu šo mērķi.

Grozījums Nr. 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
24. apsvērums



AM\905947LV.doc 13/68 PE492.556v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic 
tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

(24) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Piešķirot 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējumu pētniecības darbībām, 
jāievēro dalībvalstu tiesību aktu 
noteikumi un paražas. Visi pasākumi būtu 
jāveic tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku 
veselības aizsardzības līmeni saskaņā ar 
LESD 168. pantu.

(Finansējot pētniecību ar ES 
pamatprogrammām, ir jāievēro 
dalībvalstu valsts konstitucionālās 
tiesības. ES nevar finansēt pētniecību, kas 
nav atļauta dalībvalstīs.)

Or. en

Grozījums Nr. 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, un tai 
piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 

(25) Cilmes šūnu terapijas noteiktās 
jomās, jo īpaši reģeneratīvajā medicīnā, ir 
parādījušas savu efektivitāti. Tādēļ 
Savienībai būtu jāturpina atbalstīt šādus 
pētījumus. Tomēr Eiropas Komisija atzīst 
bažas par tādu pētījumu ētiku, kuros 
izmanto cilvēka embrija cilmes šūnas, 
tādēļ tieši neprasa tās izmantot. Pieauguša 
cilvēka cilmes šūnu izmantošana, jo īpaši 
nabassaites asiņu cilmes šūnu un 
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apstiprinājumi no dalībvalstīm. 
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

inducēto pluripotento cilmes šūnu, ja tāda 
notiek, ir atkarīga no zinātnieku sprieduma, 
ņemot vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, 
un tai piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt ar cilvēka embrija 
cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus. Nedrīkstētu finansēt darbības, 
kas ir aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt nevienu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

Or. it

Grozījums Nr. 52
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, un tai 
piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm.
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

(25) Eiropas Komisija ir norūpējusies par 
taisnīguma jautājumiem saistībā ar
cilvēka — pieauguša, embrija vai 
nabassaites — cilmes šūnu izmantošanu. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā terapeitiskos mērķus, ko viņi vēlas 
sasniegt, un tai piemēro stingru ētikas 
pārbaudi. Ar cilvēka embrija cilmes šūnu 
izmantošanu saistītus projektus var
finansēt ar nosacījumu, ka dalībvalstis tos 
ir pienācīgi apstiprinājušas.

Or. fr

Pamatojums

Saistībā ar 16. panta 4. punkta par cilvēka cilmes šūnām grozījumu.
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Grozījums Nr. 53
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, un tai 
piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm.
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

(25) Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, un tai 
piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm. Būtu 
jāapsver iespēja izveidot un uzturēt 
cilvēka embrija cilmes šūnu valsts bankas.

Or. pt

Grozījums Nr. 54
Peter Liese, Richard Seeber

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, 
ir atkarīga no zinātnieku sprieduma, 
ņemot vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, 
un tai piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm.
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 

(25) Cilmes šūnu terapijas dažos 
gadījumos, jo īpaši reģeneratīvajā 
medicīnā, ir parādījušas savu pievienoto 
vērtību. Jo īpaši nabassaites un pieauguša 
cilvēka cilmes šūnas jau tiek izmantotas 
atzītās ārstēšanas metodēs. Tādēļ 
Savienībai būtu jāturpina atbalstīt šādus 
pētījumus. Priekšroka būtu jādod 
pieejamo vai turpmāk iespējamo 
alternatīvu tādiem pētījumiem, kuros 
izmanto cilvēka embrija cilmes šūnas,
izpētei, jo īpaši pētījumiem par 
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aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

nabassaites cilmes šūnām, inducētajām 
pluripotentajām cilmes šūnām un 
pieauguša cilvēka cilmes šūnām.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir atzinuma sagatavotāja iesniegtais 1. un 6. grozījums, taču tiek ņemts 
vērā lēmums atzinumā stingri ievērot ENVI komitejas kompetences jomu, proti, vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jautājumus. Juridiskie un ētiskie aspekti ir 
Juridisko jautājumu komitejas kompetencē. Tādēļ ar grozījumu tiecas izvairīties no ētisku 
jautājumu pieminēšanas.

Grozījums Nr. 55
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, un tai 
piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm. Nedrīkstētu 
finansēt darbības, kas ir aizliegtas visās 
dalībvalstīs. Tāpat nedrīkstētu finansēt tādu 
darbību, kas ir aizliegta konkrētajā 
dalībvalstī.

(25) Cilmes šūnu terapijas, jo īpaši 
reģeneratīvajā medicīnā, ir parādījušas 
savu augsto pievienoto vērtību. Tādēļ 
Savienībai būtu jāturpina atbalstīt šādus 
pētījumus. Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka embrija cilmes šūnu izmantošana, 
ja tāda notiek, ir atkarīga no zinātnieku 
sprieduma, ņemot vērā mērķus, ko viņi 
vēlas sasniegt, un tai piemēro stingru ētikas 
pārbaudi. Nedrīkstētu finansēt tādus ar 
cilvēka embrija cilmes šūnu izmantošanu 
saistītus projektus, kam nav saņemti 
vajadzīgie apstiprinājumi no dalībvalstīm. 
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt nevienu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī. Komisijai 
būtu aktīvi jāatbalsta pētījumi, kuru 
mērķis ir izstrādāt alternatīvas embrija 
cilmes šūnu izmantošanai.

Or. en
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Pamatojums

Atzinuma projektā ierosinātā grozījuma labojums. Jaunajā formulējumā nav atsauces uz 
jebkādu konkrētu alternatīvu, tā atstājot iespēju izmantot ikvienu pieejamu vai turpmāk 
iespējamu zinātnieku izstrādātu alternatīvu.

Grozījums Nr. 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, 
ir atkarīga no zinātnieku sprieduma, 
ņemot vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt,
un tai piemēro stingru ētikas pārbaudi.
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm. 
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

(25) Būtu jāpievērš uzmanība dalībvalstu 
valsts tiesību aktu ievērojamajām 
atšķirībām attiecībā uz cilvēka embriju un
cilvēka embrija cilmes šūnu izmantošanu 
pētniecībā. ES pētniecības politikas dēļ
nebūtu jāsaskaņo dalībvalstu valsts 
tiesību akti. Komisijai būtu jāpatur prātā 
tās paziņojums saistībā ar Septīto 
pamatprogrammu par pašreizējās prakses 
turpināšanu un apņemšanos neiesniegt 
regulatīvajai komitejai projektu 
priekšlikumus, kas ietver pētniecības
darbības, kurās tiek iznīcināti cilvēka 
embriji, tostarp cilmes šūnu ieguves 
nolūkā1. Lai nodrošinātu juridisko 
nepārtrauktību, šī apņemšanās būtu 
jāiekļauj arī šajā regulā.
__________________
1 Komisijas paziņojuma par Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Lēmumam
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (OV L 412, 30.12.2006., 
1. lpp.) pievienoto 6. pantu 12. punkts.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir piešķirt juridisku spēku Komisijas saistībām cilmes šūnu jomā.

