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Grozījums Nr. 10
Antonyia Parvanova

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 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, stimulētu apmācību un 
mobilitāti un veiktu pasākumus, lai 
veicinātu dzimumu līdztiesību un 
dzimumu dimensiju pētniecības un 
jauninājumu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Silvia Costa

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 

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek pētnieku un pētnieču, zinātniskās 
informācijas un tehnoloģijas brīva aprite, 
ievērojot dzimu juridisko un profesionālo 
vienlīdzību, un palielināt savu 
konkurētspēju, tostarp rūpniecības 
konkurētspēju. Tiecoties uz šiem mērķiem, 



PE487.946v01-00 4/70 AM\900271LV.doc

LV

demonstrējumus, veicinātu starptautisku 
sadarbību, izplatītu un optimizētu 
rezultātus un stimulētu apmācību un 
mobilitāti.

Savienībai vajadzētu veikt pasākumus, lai 
īstenotu pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
demonstrējumus, veicinātu starptautisku 
sadarbību, izplatītu un optimizētu 
rezultātus un stimulētu apmācību un 
mobilitāti, kas rada vajadzību pieņemt 
Eiropas pētnieka statusu.

Or. it

Grozījums Nr. 12
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 13
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Savienība 2010. gada 21. septembrī 
pieņēma Sieviešu un vīriešu līdztiesības 
stratēģiju 2010.-2015. gadam, kurā teikts: 
„Lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, proti, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, nepieciešams plašāk un 
efektīvāk izmantot sieviešu talantu 
kopumu un potenciālu.” Šajā kontekstā 
dzimumu dimensijai jākļūst par galveno 
prioritāti attiecīgo tematisko jomu, 
programmu, instrumentu un projektu 
kritēriju katrā posmā — no priekšlikuma 
līdz izvērtēšanai, īstenošanai un
uzraudzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropadome 2011. gada 4. februāra 
sanāksmē atbalstīja vienotā stratēģiskā 

(4) Eiropadome 2011. gada 4. februāra 
sanāksmē atbalstīja vienotā stratēģiskā 
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satvara koncepciju Savienības pētniecības 
un inovācijas finansējumam, lai uzlabotu 
pētniecības un inovācijas finansējuma 
efektivitāti valstu un Savienības līmenī, un 
aicināja Savienību steidzīgi novērst pārējos 
šķēršļus talantu un ieguldījumu 
piesaistīšanai, lai pilnībā izveidotu ERA 
līdz 2014. gadam un radītu īstu zināšanu, 
pētniecības un inovācijas vienoto tirgu.

satvara koncepciju Savienības pētniecības 
un inovācijas finansējumam, lai uzlabotu 
pētniecības un inovācijas finansējuma 
efektivitāti valstu un Savienības līmenī, un 
aicināja Savienību steidzīgi novērst pārējos 
šķēršļus gan sieviešu, gan vīriešu 
dzimuma talantu un ieguldījumu 
piesaistīšanai, lai pilnībā izveidotu ERA 
līdz 2014. gadam un radītu īstu zināšanu, 
pētniecības un inovācijas vienoto tirgu.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it
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Grozījums Nr. 16
Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Būtu jāveic skaidrošanas un 
informēšanas pasākumi par zinātniska 
rakstura arodiem jau skolā, lai jaunas 
meitenes varētu pievērsties zinātniskām 
disciplīnām, kurās joprojām pārāk bieži 
valda dominē zēni.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Antonyia Parvanova

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 vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, tostarp pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas strādā 
dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību 
jomā. 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.
Apņemšanās integrēt dzimuma līdztiesības 
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aspektu visās Savienības politikas jomās ir 
jāievēro arī attiecībā uz projektu politiku, 
plānošanu un novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

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 iedzīvotāju, 
sabiedrības, politikas jomu, zinātnes un 
tehnoloģiju jaunām iespējām un 
vajadzībām. Programmas būtu jāizstrādā 
ciešā sadarbībā ar visām attiecīgajām
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, tostarp zinātnisko 
aprindu pārstāvjiem, pētniekiem un
pētniecēm, sabiedriskā sektora, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
MVU. Būtu jānodrošina pietiekams 
elastīgums, lai ņemtu vērā jaunas norises
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā nepārtraukti būtu jāprasa
līdzsvarots ārēju ekspertu padoms, 
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras kā 
Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības, tomēr nodrošinot, ka netiek 
pieļauti interešu konflikti.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Elisabeth Morin-Chartier

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. Pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta Eiropas Pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam gan 
sieviešu, gan vīriešu dzimuma 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. 20
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22 a) „Stikla griesti” joprojām traucē 
tām sievietēm, kuras par savu 
profesionālo dzīvi izvēlas zinātni un 
pētniecību, dažās disciplīnās sievietes ir 
nospiedošā mazākumā, piemēram, 
inženierzinātnēs un tehnoloģijās, un šajās 
jomās vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirības nemaz nesamazinās. Tāpēc 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” būtu 
jānovērš zinātnieču līdzdalības 
nelīdzsvarotība visos zinātniskās karjeras 
posmos un dažādās pētniecības jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Silvia Costa
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Regulas priekšlikums
23. apsvērums

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” 
ietvaros izstrādātie pasākumi būtu jāvērš uz 
vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanu 
pētniecībā un inovācijā, konstatējot un
novēršot dzimumu nevienlīdzības 
pamatcēloņus un pilnībā izmantojot 
pētnieku un pētnieču apliecinātā augstā 
profesionālisma un kompetences
potenciālu 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.

Or. it

Grozījums Nr. 22
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

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” 
ietvaros izstrādātie pasākumi būtu jāvērš uz 
vīriešu un sieviešu līdztiesīgu iespēju
veicināšanu pētniecībā un inovācijā. Lai 
nodrošinātu, ka zinātniskajiem projektiem 
paredzētais ES finansējums tiek efektīvi 
izmantots, pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” jāņem vērā abu
dzimumu projektā iesaistītā zinātniskā 
personāla zinātniskā un profesionālā 
izcilība un kvalifikācijas. Pasākumi arī 
būtu jāvērš uz to principu īstenošanu, kas 
saistīti ar sieviešu un vīriešu līdztiesīgām 
iespējām un noteikti Līguma par Eiropas 
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Savienību 2. un 3. pantā un LESD 8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

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” 
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 un līdz ar to dotu 
ieguldījumu nolūkā Eiropas ekonomikas 
padarīt konkurētspējīgākas un 
dinamiskākas. 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.

Or. it

Grozījums Nr. 24
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

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 

(23) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros izstrādātie pasākumi būtu jāvērš uz 
vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanu 
pētniecībā un inovācijā, jo īpaši novēršot 
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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.

dzimumu nevienlīdzības pamatcēloņus un
izmantojot pētnieku — gan sieviešu, gan 
vīriešu — potenciālu pilnā apjomā un 
integrējot dzimumu aspektu projektu 
saturā, īstenošanā un novērtēšanā, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Īstenojot pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, būtu jācenšas 
nodrošināt pareizs līdzsvars attiecībā uz 
sieviešu un vīriešu dzimuma pētnieku 
veikto zinātnisko projektu finansējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(24) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas un 
pamatcilvēktiesību pamatprincipi. Būtu 
jāņem vērā Eiropas Dabaszinātņu un jauno 
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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.

tehnoloģiju ētikas grupas atzinumi, kā arī 
Eiropas Pamattiesību aģentūras un 
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Anna Záborská

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. Visi pasākumi būtu jāveic 
tā, lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu. Pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” pamatprincipos ir 
jāievēro dalībvalstu konstitucionālie un 
tiesiskie noteikumi un tradīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Antonyia Parvanova
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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 
programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā.