Grozījums Nr. 57
Anna Záborská

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Tiesa lietā C-34/101 ir pieņēmusi 
spriedumu, ka ES tiesību akti nepieļauj 
patentēt cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Saskaņā ar Tiesas spriedumu lietā C-
34/10 pētījumi, kuros izmanto embrija 
cilmes šūnas, nedrīkst saņemt ES 
finansējumu.
__________________
1 Lieta C-34/10, Tiesas (virspalāta) 
2011. gada 18. oktobra spriedums, Oliver 
Brüstle/ Greenpeace.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Komisijai pamatprogrammā ir 
jāvelta vairāk uzmanības nabassaites 
asiņu šūnu pētniecībai (diferenciācijas 
spējas, proliferācijas un — saistībā ar 
autotransplantāciju vai
homotransplantāciju — šūnas saņemošā 
pacienta imunoloģiskas reakcijas 
trūkuma), kuras jau tiek sekmīgi 
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izmantotas noteiktu slimību ārstēšanā.

Or. fr

Pamatojums

Ar grozījumu precizē atzinuma sagatavotāja 6. grozījumā izteikto viedokli par šūnām, ko 
iegūst no nabassaites asinīm. Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ir jāatbalsta šo šūnu 
pētniecības „trešais veids”.

Grozījums Nr. 59
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) ES pētniecības politikai un 
pētniecības finansēšanai ir jānodrošina, 
lai zinātnieki, kuru pētījumus finansē ar 
ES nodokļu maksātāju naudu, savus 
izgudrojumus arī patentētu ES. Tā kā 
cilvēka embrija cilmes šūnas nav 
patentējamas (salīdzināt ar Tiesas praksi 
lietā C-34/10), šādi pētījumi būtu jāizslēdz 
no ES finansējuma, lai nodrošinātu 
nodokļu maksātāju naudas lietderīgu 
izmantojumu. Tomēr dalībvalsts var 
izlemt šos pētījumus finansēt tikai no sava 
valsts budžeta un saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Nesenais inducēto pluripotento 
cilmes šūnu atklājums ir pavēris jaunu 
ceļu pētniecībā papildus vairākus gadus 
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ilgušajām iespējām pētīt pieauguša 
cilvēka un embrija cilmes šūnas un 
tādējādi sniedzis jaunu cerību pacientiem, 
kas gaida ārstēšanu. Tādēļ Eiropas 
Savienībai būtu jārīkojas saskaņā ar 
turpmākajiem ieteikumiem — tai ir:
– jebkura veida pētījumos jāņem vērā 
zinātnieku kopienas intereses;
– jāpanāk līdzsvars starp dažādām cilmes 
šūnu pētīšanas metodēm, nevienai no tām 
nedodot priekšroku;
– bez aizspriedumiem jāizskata ētikas 
problēmas, ko rada jebkura cilmes šūnu 
kategorija.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai pēc iespējas palielinātu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietekmi, īpaši jāapsver daudzdisciplīnu, 
starpdisciplīnu un transdisciplīnu pieeja 
kā būtiska zinātniska progresa 
nepieciešamie elementi. Nozīmīgi 
atklājumi zinātnē bieži notiek disciplīnu 
un zināšanu saskares jomās vai 
krustpunktos. Turklāt to problēmu un 
izaicinājumu sarežģītais raksturs, ar ko 
saskaras Eiropa, prasa tādus risinājumus, 
kuri iespējami tikai vairāku disciplīnu un 
sabiedrības dalībnieku sadarbībā.

Or. en

Pamatojums

Daudzdisciplīnu, starpdisciplīnu un transdisciplīnu pieejai ir izšķiroša nozīme zinātnes un 
inovācijas progresā. Bieži pētnieki nevar vieni paši atrisināt pašreizējās sarežģītās 
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problēmas, kā arī tās nav iespējams risināt vienas zinātnes disciplīnas ietvaros. Tātad labāko 
risinājumu rašanai un izstrādei ir pastāvīgi nepieciešami disciplīnu un sabiedrības dalībnieku 
kopīgi mērķi vai kopīgas izziņas struktūras. Tādēļ pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ir ne 
vien jāparedz daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieeja, bet arī tā jāveicina.

Grozījums Nr. 62
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 
avots Eiropā ir MVU. Tāpēc ir 
nepieciešams, lai pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” aktīvi piedalītos MVU, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK. Tam būtu 
jāveicina Mazās uzņēmējdarbības akta 
mērķu sasniegšana.

(27) Svarīgākais inovācijas, izaugsmes un 
nodarbinātības avots Eiropā ir MVU. 
Tāpēc ir nepieciešams, lai 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” aktīvi 
piedalītos MVU, kā noteikts Komisijas 
2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK. Tam būtu 
jāveicina Mazās uzņēmējdarbības akta 
mērķu sasniegšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Starptautiskā 
sadarbība zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā 
būtu jāorientē uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, lai nostiprinātu 
konkurētspēju, veicinātu sabiedrības 
problēmu risināšanu un atbalstītu 
Savienības ārpolitiku un attīstības politiku, 
tostarp attīstot sinerģiju ar ārējām 

(30) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Starptautiskā 
sadarbība zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā 
būtu jāorientē uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, lai nostiprinātu 
konkurētspēju, veicinātu sabiedrības 
problēmu risināšanu un atbalstītu 
Savienības ārpolitiku un attīstības politiku, 
tostarp attīstot sinerģiju ar ārējām 
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programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā.

programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
un “Rio+20” mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Būtu jāapsver pētnieku grupu 
dalība dažādos projektos kā kvalitātes 
paaugstināšanas un starptautiskas 
sadarbības iespēja.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Julie Girling

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas 
attiecībā uz kontroli un riska pārvaldību
Savienības pētniecības finansēšanā atzina 
2011. gada 4. februāra Eiropadome, prasot
radīt jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Eiropas 
pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 

(32) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas, lai 
izstrādātu ar pierādījumiem pamatotu
riska pārvaldības stratēģiju kā daļu no
Savienības pētniecības finansēšanas 
stratēģijas, atzina 2011. gada 4. februāra 
Eiropadome. Toreiz Padome aicināja radīt 
jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Eiropas 
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lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
dalībniekiem. Septītās pētniecības 
pamatprogrammas (2007.–2013. gadam) 
starpposma novērtējuma ziņojumā ir 
secināts, ka, lai panāktu būtisku progresu 
vienkāršošanā, ir nepieciešama 
radikālāka pieeja un ka ir atkārtoti 
jāizvērtē līdzsvars starp risku un 
uzticēšanos.

pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 
lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
pētniekiem. Septītās pētniecības 
pamatprogrammas (2007.–2013. gadam) 
starpposma novērtējuma ziņojumā ir 
secināts, ka ir nepieciešama radikālāka 
pieeja, lai panāktu būtisku progresu 
attiecībā uz vienkāršotām procedūrām, 
kas parāda Savienības uzticēšanos 
pētniekiem un tos mudina uzņemties 
nepieciešamo risku, lai paātrinātu 
zinātnes un tehnoloģijas progresu.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Efektīvai darbības pārvaldībai, tostarp 
izvērtēšanai un uzraudzībai, ir 
nepieciešams izstrādāt īpašus rezultatīvos 
rādītājus, kurus var novērtēt laika gaitā, 
kuri ir gan reāli, gan atspoguļo īstenojamo 
pasākumu loģiku, un kuri ir saistīti ar 
attiecīgo mērķu un pasākumu hierarhiju. 
Būtu jāievieš atbilstoši mehānismi 
koordinācijai starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanu un 
uzraudzību un ERA virzības, sasniegumu 
un darbības uzraudzību.

(35) Efektīvai darbības pārvaldībai, tostarp 
izvērtēšanai un uzraudzībai, ir 
nepieciešams izstrādāt īpašus kopīgus
rezultatīvos rādītājus, kurus var novērtēt 
laika gaitā, kuri ir gan reāli, gan atspoguļo 
īstenojamo pasākumu loģiku, un kuri ir 
saistīti ar attiecīgo mērķu un pasākumu 
hierarhiju. Būtu jāievieš atbilstoši 
mehānismi koordinācijai starp 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu un uzraudzību un ERA virzības, 
sasniegumu un darbības uzraudzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Yves Cochet, Jill Evans
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

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 un veicina inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
politikas sociālā, ekonomiskā un
rūpnieciskā potenciāla labāku izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) “pētniecības infrastruktūras” (PI) ir 
telpas, resursi, organizatoriskās sistēmas 
un pakalpojumi, ko pētnieki izmanto, lai 
savās jomās veiktu pētījumus un attīstītu 
inovācijas; attiecīgos gadījumos papildus 
pētniecībai tās iespējams izmantot, 
piemēram, izglītības pasākumiem vai 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai; šīs 
infrastruktūras ir: galvenās zinātniskās 
iekārtas (vai instrumentu kopums); 
zināšanās pamatoti resursi, piemēram, 
krājumi, arhīvi vai zinātniski dati; e-
infrastruktūras, piemēram, dati, datoru 
un programmatūru sistēmas, sakaru tīkli 
un atvērtības un digitālās uzticamības 
veicināšanai paredzētas sistēmas; 
jebkuras citas īpašas infrastruktūras, kas 
ir būtiskas, lai gūtu izcilību pētniecības un 
inovāciju jomā.
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Or. en

Pamatojums

Lai infrastruktūras jēdzienam būtu vienota definīcija, tiesību aktā ir jāiekļauj jēdziens, kas jau 
tiek lietots un kas paplašina tradicionālo, ar ēkām un fizisko ieguldījumu saistīto 
interpretāciju.

Grozījums Nr. 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) “tehnoloģiju nodošana Eiropas 
mērogā” ir dažādu ES dalībvalstu valsts 
un privātu organizāciju zinātnisku 
rezultātu un tehnoloģiju savstarpēja 
apmaiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – eb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) “pārdomāta specializācija” ir Eiropas 
Savienības pētniecības, attīstības un 
inovāciju politikas izstrādes koncepcija; 
pārdomātas specializācijas mērķis ir 
veicināt valsts ieguldījumu efektīvu un 
prasmīgu izmantošanu, izmantojot 
sinerģijas starp valstīm un reģioniem un 
stiprinot to inovācijas spēju; pārdomātās 
specializācijas stratēģiju veido daudzgadu 
stratēģijas programma, kuras mērķis ir 
izstrādāt funkcionālu valsts vai reģionālu 
inovācijas sistēmu.
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Or. en

Pamatojums

Reģioniem ir vajadzīga pārdomāta specializācija, lai noteiktu savas spējas un izstrādātu 
turpmākās reģionālās stratēģijas programmu. Šī ir augšupēja prasība, kas struktūrfondu 
līdzekļus ļaus novirzīt inovāciju programmai „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 71
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

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 privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspēju, ekonomisko attīstību un 
izturētspēju, sociālo iekļaušanu un 
rūpniecības konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

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 

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 
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finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas, uzlabojot 
veselības aprūpi un veselības stāvokli un 
nodrošinot Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes 
un konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

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 privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
nododot pētījumu rezultātus visiem 
izglītības posmiem, radot jaunas darba 
vietas un nodrošinot Eiropas ilgtspējīgu 
izaugsmes un konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en

Pamatojums

Izglītība ir ļoti svarīga stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva. Tā ir būtisks Eiropas 
stiprināšanas līdzeklis. Būtu jāiekļauj prasība nodot zinātnes atklājumus izglītības 
programmām.

Grozījums Nr. 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
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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 privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā. Tehnoloģiju 
nodošanai Eiropas mērogā būtu jākļūst 
par šo mērķu sasniegšanas galveno 
līdzekli.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Yves Cochet, Jill Evans

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, ilgtspēju 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.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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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; instrumenti, kas 
paredzēti pētniecības un inovāciju un 
struktūrfondu savienošanai būtu jāievieš 
ar programmu “Zināšanu reģioni” un 
“Pārdomātas specializācijas” 
starpniecību; lai izstrādātu objektīvus 
izcilības rādītājus, abi instrumenti būtu 
jāapvieno ERA.

Or. en

Pamatojums

„Zināšanu reģioni” un „Pārdomātas specializācijas” varētu būt svarīgi struktūrfondu un 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sinerģijas izveides instrumenti.

Grozījums Nr. 77
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar šo regulu nefinansē ne 
Komisijas administratīvos izdevumus, kas 
saistīti ar šīs programmas izpildi, ne arī 
lielu Eiropas infrastruktūras projektu, 
piemēram, Galileo, GMES vai ITER, 
izstrādi vai darbību.
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Or. en

Grozījums Nr. 78
Jill Evans, Yves Cochet

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Saskaņā ar šo regulu nefinansē 
ģenētiski modificētu organismu apzinātu 
izplatīšanu vidē, pārtikā vai lopbarībā, 
attiecīgos pētījumus un infrastruktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Zināšanas un tehnoloģijas. 
Dabaszinātnes, veselība, zeme, vide, dabas 
resursi un pārtikas nekaitīgums.

Or. en

Pamatojums

Jānošķir tehnoloģijas, inženierzinātnes, pētījumi par cilvēku un sociālās vajadzības.

Grozījums Nr. 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) Sociālās zinātnes, ekonomika un 
humanitārās zinātnes. Demogrāfiskās 
problēmas, izglītība, teritoriālie jautājumi, 
pārvaldība, kultūra, digitālais saturs, 
humanitārās zinātnes, kultūras 
mantojums un nemateriālu zināšanu 
jomas.

Or. en

Pamatojums

Nemateriālo zināšanu jomas veicina pielāgošanos globālajām pārmaiņām.

Grozījums Nr. 81
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanai ir 
EUR 87740 miljoni, no kuriem ne vairāk 
kā EUR 86198 miljonus atvēl 
pasākumiem, ko veic atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
XIX sadaļai.

1. Finansējums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanai ir 
EUR 87740 miljoni, no kuriem ne vairāk 
kā EUR 86698 miljonus atvēl 
pasākumiem, ko veic atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
XIX sadaļai.

Or. it

(Skatīt II pielikuma grozījumu.)

Grozījums Nr. 82
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanai ir 
EUR 87740 miljoni, no kuriem ne vairāk 
kā EUR 86198 miljonus atvēl 
pasākumiem, ko veic atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
XIX sadaļai.

1. Finansējums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanai ir 
XXX miljoni, no kuriem ne vairāk kā 
98,2 % atvēl pasākumiem, ko veic 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) XIX sadaļai.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zinātnes izcilība — EUR 27818 miljoni; a) zinātnes izcilība — EUR 23818 miljoni;

Or. it

(Skatīt II pielikuma grozījumu.)

Grozījums Nr. 84
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zinātnes izcilība — EUR 27818 miljoni; a) zinātnes izcilība — 29,3 %;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Oreste Rossi
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vadošā loma rūpniecībā —
EUR 20280 miljoni;

b) vadošā loma rūpniecībā —
EUR 25280 miljoni;

Or. it

(Skatīt II pielikuma grozījumu.)

Grozījums Nr. 86
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vadošā loma rūpniecībā —
EUR 20280 miljoni;

b) vadošā loma rūpniecībā un 
postindustriālajā ekonomikā —
EUR 25280 miljoni;

Or. en

Pamatojums

Ir jāņem vērā, ka šobrīd postindustrializācijas process jau notiek dažās dalībvalstīs, kurās 
veidojas postindustriāla sabiedrība ar dinamiskiem pakalpojumiem un augsto tehnoloģiju 
nozarēm. No otras puses, Eiropai, kas atpaliek no saviem galvenajiem konkurentiem, vairāk 
līdzekļu jāiegulda galvenajās rūpniecības nozarēs, kam ir galvenā nozīme konkurētspējas 
veicināšanā, jo ir prātīgāk veidot līdzsvarotāku budžetu, sadalot līdzekļus divām vai vairākām 
prioritātēm — vadošajai lomai rūpniecībā un sabiedrības problēmu risināšanai.

Grozījums Nr. 87
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vadošā loma rūpniecībā —
EUR 20280 miljoni;

b) vadošā loma rūpniecībā — 25,2 %;
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Or. en

Grozījums Nr. 88
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 35888 miljoni.

c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 34388 miljoni.

Or. it

(Skatīt II pielikuma grozījumu.)

Grozījums Nr. 89
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 35888 miljoni.

c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 30888 miljoni.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 6. panta 2. punkta 1. daļas b punkta iia apakšpunkta grozījumu — lai līdzsvarotu 
budžeta sadalījumu. Ja šobrīd un nākamajās desmitgadēs mēs vēlamies risināt svarīgas 
Eiropas sabiedrības problēmas (radīt labu un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un mēģināt 
uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti), izšķiroša nozīme ir spēcīgai ES līmeņa 
industriālajai un postindustriālajai politikai.

Grozījums Nr. 90
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 35888 miljoni.

c) sabiedrības problēmu risināšana —
40,4 %.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir EUR 2212 miljoni.

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir 2,1 % no kopējā budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu 
finansē, izmantojot maksimālo ieguldījumu 
no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
EUR 3194 miljonu apmērā, kā noteikts 
II pielikumā. Pirmo piešķīrumu 
EUR 1542 miljonu apmērā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
nodrošina pasākumiem, ko veic atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
XVII sadaļai. Otro piešķīrumu nodrošina 
EUR 1652 miljonu apmērā ar iespēju to 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu 
finansē, izmantojot maksimālo ieguldījumu 
no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
EUR 2524 miljonu apmērā, kā noteikts 
II pielikumā. Pirmo piešķīrumu 
EUR 1042 miljonu apmērā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
nodrošina pasākumiem, ko veic atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
XVII sadaļai. Otro piešķīrumu nodrošina 
EUR 1482 miljonu apmērā ar iespēju to 
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pārskatīt saskaņā ar 26. panta 1. punktu. Šo 
papildu summu sniedz proporcionāli, kā 
norādīts II pielikumā, no summas, kas 
atvēlēta konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” saskaņā ar prioritāti 
“Vadošā loma rūpniecībā”, kura noteikta 
2. punkta b) apakšpunktā, un summas, kas 
atvēlēta 2. punkta c) apakšpunktā 
noteiktajai prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”.

pārskatīt saskaņā ar 26. panta 1. punktu. Šo 
papildu summu sniedz proporcionāli, kā 
norādīts II pielikumā, no summas, kas 
atvēlēta konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” saskaņā ar prioritāti 
“Vadošā loma rūpniecībā”, kura noteikta 
2. punkta b) apakšpunktā, un summas, kas 
atvēlēta 2. punkta c) apakšpunktā 
noteiktajai prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”.

Or. it

(Skatīt II pielikuma grozījumu.)