(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 
programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā un prioritātes piešķiršanā 
dzimumu līdztiesībai.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ir svarīgi nodrošināt 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finanšu pareizu pārvaldību un iespējami 
efektīvāku un lietotājdraudzīgāku tās 
īstenošanu, vienlaikus arī nodrošinot 
tiesisko noteiktību un programmas 
pieejamību visiem dalībniekiem. Ir 
jānodrošina atbilstība Regulai (ES) 
Nr. XXXX/2012 [jaunā Finanšu regula] un 
vienkāršošanas un labāka regulējuma 
prasībām.

(34) Ir svarīgi nodrošināt 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finanšu pareizu pārvaldību un iespējami 
efektīvāku un lietotājdraudzīgāku tās 
īstenošanu, vienlaikus arī nodrošinot 
tiesisko noteiktību un programmas 
pieejamību visiem dalībniekiem. 
Dalībvalstīm un Komisijai jānodrošina, ka 
dzimumu perspektīva un sieviešu un 
vīriešu līdztiesība tiek integrēti visās
darbībās un visos posmos —
sagatavošanā, plānošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā, izmantojot 
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dzimumu politikas budžeta novērtējuma 
metodes. Ir jānodrošina atbilstība Regulai 
(ES) Nr. XXXX/2012 [jaunā Finanšu 
regula] un vienkāršošanas un labāka 
regulējuma prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzimumu līdztiesības perspektīva būtu 
pilnībā jāintegrē Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammas 2014.–
2020. gadam „Apvārsnis 
2020”noteikumos attiecībā uz līdzdalību 
un izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Antonyia Parvanova

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 dzimumu līdztiesību, zināšanām 
un inovāciju balstītas ekonomikas 
veidošanu visā Savienībā, piesaistot 
pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai, un 
pilnībā izmantojot Eiropas zinātnieku, 
tostarp sieviešu, potenciālu un zinātnisko 
izcilību.  Tādējādi pamatprogramma 
atbalsta stratēģijas "Eiropa 2020" un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
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arī Eiropas Pētniecības telpas (EPT) izveidi 
un darbību. Attiecīgie rezultatīvie rādītāji ir 
izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot pamatprogrammu „Apvārsnis 
2020”, ir iepriekš kā galvenais mērķis 
jānosaka sieviešu līdzsvarotāka dalība 
pētniecības un inovāciju jomā, ko panāk, 
rīkojot informācijas kampaņas, lai 
sievietes ieinteresētu izvēlēties zinātnisku 
izglītību un iepazīstinot ar pētniecības un 
izstrādes jomā piedāvātām profesionālām 
iespējām.

Or. it

Grozījums Nr. 33
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pamatprogramma „Apvārsnis 2020”, 
atbalstot pārmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības pasākumu 
saturā un izstrādē, veicinās dzimumu 
līdztiesību. Dzimumu līdztiesība tiks 
skatīta kā transversāls jautājums, tādējādi 
labojot sieviešu un vīriešu līdzsvara 
trūkumu un integrējot dzimumu 
līdztiesības dimensiju pētījumu un 
inovācijas plānošanā un saturā. Sieviešu 
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un vīriešu bioloģiskās, ekonomiskās un 
sociālās atšķirības ir pienācīgā mērā 
jāatspoguļo pētniecības programmu 
izstrādē, saturā un īstenošanā. Pienācīga 
uzmanība jāvelta tam, kā nodrošināt 
lielāku sieviešu līdzdalību pētniecībā un 
pētniecības politikas procesos. 

Or. en

Grozījums Nr. 34
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii a) tās ievēro nediskriminēšanas, 
dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu 
iespēju principus;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

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, kurās 
pārstāvētas visdažādākās nozares un 
jomas (tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas); tiek īstenotas dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības,
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
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pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai. Jo īpaši tiek paredzētas tādas 
darbības, kas veicina vīriešu un sieviešu 
līdzsvarotu pārstāvību pētniecības 
komandās un pienācīgu seksualitātes un 
dzimumu līdztiesības jautājumu analīzi 
pētniecības saturā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kent Johansson

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; tiek 
atbalstītas 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.
Ekspertu grupu sastāvā cenšas panākt 
dzimumu pārstāvības līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu visaugstāko 
zinātnisko kvalitāti, ir svarīgi pētniecības 
un jauninājumu priekšlikumos, kā 
integrālu daļu iekļaut dzimumu 
līdztiesības dimensiju. Pamatprogramma
“Apvārsnis 2020” nodrošina, ka dzimumu 
aspekts tiek pienācīgi apsvērts pētniecības 
un inovācijas saturā visos procesa 
posmos, tostarp prioritātes noteikšanā, 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
definēšanā, programmu un projektu 
novērtēšanā un uzraudzībā, sarunās un 
nolīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.aUzsver, cik svarīgi ir tas, lai 
konsultējošu neatkarīgo un augsta līmeņa 
ekspertu grupas, kuras izveido Komisija, 
atbilstu vajadzībai nodrošināt līdzsvaru 
sieviešu un vīriešu starpā.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 1. Starp pamatprogrammas 
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“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.

“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 tās panākšanai, pētnieka 
profesijas pievilcīguma palielināšanai, jo 
īpaši jaunu sieviešu vidū un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai, īpašu uzmanību pievēršot 
zinātniecēm. Katrā darba programmā 
paredz īpašu sadaļu, kurā apraksta 
plānotos pasākumus dzimumu pārstāvības 
nelīdzsvarotības novēršanai un dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanai. To 
atspoguļo arī projektu līmenī —dotāciju 
līguma noteikumos. 

Or. en

Grozījums Nr. 40
Anna Záborská

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, 

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 par Eiropas 
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sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

tiesību sistēmām attīstīšanai, sadarbībai ar 
trešām valstīm, ētiski atbildīgai pētniecībai 
un inovācijai, vīriešu un sieviešu iespēju 
vienlīdzības ievērošanai pētniecībā, un 
pētnieka profesijas pievilcīguma 
palielināšanai attiecībā uz abiem 
dzimumiem, kā arī pētnieku pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Kent Johansson

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, plašai sadarbībai starp 
pētniecību, valsts iestādēm, pilsonisko 
sabiedrību un uzņēmējdarbību, 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 sieviešu un
vīriešu vidū, kā arī pētnieku pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzimumu līdztiesība Vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas iespējas 
pētniecībā un inovācijā

Or. en

Grozījums Nr. 43
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatprogramma "Apvārsnis 2020" 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā. Dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana būtu jānodrošina visā 
pētniecības un inovācijas saturā un visos 
projekta dzīves cikla posmos —
koncepcijā, priekšlikumā, izvērtēšanā, 
projekta vadībā un uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesību un 
dzimumu aspekta integrēšanas efektīvu 
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integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā.