Grozījums Nr. 93
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu 
finansē, izmantojot maksimālo ieguldījumu 
no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
EUR 3194 miljonu apmērā, kā noteikts 
II pielikumā. Pirmo piešķīrumu 
EUR 1542 miljonu apmērā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
nodrošina pasākumiem, ko veic atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
XVII sadaļai. Otro piešķīrumu nodrošina 
EUR 1652 miljonu apmērā ar iespēju to 
pārskatīt saskaņā ar 26. panta 1. punktu. 
Šo papildu summu sniedz proporcionāli, 
kā norādīts II pielikumā, no summas, kas 
atvēlēta konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” saskaņā ar prioritāti 
“Vadošā loma rūpniecībā”, kura noteikta 
2. punkta b) apakšpunktā, un summas, 
kas atvēlēta 2. punkta c) apakšpunktā 
noteiktajai prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu 
finansē, izmantojot maksimālo ieguldījumu 
no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
3 % apmērā no kopējā budžeta, kā 
noteikts II pielikumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 94
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu daudzgadu piešķīrumu finansējums 
aptver:

svītrots

a) pirmajā piešķīrumā — pašreizējo
zināšanu un inovācijas kopienu (turpmāk 
“ZIK”) norises un sākotnējo finansējumu, 
lai uzsāktu ZIK otro kārtu, izveidojot trīs 
jaunas ZIK;
b) otrajā piešķīrumā — jau darbojošos 
ZIK norises un sākotnējo finansējumu, lai 
uzsāktu ZIK trešo kārtu, izveidojot trīs 
jaunas ZIK.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrais piešķīrums tiks nodrošināts pēc 
tam, kad būs veikta 26. panta 1. punktā 
paredzētā pārskatīšana, jo īpaši ņemot 
vērā:

svītrots

a) ZIK trešās kārtas saskaņoto uzsākšanas 
termiņu;
b) pašreizējo ZIK ieplānotās finansiālās 
vajadzības atbilstoši to konkrētajai 
attīstībai;
c) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
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institūta un tā ZIK ieguldījumu 
pamatprogrammas “Apvārsnis2020” 
mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai reaģētu uz neparedzētām situācijām 
vai jaunām norisēm un vajadzībām un lai 
ņemtu vērā šā panta 3. punktā norādītās 
prognozes, Komisija pēc 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma, kas minēts šīs 
regulas 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
ikgadējās budžeta procedūras ietvaros var 
pārskatīt 2. punktā prioritātēm noteiktās 
summas un indikatīvo sadalījumu pa 
konkrētajiem mērķiem šajās prioritātēs, kas 
noteikts II pielikumā, un pārnest 
apropriācijas starp prioritātēm un 
konkrētajiem mērķiem līdz 10 % apmērā 
no sākotnējā kopējā piešķīruma katrai 
prioritātei un līdz 10 % apmērā no 
sākotnējā indikatīvā sadalījuma katram 
konkrētajam mērķim. Tas neattiecas uz 
summu, kas 2. punktā noteikta Kopīgā 
pētniecības centra tiešajām darbībām, un 
uz 3. punktā paredzēto ieguldījumu Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam.

5. Lai reaģētu uz neparedzētām situācijām 
vai jaunām norisēm un vajadzībām un lai 
ņemtu vērā šā panta 3. punktā norādītās 
prognozes, Komisija pēc 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma, kas minēts šīs 
regulas 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
ikgadējās budžeta procedūras ietvaros var 
pārskatīt 2. punktā prioritātēm noteiktās 
summas un indikatīvo sadalījumu pa 
konkrētajiem mērķiem šajās prioritātēs, kas 
noteikts II pielikumā, un pārnest 
apropriācijas starp prioritātēm un 
konkrētajiem mērķiem līdz 5 % apmērā no 
sākotnējā kopējā piešķīruma katrai 
prioritātei un līdz 5 % apmērā no sākotnējā 
indikatīvā sadalījuma katram konkrētajam 
mērķim. Tas neattiecas uz summu, kas 
2. punktā noteikta Kopīgā pētniecības 
centra tiešajām darbībām, un uz 3. punktā 
paredzēto ieguldījumu Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūtam.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) tām ir cieša ekonomiskā un ģeogrāfiskā 
saikne ar Savienību;

iii) tām ir cieša politiskā, ekonomiskā un 
ģeogrāfiskā saikne ar Savienību;

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) to tiesiskā sistēma ir pamatota ar 
demokrātiskiem principiem un efektīvu 
civildienestu;

Or. it

Grozījums Nr. 99
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

1. Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, rūpniecības pārstāvji (jo 
īpaši energoietilpīgu rūpniecības nozaru 
gadījumā); uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.
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Or. it

Grozījums Nr. 100
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas 
aktīvas apspriešanās ar organizācijām, 
kuras pārstāv personas ar invaliditāti, un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu sabiedrībai lietderīgus un nozīmīgus pētījumus, ir būtiski pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” lēmumu pieņemšanas procesā pilnībā iesaistīt arī organizācijas, kuras 
pārstāv personas ar invaliditāti. Tam ir izšķiroša nozīme, ja mēs gribam nodrošināt 
sabiedrības un iedzīvotāju vajadzībām, jo īpaši personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstīgus 
Eiropas pētniecības nozares rezultātus. Šobrīd pētniecības pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” nav minēts, ka jāiesaista personas ar invaliditāti vai organizācijas, kuras 
pārstāv šīs personas, tāpēc priekšlikumā jāizdara ierosinātais grozījums.

Grozījums Nr. 101
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
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īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas 
(piemēram, saistībā ar pētījumiem 
veselības jomā — pacientu organizācijas);
un pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, pilsoniskās 
sabiedrības bezpeļņas platformas; dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas 
aktīvas apspriešanās ar organizācijām, 
kuras pārstāv personas ar invaliditāti, un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turpinot Septītās pamatprogrammas 
zinātnes un sabiedrības tēmu, 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” būtu 
jānodrošina pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalība gan pētniecības 
prioritāšu noteikšanā, gan konkrētu darba 
programmu izstrādē un, attiecīgos 
gadījumos, ar konkrētu projektu 
konkursu starpniecību — pētniecības 
darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Corinne Lepage
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Regulas priekšlikums
12. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Lai nodrošinātu pētniecības atbilstību 
sabiedrības vajadzībām un sabiedrības 
problēmu risināšanai vajadzīgajām 
prioritātēm, Komisija izveido pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvju un pētnieku dialoga 
platformu.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, 
sistēmiskai pieejai telpas plānošanas, 
pilsētvides un teritoriālajiem jautājumiem, 
kā arī ERA izveides un darbības 
veicināšanai, sadarbībai ar trešām valstīm, 
atbildīgai pētniecībai un inovācijai, tostarp 
dzimumu līdztiesībai, un pētnieka 
profesijas pievilcīguma palielināšanai un 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitātes veicināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Programmā vispār nav iekļauta teritoriālā telpas dimensija (zemes izmantošana, reģioni un 
pilsētas). Tas ir galvenais un centrālais sabiedrības problēmu risināšanas elements. un tas ir 
jāintegrē visās darbībās.