veicināšanu pētniecības un inovācijas 
saturā, kā arī nodrošina dzimumu 
pārstāvības līdzsvarotību visās 
programmās, novērtēšanas komitejās, 
ekspertu un padomdevēju grupās un 
ikvienā esošā vai tā īstenošanas nolūkā 
izveidotā lēmumu pieņemšanas struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā, radot iespējas sievietēm iegūt 
izglītību un strādāt zinātnes profesijās, 
veicinot to karjeras virzību visos 
pētniecības un inovācijas aspektos.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības un 
dzimumu pārstāvības līdzsvarotības
efektīvu veicināšanu pētniecības un 
inovācijas programmās, novērtēšanas 
komitejās, ekspertu un padomdevēju 
grupās un lēmumu pieņēmējās struktūrās, 
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izstrādājot mērķus un veicot atbilstīgus 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatprogramma "Apvārsnis 2020" 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un iekļaušanu, kā arī
dzimumu aspekta integrēšanu pētniecības 
un inovācijas saturā un ikvienā un visās 
lēmumu pieņēmējās struktūrās. Šajā 
nolūkā izstrādā mērķus un efektīvus 
plānus, lai panāktu šo mērķu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu pārstāvības 
līdzsvarotības un dzimumu aspektu
efektīvu veicināšanu pētniecības un 
inovācijas saturā, īstenošanā un 
novērtēšanā. Dzimumu pārstāvības 
līdzsvarotību veicina visās programmās, 
novērtēšanas komitejās, ekspertu un 
padomdevēju grupās un tās īstenošanas 
nolūkā izveidotās lēmumu pieņemšanas 
struktūrās. Šajā nolūkā izstrādā mērķus 
un paredz atbilstošas darbības, lai 
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panāktu šo mērķu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 50
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai to panāktu obligāti jāveic šādi 
pasākumi:
1. Dzimumu pārstāvības līdzsvarotība 
jānosaka par projektu novērtēšanas 
kritēriju — projektam nebūtu jāsaņem 
finansējums, ja tajā ir ignorēti vai nav 
pietiekami ņemti vērā dzimumu 
līdztiesības aspekti. Tāpēc jāievieš 
obligātās prasības tā struktūrā —
attiecībā uz pētnieku grupas sastāvu, 
koordinatoriem un komandu vadītājiem.
2. Novērtētāju un ekspertu apmācības 
veicināšana un novērtēšana — ja 
dzimumu pārstāvības līdzsvarotība ir 
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obligāts kritērijs, jo īpaši svarīga ir to 
cilvēku apmācība, kam jānovērtē projekti, 
un šādai apmācībai jābūt obligātai.
3. Jāveicina sieviešu vadošā loma zinātnē 
un pētniecībā:
a) uzraugot sieviešu līdzdalību galvenajos 
lēmumu pieņemšanas amatos pētniecības 
iestādēs un centros;
b) izveidojot datu bāzi, kurā sistemātiski 
apkopotu informāciju par augsta ranga 
pētniecēm, lai veicinātu viņu 
atpazīstamību un rādītu piemēru 
jaunākajām paaudzēm;
c) nodrošinot, ka amatā paaugstināšanas 
kritēriji zinātnes un pētniecības iestādēs ir 
pārredzami un taisnīgi, un atbilst 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
prasībām;
d) veicinot politikas virzienus, kas palīdz 
sievietēm zinātniecēm veiksmīgāk 
apvienot darba un ģimenes dzīvi, un 
atbalstot pētniecēm paredzētas mobilitātes 
sistēmas; jāanalizē jautājumi, kas saistīti 
ar maternitātes un paternitātes 
atvaļinājuma nosacījumiem, lai dotu 
iespēju pētniecībā pilnvērtīgi līdzsvarot 
darba un privāto dzīvi, un uzturot šādus 
darbus pievilcīgus zinātniecēm;
e) uzraugot karjeras un darba samaksas 
progresu, lai nepieļautu, ka atalgojums 
atšķiras dzimuma dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Antigoni Papadopoulou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
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nodrošina, ka dzimumu aspekts tiek 
pienācīgi apsvērts pētniecības un 
inovācijas saturā visos procesa posmos —
no prioritātes noteikšanas līdz 
uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus 
definēšanai, programmu un projektu 
novērtēšanai un uzraudzībai, sarunām un 
nolīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgos gadījumos nodrošina dzimumu 
aspekta ievērošanu pētniecības un 
inovācijas projektos, īpaši attiecībā uz 
gala lietotājiem paredzētajiem 
pakalpojumiem un produktiem, saturā 
visos procesa posmos, tostarp prioritātes 
noteikšanā, uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus definēšanā, programmu un 
projektu novērtēšanā un uzraudzībā, 
sarunās un nolīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot pamatprogrammu „Apvārsnis 
2020”, īpaši ir jānodrošina stingra 
profesionālās, atalgojuma un karjeras 
vienlīdzības principu ievērošana. Šim 
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nolūkam katru gadu konsultējas konkrēti 
ar darba ņēmēju pārstāvjiem uzņēmumos, 
kas saņem Savienības finanšu palīdzību, 
par sieviešu un vīriešu vienlīdzības 
situāciju un par veidiem, kā novērst 
nevienlīdzību, ja tāda tiek konstatēta. 
Papildus tam tiek prasīts, lai gadījumā, 
kurā pēc tam, kad uzņēmums ir brīdināts 
par saviem pienākumiem, tas joprojām 
pieļauj nevienlīdzību, iepriekš minētā 
finanšu palīdzība varētu tikt atcelta.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdzsvara efektīvu 
veicināšanu visās programmās, 
novērtēšanas komitejās, ekspertu un 
padomdevēju grupās un ikvienā esošā vai 
tā īstenošanas nolūkā izveidotā lēmumu 
pieņemšanas struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Anna Záborská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) zinātniskās izpētes pasākumos, kas 
saistīti ar olšūnu, audu un šūnu 
ziedošanu, kā arī surogātmāšu 
pakalpojumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” var 
īstenot ar publiskā-privātā sektora 
partnerību starpniecību, ja visi attiecīgie 
partneri apņemas atbalstīt tādu pētniecības 
un inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai risināt īpašas
sabiedrības problēmas.

1. Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” var 
īstenot ar publiskā-privātā sektora 
partnerību starpniecību, ja visi attiecīgie 
partneri apņemas atbalstīt tādu pētniecības 
un inovācijas pasākumu izstrādi un 
īstenošanu, kuriem ir stratēģiski svarīga 
nozīme Savienības konkurētspējā un 
rūpnieciskajā līderībā, vai efektīvi risināt 
sabiedrības globālas problēmas, īpašu 
uzmanību veltot joprojām pastāvošajai 
dzimumu nelīdztiesībai.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina publiskā-publiskā sektora 
partnerību nostiprināšanu, ja darbības 
valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī 
tiek kopīgi īstenotas Savienībā.

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina publiskā-publiskā sektora, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības, partnerību 
nostiprināšanu, ja darbības valsts, reģionālā 
vai starptautiskā līmenī tiek kopīgi 
īstenotas Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas un 
starptautiskās saistības, piemēram, 
Tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanu, kā arī virsuzdevumu —
nodrošināt dzimumu līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās.

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās, un tajos pienācīgā 
mērā jāiestrādā dzimumu līdztiesības 
aspekts, uzsverot zinātnieču pozitīvo lomu 
un ieguldījumu pētniecībā un inovācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās.