Grozījums Nr. 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
pētniecības iekļaušanai Eiropas 
tiesiskajās sistēmās, sadarbībai ar trešām 
valstīm, atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai, tostarp sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai 
pētniecībā, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku un 
pētnieču pārrobežu un starpnozaru 
mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, 
klimata pārmaiņām, tīrām jūrām un 
okeāniem un ilgtspējīgai attīstībai, kā arī 
ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī ERA izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
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līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

līdztiesībai, iekļaujošākai pētījumu 
vadībai, līdzdalīgai pētniecībai un pētnieka 
profesijas pievilcīguma palielināšanai un 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu, ka programmas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā pienācīgi 
tiktu ņemti vērā transversāli aspekti, 
Komisija veic ne vien ekonomisku, bet arī 
sabiedrisku, ētisku un ilgtspējas 
novērtējumu un programmas 
“Apvārsnis 2020” regulārās uzraudzības 
un analīzes procesā izvērtē konkrētas 
pētniecības programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus un zinātnes rezultātu 
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nodošanu visos izglītības un apmācības 
līmeņos.

Or. en

Pamatojums

Lai Eiropā nodrošinātu konkurētspējīgu apmācību un izglītību, programmām ir jānodod 
pētījumu rezultāti.

Grozījums Nr. 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Atbildīga pētniecība un inovācija

Lai nodrošinātu saskanīgu un efektīvu 
saikni starp zinātni un sabiedrību, 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
aktīvi veicina atbildīgu pētniecību un 
inovāciju. Tas nozīmē veicināt 
pārvaldības sistēmu, kas mudina 
sabiedrības locekļus sadarboties visā 
pētniecības un inovācijas procesā, lai to 
labāk saskaņotu un lai rezultātus un 
ietekmi saskaņotu ar sabiedrības gaidām, 
vajadzībām un vērtībām. Šī pārvaldības 
sistēma ietver jo īpaši šādas darbības:
a) nodrošināt efektīvu sabiedrības 
līdzdalību, lai veicinātu pētniecību un 
inovāciju, tostarp līdzdalīgo pētniecību, 
kad sabiedrības locekļi kopīgi veido 
zināšanas, lai atbilstu sabiedrības 
vajadzībām;
b) izvērtēt dzimumu aspektu, kas minēts 
15. pantā;
c) nodrošināt brīvu tiešsaistes piekļuvi un 
atkārtoti izmantot zinātnisko informāciju, 
kā minēts 15.b pantā;
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d) izglītot topošos pētniekus un citus 
sabiedrības locekļus, tādējādi sniedzot 
zināšanas un nodrošinot instrumentus, 
kas ir vajadzīgi, lai pilnīgi līdzdarbotos un 
uzņemtos atbildību pētniecības un 
inovācijas procesā;
e) ievērot 16. panta 1. punktā minētiem 
ētikas principus.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzimumu līdztiesība Sieviešu un vīriešu līdztiesība pētniecības 
jomā

Or. en

Grozījums Nr. 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
novērtē profesionālu pētnieku zinātnisko 
izcilību un profesionālo kvalifikāciju, 
veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību 
pētniecības un inovācijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Rolandas Paksas
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” veic 
atbilstīgus pasākumus, lai nepieļautu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes vai vecuma dēļ 
pētniecības un inovācijas jomā, tostarp 
pasākumus, lai novērtu pieejamības 
šķēršļus personām ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Pētnieku vienlīdzība

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
palielina pētnieka profesijas pievilcīgumu 
Eiropā. Tāpēc to īsteno, veicinot vienota 
tirgus izveidi pētniekiem, jo īpaši 
izmantojot attiecīgus mehānismus, lai 
samazinātu pētnieku atlīdzības atšķirības.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju
un tās papildprotokolus.

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,
tās papildprotokolus, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām.

Or. en

Pamatojums

ES 2010. gada 23. decembrī pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām, kas stājās spēkā 2011. gada 22. janvārī. Tas ir pirmais 
cilvēktiesību līgums, ko ir pieņēmusi ES, un visām ES politikas jomām un tiesību aktiem ir 
jābūt saskaņā ar šo starptautisko konvenciju.

Grozījums Nr. 118
Chris Davies

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus.

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju 
un tās papildprotokolus. Pētniecības 
pasākumos ņem vērā arī LESD 13. pantu 
un samazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, tostarp stratēģiski 
īsteno, integrē un izmanto inovatīvus, ar 
dzīvniekiem nesaistītus instrumentus un 
tehnoloģijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju
un tās papildprotokolus.

Visos pētniecības un inovācijas pasākumos 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ievēro 
ētikas principus un attiecīgos valstu, 
Savienības un starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,
tās papildprotokolus, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju un vajadzībai nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni.

Īpašu uzmanību pievērš proporcionalitātes 
principam, tiesībām uz privāto dzīvi, 
tiesībām uz personas datu aizsardzību, 
tiesībām uz personas fizisko un garīgo 
neaizskaramību, tiesībām uz 
nediskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes vai vecuma dēļ 
un vajadzībai nodrošināt augstu cilvēku 
veselības aizsardzības līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku klonēšana reproduktīvos 
nolūkos;

a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku un dzīvnieku klonēšana 
reproduktīvos nolūkos;

Or. it

Grozījums Nr. 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku klonēšana reproduktīvos 
nolūkos;

a) zinātniskās izpētes pasākumus, kuru 
mērķis ir cilvēku klonēšana reproduktīvos, 
terapeitiskos vai zinātniskos nolūkos;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 un dzīvnieku 
ģenētisko mantojumu, kas varētu šādas 
izmaiņas padarīt par pārmantojamām;

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pētījumus, kas paredz iznīcināt cilvēka 
embrijus;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pētījumus, kas rada smagas ciešanas 
mugurkaulniekiem;

Or. en

Pamatojums

ES nedrīkst finansēt pētījumus, kas rada smagas ciešanas mugurkaulniekiem.

Grozījums Nr. 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pētījumus, kuriem izmanto cilvēka 
embrija cilmes šūnas;

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pasākumus, kuriem izmanto savvaļā 
iegūtus vai “F1” primātus, kas nav 
cilvēki;

Or. en

Pamatojums

ES nedrīkst finansēt pētījumus, kuriem izmanto savvaļā iegūtus vai “F1” primātus, kas nav 
cilvēki.

Grozījums Nr. 128
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) pasākumus, kuriem izmanto zīdītājus 
vai putnus un kas paredz tīši nošķirt 
mazuli no mātes;

Or. en

Pamatojums

ES nedrīkst finansēt pētījumus, kuriem izmanto zīdītājus vai putnus un kas paredz tīši nošķirt 
mazuli no mātes.

Grozījums Nr. 129
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Cilmes šūnu pētniecība ir daudzsološa 
pieeja, lai ārstētu vai izārstētu daudzas 
neirodeģeneratīvas un hroniskas slimības. 
Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka cilmes 
šūnu pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Pētniecības un finansējuma 
prioritātes nosaka, ņemot vērā 
pierādījumus, ko nodrošina zinātnes 
atziņas.

Or. pt

Pamatojums

Prioritātes pētniecības un finansējuma jomā būtu jānosaka, ņemot vērā zinātnes atziņas, un 
tās nebūtu jānosaka un jāslēdz no paša sākuma uz ilgu laiku.
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Grozījums Nr. 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Zinātniskās izpētes pasākumi, kuru 
mērķis ir izstrādāt un uzlabot ārstēšanas 
metodes, izmantojot cilvēka cilmes šūnas, 
tiks atbalstīti. Cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Jo īpaši tiks atbalstīti pētījumi 
par cilmes šūnu iegūšanu no nabassaites 
asinīm un inducētajām pluripotentajām 
cilmes šūnām. Par pētniecības 
pasākumiem, kuri visās dalībvalstīs ir 
aizliegti, finansējums piešķirts netiks. 
Pasākuma īstenošana kādā dalībvalstī, kurā 
šāds pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. it

Grozījums Nr. 132
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Pieaugušo, embriju vai no nabassaites 
iegūtu cilvēka cilmes šūnu pētniecību var 
finansēt kā atkarībā no zinātniskā 
ierosinājuma satura, tā atkarībā no 
iesaistīto dalībvalstu tiesiskā regulējuma. 
Embrionālo cilmes šūnu pētniecības 
darbu ir atļauts veikt tikai, izmantojot 
embrijus, kas iegūti mākslīgi, izmantojot 
in vitro apsēklošanas procedūru, un kuri 
nav vajadzīgi reprodukcijai. 
Par pētniecības pasākumiem, kuri visās 
dalībvalstīs ir aizliegti, finansējums 
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piešķirts netiks. Pasākuma īstenošana kādā 
dalībvalstī, kurā šāds pasākums ir aizliegts, 
finansēta netiks. Tomēr visu veidu cilmes 
šūnu medicīnas pētniecības pasākumi tiks 
finansēti dalībvalstīs, kurās šādi pasākumi 
ir atļauti.

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski pieņemt objektīvu un piesardzīgu pieeju saistībā ar sensitīvo jautājumu par mākslīgi 
iegūtiem embrijiem: dažās valstīs ir aizliegti pētījumi, kuros izmanto embrija un augļa cilmes 
šūnas, dažās valstīs ir atļauts izmantot mākslīgi iegūtus embrijus un vēl dažās valstīs ir atļauti 
pētījumi, kuros izmanto to mākslīgi iegūtu embriju cilmes šūnas, kas ir jaunāki par 
14 dienām.

Grozījums Nr. 133
Peter Liese

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma 
satura, tā atkarībā no iesaistīto 
dalībvalstu tiesiskā regulējuma. Par 
pētniecības pasākumiem, kuri visās 
dalībvalstīs ir aizliegti, finansējums 
piešķirts netiks. Pasākuma īstenošana 
kādā dalībvalstī, kurā šāds pasākums ir 
aizliegts, finansēta netiks.

4. Cilvēka cilmes šūnu zinātniskās izpētes 
pasākumi, kuru mērķis ir izstrādāt un 
uzlabot ārstēšanas metodes, izmantojot 
cilvēka cilmes šūnas, tiks atbalstīti. Jo 
īpaši tiks atbalstīti pētījumi par cilmes 
šūnu iegūšanu no nabassaites, 
inducētajām pluripotentajām cilmes 
šūnām, pieaugušo cilmes šūnām un par 
jebkādām iespējamām embriju cilmes 
šūnu alternatīvām.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu pamatā ir atzinuma sagatavotāja ierosinātais 1. un 6. grozījums, bet ir jāņem vērā 
tas, ka tika nolemts ierobežot atzinumu stingri attiecībā uz ENVI komitejas kompetences 
jomām, proti, vides, veselības un pārtikas nekaitīguma jomu. Tiesiski un ētiski aspekti ietilpst 
Juridiskās komitejas kompetences jomā. Tāpēc grozījumā nav minēti ētikas aspekti.
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Grozījums Nr. 134
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Zinātniskās izpētes pasākumi, kuru 
mērķis ir izstrādāt un uzlabot ārstēšanas 
metodes, izmantojot cilvēka cilmes šūnas, 
tiks atbalstīti. Embriju cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gan pieaugušo, gan embriju cilvēka 
cilmes šūnu pētniecību var finansēt kā 
atkarībā no zinātniskā ierosinājuma satura, 
tā atkarībā no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

4. Citu veidu cilvēka cilmes šūnu 
pētniecību var finansēt kā atkarībā no 
zinātniskā ierosinājuma satura, tā atkarībā 
no iesaistīto dalībvalstu tiesiskā 
regulējuma. Par pētniecības pasākumiem, 
kuri visās dalībvalstīs ir aizliegti, 
finansējums piešķirts netiks. Pasākuma 
īstenošana kādā dalībvalstī, kurā šāds 
pasākums ir aizliegts, finansēta netiks.

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a saistībā ar pētniecību par dzīvnieku 
izmantošanu, kas attiecas uz 
Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību, ir stingri un pārredzami 
jāizvērtē ētiskie un zinātniskie aspekti, 
tostarp ir pilnīgi jāpamato prasības par 
dzīvnieku atbilstību cilvēkiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību ir jāveic projekta vispārējs izvērtējums, ņemot vērā arī dzīvnieku izmantošanas 
ētiskos apsvērumus. ES būtu jāfinansē pētījumi par dzīvnieku izmantošanu tikai tad, ja ir 
stingri un pārredzami izvērtēti ētiskie un zinātniskie aspekti.

Grozījums Nr. 137
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi un Programma uzņēmumu 
un MVU konkurētspējai (COSME).

Or. en

Pamatojums

Papildina atzinuma projekta 9. grozījumu.
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Grozījums Nr. 138
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Stratēģiskā koordinācija

Komisija nodrošina pētniecības un 
inovācijas pasākumu stratēģisko 
koordināciju saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 
vajadzības gadījumā izveidojot nozares 
vadības grupas, ko veido pētnieki, kas 
konsultēs prioritāšu noteikšanas procesā.

Or. en

Pamatojums

Stratēģiskā koordinācija ir jānodrošina jo īpaši tādās jomās kā veselības aprūpe, jo šajā jomā 
inovāciju cikli ir ļoti ilgi un pat ilgāki par šīs programmas īstenošanas periodu. Komisija var 
sadarboties ar vadošajiem pētniekiem, lai noteiktu prioritātes finansējumam saistībā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 139
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni 
30 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.
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Or. it

Pamatojums

Ir stratēģiski būtiski daudz vairāk atbalstīt MVU līdzdalību pamatprogrammā, nekā to 
paredzēja Komisija.