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās. Visās informācijas 
izplatīšanas un paziņošanas darbībās 
integrē dzimumu līdztiesības aspektu un 
tās iepriekš analīzē no dzimumu 
līdztiesības viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Antonyia Parvanova

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

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; jāpopularizē tas, 
cik nozīmīga ir sieviešu līdzdalības 
veicināšana zinātnē, kā arī mērķis panākt 
dzimumu pārstāvības līdzsvarotību 
zinātnē un pētniecībā jāuzskata par 
apliecinājumu sociālā taisnīguma 
principa ievērošanai un par būtisku 
līdzekli tam, lai pilnībā izmantotu 
sabiedrībai pieejamo zinātnisko 
potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a a) saziņas un izpratnes veicināšanas 
pasākumi ar mērķi nodrošināt to sieviešu 
pamanāmību, kuras strādā zinātniskajā 
un tehnoloģiskajā pētniecībā (piemēram, 
izmantojot reklāmas, laikrakstus, radio un 
tīmekli) un ar mērķi radīt zinātnieču 
pozitīvu tēlu sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a b) pasākumi dzimumu stereotipu 
laušanai zinātnē kopumā un jo īpaši 
inovācijā un pētniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kontroles sistēma nodrošina atbilstošu 
līdzsvaru starp uzticamību un kontroli, 
ņemot vērā kontroles administratīvās un 
citas izmaksas visos līmeņos, tā, lai varētu 
sasniegt pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” mērķus un lai tai varētu piesaistīt 
visizcilākos pētniekus un 
visnovatoriskākos uzņēmumus.

2. Kontroles sistēma nodrošina atbilstošu 
līdzsvaru starp uzticamību un kontroli, 
ņemot vērā kontroles administratīvās un 
citas izmaksas visos līmeņos, tā, lai varētu 
sasniegt pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” mērķus un lai tai varētu piesaistīt 
neatkarīgi no dzimuma visizcilākos 
pētniekus un visnovatoriskākos 
uzņēmumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 65
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

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 dzimumu 
līdztiesība, ilgtspēja un klimata pārmaiņas, 
kā arī informāciju par izdevumiem, kas 
attiecas uz klimata jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Antigoni Papadopoulou

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 dzimumu 
līdztiesība, ilgtspēja un klimata pārmaiņas, 
kā arī informāciju par izdevumiem, kas 
attiecas uz klimata jomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Norica Nicolai

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 dzimumu 
līdztiesība, ilgtspēja un klimata pārmaiņas, 
kā arī informāciju par izdevumiem, kas 
attiecas uz klimata jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Antigoni Papadopoulou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

iii) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un zināšanu un inovāciju kopienu 
ieguldījums dzimumu līdztiesības mērķu 
un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātē “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un īpašā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Raül Romeva i Rueda
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Verts/ALE grupas vārdā

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 dzimumu līdzsvara 
veicināšanu un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu pētniecības un 
inovācijas saturā. Minētajā novērtējumā 
turklāt ņem vērā pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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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 dzimumu līdzsvara 
veicināšanu un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu pētniecības un 
inovācijas saturā. Minētajā novērtējumā 
turklāt ņem vērā pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 71
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 

(b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un 
ņemot vērā ex-post novērtējumu par 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Kent Johansson

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 

(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 
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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.

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. Turklāt novērtējumā jāņem 
vērā panāktais dzimumu pārstāvības 
līdzsvars lēmumu pieņemšanas 
struktūrās, komitejās un padomdevēju 
grupās, dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšana attiecībā uz procesiem, 
līdzdalību un resursu piešķiršanu. 
Minētajā novērtējumā turklāt ņem vērā 
pasākumu ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
prioritāšu sasniegšanā un priekšgājējas 
programmas pasākumu ilgtermiņa ietekmes 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimums, uz ko balstās, novērtējot, 
ciktāl ir sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķi, ir rezultatīvie 
rādītāji attiecībā uz vispārīgajiem mērķiem 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, kas noteikti šīs regulas 
I pielikumā, un rezultatīvie rādītāji 
attiecībā uz konkrētajiem mērķiem, kas 
noteikti īpašajā programmā, tostarp 

2. Minimums, uz ko balstās, novērtējot, 
ciktāl ir sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķi, ir rezultatīvie 
rādītāji attiecībā uz vispārīgajiem mērķiem 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, kas noteikti šīs regulas 
I pielikumā, un rezultatīvie rādītāji 
attiecībā uz konkrētajiem mērķiem, kas 
noteikti īpašajā programmā, tostarp 
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attiecīgie pasākumu pamatvirzieni. attiecīgie pasākumu pamatvirzieni.
Dzimumu līdztiesības jomas rādītāji tiek 
pievienoti kā rezultatīvie rādītāji, un 
izmanto pieejamos statistiskos 
instrumentus un metodoloģijas, 
piemēram, „She Figures” — Dzimumu 
līdztiesības statistikas dati un rādītāji 
zinātnē, ko Pētniecības ĢD publicē ik pēc 
trīs gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimums, uz ko balstās, novērtējot, 
ciktāl ir sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķi, ir rezultatīvie 
rādītāji attiecībā uz vispārīgajiem mērķiem 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, kas noteikti šīs regulas 
I pielikumā, un rezultatīvie rādītāji 
attiecībā uz konkrētajiem mērķiem, kas 
noteikti īpašajā programmā, tostarp 
attiecīgie pasākumu pamatvirzieni.

2. Minimums, uz ko balstās, novērtējot, 
ciktāl ir sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķi, ir rezultatīvie 
rādītāji attiecībā uz vispārīgajiem mērķiem 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, kas noteikti šīs regulas 
I pielikumā, un rezultatīvie rādītāji 
attiecībā uz konkrētajiem mērķiem, kas 
noteikti īpašajā programmā, tostarp 
attiecīgie pasākumu pamatvirzieni.
Dzimumu līdztiesības jomas rādītāji tiek 
pievienoti kā rezultatīvie rādītāji, un 
izmanto pieejamos instrumentus, 
piemēram, „She Figures” — statistiku un 
rādītājus par dzimumu līdztiesību zinātnē. 
„She Figures” ir kļuvuši par atbilstīgu un 
atzītu rādītāju avotu un būtu jāpublicē ik 
pēc diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Antigoni Papadopoulou
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Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimums, uz ko balstās, novērtējot, 
ciktāl ir sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķi, ir rezultatīvie 
rādītāji attiecībā uz vispārīgajiem mērķiem 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, kas noteikti šīs regulas 
I pielikumā, un rezultatīvie rādītāji 
attiecībā uz konkrētajiem mērķiem, kas 
noteikti īpašajā programmā, tostarp 
attiecīgie pasākumu pamatvirzieni.

2. Minimums, uz ko balstās, novērtējot, 
ciktāl ir sasniegti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķi, ir rezultatīvie 
rādītāji attiecībā uz vispārīgajiem mērķiem 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, kas noteikti šīs regulas 
I pielikumā, un rezultatīvie rādītāji 
attiecībā uz konkrētajiem mērķiem, kas 
noteikti īpašajā programmā, tostarp 
attiecīgie pasākumu pamatvirzieni.
Dzimumu līdztiesības jomas rādītāji tiek 
pievienoti kā rezultatīvie rādītāji, un 
izmanto pieejamos instrumentus, 
piemēram, „She Figures” — statistiku un 
rādītājus par dzimumu līdztiesību zinātnē.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) Eiropas Pētniecības padome (ERC) 
nodrošina pievilcīgu un elastīgu 
finansējumu, lai talantīgi un radoši 
individuāli pētnieki, neatkarīgi no 
dzimuma, un to komandas varētu tiekties 
uz visdaudzsološākajiem panākumiem 
augstākajā zinātnes līmenī, pamatojoties uz 
Savienības mēroga konkurenci;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) Eiropas Pētniecības padome (ERC) 
nodrošina pievilcīgu un elastīgu 
finansējumu, lai talantīgi un radoši 
individuāli pētnieki, neatkarīgi no 
dzimuma, un to komandas varētu tiekties 
uz visdaudzsološākajiem panākumiem 
augstākajā zinātnes līmenī, pamatojoties uz 
Savienības mēroga konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 80
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Marijas Kirī vārdā nosauktas darbības 
nodrošina izcilu un novatorisku apmācību 
pētniecībā, ka arī pievilcīgas karjeras un 
zināšanu apmaiņas iespējas, izmantojot 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitāti, lai viņus vislabāk sagatavotu 
sabiedrības pašreizējo un nākotnes 
problēmu risināšanai;