Grozījums Nr. 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Savienības līmenī īstenotas darbības 
pievienotā vērtība;

a) Savienības, jo īpaši Eiropas, līmenī 
īstenotas darbības pievienotā vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Yves Cochet, Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tas, cik liela ir to ietekme uz rūpniecisko 
konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi un 
sociālekonomiskajiem jautājumiem;

b) tas, cik liela ir to iespējamā ietekme uz 
sociālu problēmu risināšanu un problēmu 
risināšanu saistībā ar ilgtspēju vai 
rūpniecisko konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

ea) lai palīdzētu izveidot un stiprināt 
pētnieku, pacientu un ieinteresēto 
personu apvienību tīklus, lai uzlabotu 
attiecības un apmaiņu starp šiem 
cilvēkiem, attiecīgajām nozarēm, iestādēm 
un pilsonisko sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a publiskā un privātā sektora 
partnerības finansēs, izsludinot 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
atklāta konkursa kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā.

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu reģionu 
starpā; vēlams to reģionu starpā, kas 
pārstāv to pašu eiroreģionu vai to pašu 
ETSG, kas izveidota saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1082/2006.

Or. it
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Grozījums Nr. 145
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.
Šīs darbības jo īpaši ietver pētniecības 
kapacitātes veicināšanu jaunattīstības 
valstīs un sadarbības projektus, galveno 
uzmanību pievēršot to īpašām vajadzībām 
tādās jomās kā veselība — tostarp ielaistu 
slimību izpēte — lauksaimniecība, 
zivsaimniecība un vide, un ko īsteno 
finansiālos apstākļos, kuri ir piemēroti 
minēto valstu iespējām.

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Yves Cochet, Jill Evans

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā un 
iespējas sadarboties ar trešām valstīm, kā 
arī trešo valstu intelektuālā īpašuma 
sistēmu iespējamos trūkumus.

Nosakot sadarbības prioritātes, ņem vērā 
jaunākās norises Savienības politikā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 147
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami;

a) ierosmes, kuru mērķis ir vairot izpratni 
un atvieglot piekļuvi finansējumam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, jo 
īpaši tiem reģioniem vai dalībniekiem, kas 
ir pārstāvēti nepietiekami, tostarp 
pētniekiem un dalībniekiem ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) lai vienkāršotu informācijas 
pieejamību un izveidotu instrumentu, 
kurā būtu iekļauta visa pētniecības 
kopienai vajadzīgā informācija, un ņemot 
vērā prasību nodrošināt pārredzamību, 
skaidrāk un elastīgāk ir jāpārskata un 
jāpārveido Cordis digitālais instruments. 
Jaunais Cordis ir jāpabeidz līdz 
2013. gada jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik CORDIS ir viena no sarežģītākajām programmām. Lai nodrošinātu vienkāršotu 
sabiedrības, pētnieku un uzņēmumu piekļuvi informācijai, šī programma ir jāpārskata, ir 
jāpapildina informācija un ir jāvienkāršo piekļuve visiem priekšlikumiem un dotācijām.
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Grozījums Nr. 149
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ierosmes, kuru mērķis ir veicināt dialogu 
un debates ar plašāku sabiedrību par 
jautājumiem, kas saistīti ar zinātni, 
tehnoloģijām un inovāciju, un izmantot 
priekšrocības, ko sniedz sociālie 
plašsaziņas līdzekļi un citas novatoriskas 
tehnoloģijas un metodoloģijas.

e) ierosmes, kuru mērķis ir veicināt dialogu 
un debates ar plašāku sabiedrību, iesaistot 
akadēmiskās aprindas, par jautājumiem, 
kas saistīti ar zinātni, tehnoloģijām un 
inovāciju, un izmantot priekšrocības, ko 
sniedz sociālie plašsaziņas līdzekļi un citas 
novatoriskas tehnoloģijas un 
metodoloģijas, jo īpaši, lai uzlabotu 
sabiedrības izpratni par pētniecības un 
inovācijas priekšrocībām, lai atbilstu 
sabiedrības vajadzībām.

Or. ro

Grozījums Nr. 150
Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību, ņemot vērā arī 
attiecīgo ārējo ieinteresēto personu, 
piemēram, pacientu organizāciju 
ieguldījumu. Šādā uzraudzībā iekļauj 
informāciju par tādiem transversāliem 
jautājumiem kā ilgtspēja un klimata 
pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 151
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju un rādītājus par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā atbildīga 
pētniecība un inovācija, tostarp ilgtspēja 
un klimata pārmaiņas, kā arī informāciju 
par izdevumiem, kas attiecas uz klimata 
jomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās Komisija 
ar neatkarīgu ekspertu palīdzību veic 
pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Otro 
līdzekļu piešķīrumu Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā, dara pieejamu pēc 
šādas pārskatīšanas. Pārskatīšanā 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
panākto progresu novērtē pēc šādiem 
parametriem:

svītrots

i) regulas 6. panta 3. punktā noteiktā 
līdzekļu pirmā piešķīruma apgūšanas 
līmenis, nošķirot summu, kas izmantota 
pirmās kārtas ZIK attīstībai, no otrajai 
kārtai paredzētā sākotnējā finansējuma, 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta spēja piesaistīt līdzekļus no 
zināšanu un inovāciju kopienu 
partneriem un no privātā sektora, kā 
noteikts Regulā xx/2012 [pārskatītā EIT 
regula];
ii) saskaņotais termiņš zināšanu un 
inovāciju kopienu trešās kārtas 
uzsākšanai un esošo ZIK ieplānotās 
finansiālās vajadzības atbilstoši to 
konkrētajai attīstībai; un
iii) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un zināšanu un inovāciju 
kopienu ieguldījums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātē “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un īpašā mērķa 
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā” 
sasniegšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 154
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un ņemot 
vērā ex-post novērtējumu par Septīto 
pamatprogrammu, kas jāpabeidz līdz 
2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas — kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu 
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību. 
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un ņemot 
vērā ex-post novērtējumu par Septīto 
pamatprogrammu, kas jāpabeidz līdz 
2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, 
Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību 
veic pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, 
tās īpašās programmas — kā arī Eiropas 
Pētniecības padomes — un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
pasākumu starpposma novērtējumu 
attiecībā uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanu 
(rezultātu un ietekmes panākšanas līmenī) 
un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamību, resursu efektivitāti un 
izlietojumu, turpmākas vienkāršošanas 
iespējām un Savienības pievienoto vērtību. 
Minētajā novērtējumā arī ņem vērā 
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu līdztiesības veicināšanu. Minētajā 
novērtējumā turklāt ņem vērā pasākumu 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.
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