(c) Marijas Kirī vārdā nosauktas darbības 
nodrošina izcilu un novatorisku apmācību 
pētniecībā, ka arī pievilcīgas karjeras un 
zināšanu apmaiņas iespējas, izmantojot 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitāti, lai viņus vislabāk sagatavotu 
sabiedrības pašreizējo un nākotnes 
problēmu risināšanai; Mobilitātes 
programmas efektīvi nodrošina 
vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem un ietver īpašus pasākumus, lai 
novērstu šķēršļus pētnieču mobilitātei.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Marijas Kirī vārdā nosauktas darbības 
nodrošina izcilu un novatorisku apmācību 
pētniecībā, ka arī pievilcīgas karjeras un 
zināšanu apmaiņas iespējas, izmantojot 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitāti, lai viņus vislabāk sagatavotu 
sabiedrības pašreizējo un nākotnes 
problēmu risināšanai;

(c) Marijas Kirī vārdā nosauktas darbības 
nodrošina izcilu un novatorisku apmācību 
pētniecībā, ka arī pievilcīgas karjeras un 
zināšanu apmaiņas iespējas, izmantojot 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitāti, lai viņus vislabāk sagatavotu 
sabiedrības pašreizējo un nākotnes 
problēmu risināšanai; Mobilitātes 
programmas efektīvi nodrošina 
vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un 
sievietēm un ietver īpašus pasākumus, lai 
novērstu šķēršļus pētnieču mobilitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Marijas Kirī vārdā nosauktas darbības 
nodrošina izcilu un novatorisku apmācību 
pētniecībā, ka arī pievilcīgas karjeras un 
zināšanu apmaiņas iespējas, izmantojot 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitāti, lai viņus vislabāk sagatavotu 
sabiedrības pašreizējo un nākotnes 
problēmu risināšanai;

(c) Marijas Kirī vārdā nosauktas darbības 
nodrošina izcilu un novatorisku apmācību 
pētniecībā, ka arī pievilcīgas karjeras un 
zināšanu apmaiņas iespējas, izmantojot 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitāti, lai viņus vislabāk sagatavotu 
sabiedrības pašreizējo un nākotnes 
problēmu risināšanai; Mobilitātes 
programmas efektīvi nodrošina 
vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un 
sievietēm un ietver īpašus pasākumus, lai 
novērstu šķēršļus pētnieču mobilitātei.
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Or. en

Grozījums Nr. 83
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumiem raksturīgi ir tas, ka tie ir vērsti 
uz nākotni, prasmju veidošanu ilgtermiņā, 
koncentrēti uz zinātnes, tehnoloģijas, 
pētnieku un inovāciju nākamo paaudzi un 
sniedz atbalstu jaunajiem talantiem no 
visas Savienības un asociētajām valstīm, kā 
arī no visas pasaules. Ņemot vērā Eiropas 
zinātnieku kopienas orientāciju uz zinātni 
un lielā mērā augšupējo un pētnieku 
ierosināto finansējuma kārtību, tai būs 
nozīmīga loma to pētniecības virzienu 
noteikšanā, kuri tiks ņemti vērā 
programmā.

Pasākumiem raksturīgi ir tas, ka tie ir vērsti 
uz nākotni, prasmju veidošanu ilgtermiņā, 
koncentrēti uz zinātnes, tehnoloģijas, 
pētnieku un inovāciju nākamo paaudzi un 
sniedz atbalstu jaunajiem talantiem no 
visas Savienības un asociētajām valstīm, kā 
arī no visas pasaules, ar mērķi palielināt 
pētnieču līdzdalību un pilnībā izmantot 
zinātnieču potenciālu un zinātnisko 
izcilību Eiropas ekonomikas un 
sabiedrības labā. Ņemot vērā Eiropas 
zinātnieku kopienas orientāciju uz zinātni 
un lielā mērā augšupējo un pētnieku 
ierosināto finansējuma kārtību, tai būs 
nozīmīga loma to pētniecības virzienu 
noteikšanā, kuri tiks ņemti vērā 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumiem raksturīgi ir tas, ka tie ir vērsti 
uz nākotni, prasmju veidošanu ilgtermiņā, 
koncentrēti uz zinātnes, tehnoloģijas, 
pētnieku un inovāciju nākamo paaudzi un 
sniedz atbalstu jaunajiem talantiem no 

Pasākumiem raksturīgi ir tas, ka tie ir vērsti 
uz nākotni, prasmju veidošanu ilgtermiņā, 
koncentrēti uz zinātnes, tehnoloģijas, 
pētnieku un inovāciju nākamo paaudzi un 
sniedz atbalstu jaunajiem talantiem no 
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visas Savienības un asociētajām valstīm, kā 
arī no visas pasaules. Ņemot vērā Eiropas 
zinātnieku kopienas orientāciju uz zinātni 
un lielā mērā augšupējo un pētnieku 
ierosināto finansējuma kārtību, tai būs 
nozīmīga loma to pētniecības virzienu 
noteikšanā, kuri tiks ņemti vērā 
programmā.

visas Savienības un asociētajām valstīm, kā 
arī no visas pasaules, ar mērķi palielināt 
talantīgu pētnieču līdzdalību. Ņemot vērā 
Eiropas zinātnieku kopienas orientāciju uz 
zinātni un lielā mērā augšupējo un pētnieku 
ierosināto finansējuma kārtību, tai būs 
nozīmīga loma to pētniecības virzienu 
noteikšanā, kuri tiks ņemti vērā 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumiem raksturīgi ir tas, ka tie ir vērsti 
uz nākotni, prasmju veidošanu ilgtermiņā, 
koncentrēti uz zinātnes, tehnoloģijas, 
pētnieku un inovāciju nākamo paaudzi un 
sniedz atbalstu jaunajiem talantiem no 
visas Savienības un asociētajām valstīm, kā 
arī no visas pasaules. Ņemot vērā Eiropas 
zinātnieku kopienas orientāciju uz zinātni 
un lielā mērā augšupējo un pētnieku 
ierosināto finansējuma kārtību, tai būs 
nozīmīga loma to pētniecības virzienu 
noteikšanā, kuri tiks ņemti vērā 
programmā.

Pasākumiem raksturīgi ir tas, ka tie ir vērsti 
uz nākotni, prasmju veidošanu ilgtermiņā, 
koncentrēti uz zinātnes, tehnoloģijas, 
pētnieku un inovāciju nākamo paaudzi un 
sniedz atbalstu jaunajiem talantiem no 
visas Savienības un asociētajām valstīm, kā 
arī no visas pasaules, ar mērķi palielināt 
talantīgu pētnieču līdzdalību. Ņemot vērā 
Eiropas zinātnieku kopienas orientāciju uz 
zinātni un lielā mērā augšupējo un pētnieku 
ierosināto finansējuma kārtību, tai būs 
nozīmīga loma to pētniecības virzienu 
noteikšanā, kuri tiks ņemti vērā 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
I pielikums – 10. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā ir vērsta uz 
īpašu atbalstu pētniecības, izstrādes un 
demonstrējumu pasākumiem tādās jomās 
kā IKT, nanotehnoloģija, progresīvie 
materiāli, biotehnoloģija, progresīvā 
ražošana un pārstrāde un kosmoss. Uzsvars 
tiks likts uz mijiedarbību un konverģenci 
starp dažādām tehnoloģijām un to ietvaros;

(a) vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā ir vērsta uz 
īpašu atbalstu pētniecības, izstrādes un 
demonstrējumu pasākumiem tādās jomās 
kā IKT, nanotehnoloģija, progresīvie 
materiāli, biotehnoloģija, progresīvā 
ražošana un pārstrāde un kosmoss. Visās 
šajās jomās vērā ņem lietotāju vajadzību 
un dzimumu dimensijas pienācīgu 
novērtējumu. Uzsvars tiks likts uz 
mijiedarbību un konverģenci starp 
dažādām tehnoloģijām un to ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 14. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas;

(e) klimata politika, tostarp ņemot vērā 
dzimumu līdztiesības aspektus saistībā ar 
klimata pārmaiņām, vidi, 
resursefektivitāti un izejvielu 
saglabāšanu, kā arī ilgtspējīgu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 14. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība.

(f) 6. Līdztiesīga, visiem atvērta, inovatīva 
un droša sabiedrība

Or. en

Grozījums Nr. 89
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 90
Antigoni Papadopoulou
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 91
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētais mērķis “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietver arī
pasākumus dzimumu pārstāvības 
līdzsvara veicināšanai zinātnē un 
dzimuma dimensijas integrēšanai 
pētniecības un inovāciju saturā, kā arī
plaisas mazināšanai starp pētniecību un 
inovāciju ar īpašiem pasākumiem izcilības 
izvēršanai mazāk attīstītos Savienības 
reģionos.
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētais mērķis “Līdztiesīga, visiem 
atvērta, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietver arī pasākumu plaisas mazināšanai 
starp pētniecību un inovāciju ar īpašiem 
pasākumiem izcilības izvēršanai mazāk
attīstītos Savienības reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl viens svarīgs problēmas aspekts ir tāds, 
ka daudzās Eiropas valstīs publiskais 
sektors joprojām nepiedāvā vislabākajiem 
pētniekiem pietiekami pievilcīgus 
nosacījumus. Talantīgiem jauniem 
pētniekiem var būt nepieciešami daudzi 
gadi, lai kļūtu par neatkarīgiem 
pilntiesīgiem zinātniekiem. Tādējādi tiek 
nelietderīgi izmantots plašs Eiropas 
pētniecības potenciāls, kavējot tādu jaunās 
paaudzes pētnieku veidošanos, kuriem ir 
jaunas idejas un enerģiskums, un mudinot 
pētniekus sākt karjeru ar mērķi tikt 
paaugstinātiem amatā citā darbavietā.

Vēl viens svarīgs problēmas aspekts ir tāds, 
ka daudzās Eiropas valstīs publiskais 
sektors joprojām nepiedāvā vislabākajiem 
pētniekiem pietiekami pievilcīgus 
nosacījumus. Talantīgiem jauniem 
pētniekiem var būt nepieciešami daudzi 
gadi, lai kļūtu par neatkarīgiem 
pilntiesīgiem zinātniekiem. Tādējādi tiek 
nelietderīgi izmantots plašs Eiropas 
pētniecības potenciāls, kavējot tādu jaunās
paaudzes pētnieku veidošanos, kuriem ir 
jaunas idejas un enerģiskums, un mudinot 
pētniekus sākt karjeru ar mērķi tikt 
paaugstinātiem amatā citā darbavietā.
Īpaša uzmanība būtu jāvelta zinātniecēm, 
ņemot vērā, ka tikai 18 % A kategorijas 
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zinātnieku ir sievietes, salīdzinot ar 27 % 
ASV. Uzmanība būtu jāvelta tam, lai 
novērstu aizspriedumus, kas saistīti ar 
dzimumu, pieņemot darbā zinātniskos 
amatos, un pētnieču profesionālās 
izaugsmes atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Turklāt šie faktori vēl vairāk palielina 
Eiropas salīdzinošo nepievilcīgumu 
globālajā konkurencē par talantīgu 
zinātnieku piesaistīšanu. ASV sistēmas 
spēja piedāvāt vairāk līdzekļu uz vienu 
pētnieku un labākas karjeras iespējas 
izskaidro to, kāpēc ASV joprojām piesaista 
vislabākos pētniekus un pētnieces no visas 
pasaules, tostarp desmitiem tūkstošus 
pētnieku no Savienības. Turklāt, lai gan 
60 % Eiropas universitāšu absolventu ir 
sievietes, tikai 18 % A kategorijas 
zinātnieku ir sievietes, salīdzinot ar 27 % 
ASV. Mazais to sieviešu skaits, kas spēj 
turpināt karjeru zinātnes jomā, ir milzīga 
izšķērdība, talantu zaudēšana un 
traucēklis Eiropas pētniecības izcilībai. 
Tāpēc, lai sasniegtu dzimumu līdztiesību, 
ir nepieciešama kvotu sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC tika izveidota, lai nodrošinātu Eiropas 
labākajiem pētniekiem — gan sievietēm, 
gan vīriešiem — resursus, kas viņiem 
vajadzīgi, lai varētu veiksmīgāk konkurēt 
pasaules līmenī, finansējot individuālas 
pētnieku grupas, pamatojoties uz Eiropas 
mēroga konkurenci. ERC darbojas 
autonomi, un neatkarīga Zinātniskā 
padome, kuras sastāvā ir zinātnieki, 
inženieri un stipendiāti ar visizcilāko 
reputāciju un zināšanām, nosaka vispārīgo 
zinātnisko stratēģiju un īsteno pilnas 
tiesības attiecībā uz lēmumiem par 
finansējamo pētniecības veidu. Tās ir 
būtiskas ERC iezīmes, kas garantē tās 
zinātniskās programmas efektivitāti, tās 
darbības un salīdzinošās izvērtēšanas 
procesa kvalitāti un uzticības iemantošanu 
zinātnieku kopienā.

ERC tika izveidota, lai nodrošinātu Eiropas 
labākajiem pētniekiem – gan sievietēm, 
gan vīriešiem – resursus, kas viņiem 
vajadzīgi, lai varētu veiksmīgāk konkurēt 
pasaules līmenī, finansējot individuālas 
pētnieku grupas, pamatojoties uz Eiropas 
mēroga konkurenci. ERC darbojas 
autonomi, un neatkarīga Zinātniskā 
padome, kuras sastāvā ir zinātnieki, 
inženieri un stipendiāti ar visizcilāko 
reputāciju un zināšanām, nosaka vispārīgo 
zinātnisko stratēģiju un īsteno pilnas 
tiesības attiecībā uz lēmumiem par 
finansējamo pētniecības veidu. Tās ir 
būtiskas ERC iezīmes, kas garantē tās 
zinātniskās programmas efektivitāti, tās 
darbības un salīdzinošās izvērtēšanas 
procesa kvalitāti un uzticības iemantošanu 
zinātnieku kopienā. ERC nodrošina, ka 
novērtēšanas procedūrās pienācīgi tiek 
novērsta netīša dzimumu diskriminācija.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC finansējumu piešķir, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispārzināmajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, 
pamatojoties uz kuru piešķir ERC 
dotācijas, ir zinātniskā izcilība. ERC 
darbojas uz augšupējas pieejas pamata bez 
iepriekš noteiktām prioritātēm. ERC 
dotācijas var saņemt individuālas pētnieku 
grupas, ko veido jebkura vecuma pētnieki 

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

dzimuma pētnieki no jebkuras valsts 
pasaulē, kuri strādā Eiropā. Turklāt ERC 
mērķis ir veicināt veselīgu konkurenci 
Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 
pārvaldībā, un kā vajadzības gadījumā 
reaģēt uz jaunām vajadzībām. Tā cenšas 
uzturēt un pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kuras 
pamatā ir pārredzama, taisnīga un 
objektīva priekšlikumu izskatīšana, lai tā 
varētu apzināt daudzsološu zinātnisko 
izcilību un talantu neatkarīgi no pētnieka 
dzimuma, tautības vai vecuma. Visbeidzot, 
ERC turpina veikt savus stratēģiskos 
pētījumus, lai sagatavotos saviem 
pasākumiem un atbalstītu tos, uzturēs ciešu 
saziņu ar zinātnieku kopienu un citām 
ieinteresētajām personām un centīsies ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 
pārvaldībā, un kā vajadzības gadījumā 
reaģēt uz jaunām vajadzībām. Tā cenšas 
uzturēt un pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kuras 
pamatā ir pārredzama, taisnīga un 
objektīva priekšlikumu izskatīšana, lai tā 
varētu apzināt daudzsološu zinātnisko 
izcilību un talantu neatkarīgi no pētnieka 
dzimuma, tautības vai vecuma. Visbeidzot, 
ERC turpina veikt savus stratēģiskos 
pētījumus, lai sagatavotos saviem 
pasākumiem un atbalstītu tos, uzturēs ciešu 
saziņu ar zinātnieku kopienu un citām 
ieinteresētajām personām un centīsies ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos.

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 
pārvaldībā, un kā vajadzības gadījumā 
reaģēt uz jaunām vajadzībām. Tā cenšas 
uzturēt un pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kuras 
pamatā ir pārredzama, taisnīga un 
objektīva priekšlikumu izskatīšana, lai tā 
varētu apzināt daudzsološu zinātnisko 
izcilību un talantu neatkarīgi no pētnieka 
dzimuma, tautības vai vecuma. Visbeidzot, 
ERC turpina veikt savus stratēģiskos 
pētījumus, lai sagatavotos saviem 
pasākumiem un atbalstītu tos, uzturēs ciešu 
saziņu ar zinātnieku kopienu un citām 
ieinteresētajām personām un centīsies ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos. Zinātniskā padome 
savā sastāvā cenšas panākt dzimumu 
pārstāvības līdzsvarotību.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropa neatpaliktu no tās konkurentiem 
pētniecībā un inovācijā, tai ir jāpiesaista 
vairāk jaunu sieviešu un vīriešu karjeras 
uzsākšanai pētniecībā un jārada īpaši 
pievilcīgas iespējas un vide pētniecībai un 

Lai Eiropa neatpaliktu no tās konkurentiem 
pētniecībā un inovācijā, tai ir jāpiesaista 
vairāk jaunu sieviešu un vīriešu karjeras 
uzsākšanai pētniecībā un jārada īpaši 
pievilcīgas iespējas un vide pētniecībai un 



PE487.946v01-00 54/70 AM\900271LV.doc

LV

inovācijai. Vistalantīgākajiem speciālistiem 
no Eiropas un citām valstīm būtu jāuzskata 
Eiropa par visvēlamāko vietu, kur strādāt. 
Svarīgi aspekti, kuru ievērošana ir 
konsekventi jānodrošina visā Eiropā, ir 
dzimumu līdztiesība, augstas kvalitātes un 
uzticama nodarbinātība un darba apstākļi, 
kā arī atzīšana.

inovācijai. Vistalantīgākajiem speciālistiem 
no Eiropas un citām valstīm būtu jāuzskata 
Eiropa par visvēlamāko vietu, kur strādāt. 
Svarīgi aspekti, kuru ievērošana ir 
konsekventi jānodrošina visā Eiropā, ir 
dzimumu līdztiesība, augstas kvalitātes un 
uzticama nodarbinātība un darba apstākļi, 
kā arī atzīšana. Mobilitātes programmās 
ietver konkrētus pasākumus ar mērķi 
novērst sieviešu mobilitātes šķēršļus un 
efektīvi nodrošināt iespēju vienlīdzību 
vīriešiem un sievietēm.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropa neatpaliktu no tās konkurentiem 
pētniecībā un inovācijā, tai ir jāpiesaista 
vairāk jaunu sieviešu un vīriešu karjeras 
uzsākšanai pētniecībā un jārada īpaši 
pievilcīgas iespējas un vide pētniecībai un 
inovācijai. Vistalantīgākajiem speciālistiem 
no Eiropas un citām valstīm būtu jāuzskata 
Eiropa par visvēlamāko vietu, kur strādāt.
Svarīgi aspekti, kuru ievērošana ir 
konsekventi jānodrošina visā Eiropā, ir
dzimumu līdztiesība, augstas kvalitātes un 
uzticama nodarbinātība un darba apstākļi, 
kā arī atzīšana.

Lai Eiropa neatpaliktu no tās konkurentiem 
pētniecībā un inovācijā, tai ir jāpiesaista 
vairāk jaunu sieviešu un vīriešu karjeras 
uzsākšanai pētniecībā un jārada īpaši 
pievilcīgas iespējas un vide pētniecībai un 
inovācijai. Vistalantīgākajiem speciālistiem 
no Eiropas un citām valstīm būtu jāuzskata 
Eiropa par visvēlamāko vietu, kur strādāt.
Svarīgi aspekti, kuru ievērošana ir 
konsekventi jānodrošina visā Eiropā, ir
vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un 
sievietēm, augstas kvalitātes un uzticama 
nodarbinātība un darba apstākļi, kā arī 
atzīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 102
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir, piesaistot papildu līdzekļus, 
palielināt Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību skaitlisko un strukturālo ietekmi un 
veicināt izcilību valstu līmenī pētnieku 
apmācībā, mobilitātē un karjeras attīstībā.

Mērķis ir, piesaistot papildu līdzekļus, 
palielināt Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību skaitlisko un strukturālo ietekmi un 
veicināt izcilību valstu līmenī pētnieku 
apmācībā, mobilitātē un karjeras attīstībā.
Īpaša uzmanība jāpievērš dzimumu 
līdztiesībai un strukturālajām pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir ar līdzfinansēšanas 
mehānisma starpniecību mudināt 
reģionālas, valsts un starptautiskas 
organizācijas radīt jaunas programmas un 
padarīt pašlaik īstenojamās programmas 
pieejamas starptautiskai un starpnozaru 
apmācībai, mobilitātei un karjeras 
attīstībai. Tādējādi tiks paaugstināta 
pētnieciskās apmācības kvalitāte Eiropā 
visos karjers posmos, tostarp doktora 
līmenī, tiks veicināta pētnieku un 
zinātniskās pieredzes brīva aprite Eiropā, 
tiks veicinātas pievilcīgas pētnieka karjeras 
iespējas, nodrošinot atklātu pieņemšanu 
darbā un pievilcīgus darba apstākļus, un 
tiks atbalstīta sadarbība pētniecības un 
inovācijas jomā starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm un uzņēmumiem un 
sadarbība ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām.

Galvenie uzdevumi ir ar līdzfinansēšanas 
mehānisma starpniecību mudināt 
reģionālas, valsts un starptautiskas 
organizācijas radīt jaunas programmas un 
padarīt pašlaik īstenojamās programmas 
pieejamas starptautiskai un starpnozaru 
apmācībai, mobilitātei un karjeras 
attīstībai. Tādējādi tiks paaugstināta 
pētnieciskās apmācības kvalitāte Eiropā 
visos karjers posmos, tostarp doktora 
līmenī, tiks veicināta pētnieku un 
zinātniskās pieredzes brīva aprite Eiropā, 
tiks veicinātas pievilcīgas pētnieka karjeras 
iespējas, nodrošinot atklātu pieņemšanu 
darbā un pievilcīgus darba apstākļus, un 
tiks atbalstīta sadarbība pētniecības un 
inovācijas jomā starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm un uzņēmumiem un 
sadarbība ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām. Īpaša 
uzmanība būtu jāvelta dzimumu 
pārstāvības līdzsvarotībai.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – e punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi ir uzraudzīt progresu, identificēt 
trūkumus Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un palielināt to ietekmi. Šajā 
saistībā izstrādā rādītājus un analizē datus, 
kas saistīti ar pētnieku mobilitāti, prasmēm 
un karjeru, cenšoties rast sinerģiju un ciešu 
koordināciju ar tām politikas atbalsta 

Mērķi ir uzraudzīt progresu, identificēt 
trūkumus Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un palielināt to ietekmi. Šajā 
saistībā izstrādā rādītājus, kas sadalīti pa 
dzimumiem, un analizē datus, kas saistīti ar 
pētnieku mobilitāti, prasmēm un karjeru,
kā arī dzimumu līdztiesību, cenšoties rast 
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darbībām attiecībā uz pētniekiem, viņu 
darbiniekiem un finansētājiem, kuras veic 
konkrētā mērķa “Visiem atvērta, inovatīva 
un droša sabiedrība” ietvaros. Šā pasākuma 
mērķis ir arī vairot izpratni par pētnieka 
karjeras nozīmīgumu un pievilcīgumu un 
izplatīt pētniecības un inovācijas rezultātus, 
kas izriet no darba, kuru atbalsta ar Marijas 
Kirī vārdā nosauktajām darbībām.

sinerģiju un ciešu koordināciju ar tām 
politikas atbalsta darbībām attiecībā uz 
pētniekiem, viņu darbiniekiem un 
finansētājiem, kuras veic konkrētā mērķa
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros. Šā pasākuma mērķis 
ir arī vairot izpratni par pētnieka karjeras 
nozīmīgumu un pievilcīgumu un izplatīt 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kas 
izriet no darba, kuru atbalsta ar Marijas 
Kirī vārdā nosauktajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī pieeja ietver gan uz programmām 
balstītus pasākumus, gan atvērtākas
jomas, lai atbalstītu novatoriskus 
projektus un īpaši nozīmīgus risinājumus. 
Uzsvars tiek likts uz pētniecību un 
izstrādi, plaša mēroga izmēģinājuma 
projektiem un demonstrējumu 
pasākumiem, izmēģinājuma stendiem un 
dzīvajām laboratorijām, prototipu izstrādi 
un produktu apstiprināšanu 
izmēģinājuma līnijās. Pasākumus 
strukturē tā, lai palielinātu rūpniecības 
konkurētspēju, rosinot rūpniecību un jo 
īpaši MVU veikt lielākus ieguldījumus 
pētniecībā un inovācijā.

Šī pieeja integrē dzimuma jomas analīzi 
inženiertehniskajā inovācijā. Pienācīgi 
ņemot vērā dzimumu jomas analīzi, 
varētu radīt jaunus produktus, procesus, 
infrastruktūras vai pakalpojumus. Tas 
novestu pie tādiem projektiem, kas 
veicinātu cilvēku labklājību, tostarp 
dzimumu līdztiesību, un jaunu tirgu, kā 
arī uzņēmējdarbības iespēju noteikšanas, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas atbilst 
sarežģīta sastāva un atšķirīgu lietotāju 
grupu vajadzībām. Ignorējot iespējamās 
atšķirības atkarībā no dzimuma, var 
zaudēt uzņēmējdarbības iespējas, jo tiktu 
atstātas novārtā vai nepietiekami 
apkalpotas konkrētas iedzīvotāju grupas; 
uzskatot vīriešus un sievietes par 
viendabīgu grupu, tiek ignorētas to 
atšķirības; pārāk uzsverot sieviešu un 
vīriešu atšķirības, inženieri varētu 
nepamanīt būtiskas vīriešu un sieviešu 
būtiskas kopējas iezīmes; uz stereotipiem 
pamatota izstrāde var novest pie 
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nepopulāriem produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu informācijas un datu daudzumu, 
tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde, piemēram, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus.

IKT veido pamatu inovācijai un 
konkurētspējai daudzos privātos un valstu 
tirgos un nozarēs un ļauj panākt konkrētu 
progresu visās disciplīnās. Nākamajā 
desmitgadē ciparu tehnoloģiju, IKT 
komponentu, infrastruktūras un 
pakalpojumu pārveidojošā ietekme kļūs 
arvien pamanāmāka visās dzīves jomās. 
Ikvienam pasaules pilsonim būs pieejami 
neierobežoti datošanas, komunikācijas un 
datu uzglabāšanas avoti. Sensori, mašīnas 
un informācijas uzlaboti produkti ģenerēs 
lielu informācijas un datu daudzumu, 
tādējādi padarot attālinātas darbības par 
ikdienišķu parādību, ļaujot globāli izmantot 
uzņēmējdarbības procesus un ilgtspējīgas 
ražotnes un nodrošinot plašu pakalpojumu 
un izmantojumu klāstu. Daudzi izšķiroši 
svarīgi komerciāli un sabiedriski 
pakalpojumi un visi zināšanu radīšanas 
pamatprocesi zinātnē, izglītībā, 
uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā tiks 
nodrošināti, izmantojot IKT. IKT 
nodrošinās izšķiroši svarīgo infrastruktūru 
ražošanas un uzņēmējdarbības procesiem, 
komunikācijai un darījumiem. IKT būs 
neaizstājama arī, lai veicinātu galveno 
sabiedrības problēmu risināšanu, kā arī 
sabiedrības procesos, tādos kā kopienu 
veidošanās, patērētāju uzvedība un valsts 
pārvalde un dzimumu līdztiesība, 
piemēram, izmantojot sociālos plašsaziņas 
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līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – da punkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d a) nepieciešams, lai vairāk sieviešu 
pievērstos zinātnes nozarei, bet ja šī 
pētniecība tiek veikta iestādēs (piemēram, 
universitātēs), tām jābūt atvērtām 
zināšanu komercializācijai, nevis 
zināšanu attīstīšanai tikai pašu zināšanu 
dēļ. Citiem vārdiem sakot, ir jāizmanto 
tirgus iespējas un orientācija attiecībā uz 
projektiem, kurus iespējams 
komercializēt. Tas ir aktīvi un pēc iespējas  
jāveicina, jo tādējādi tiks nodrošināti 
Eiropas ekonomikas konkurētspējai tik 
nepieciešamie stimuli.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pastāv būtiskas atšķirības starp 
dzimumiem veselības un labklājības ziņā, 
un tās ir pienācīgi jāņem vērā. 
Demogrāfiskām izmaiņām, jo īpaši 
novecošanai, ir svarīga dzimumu 
dimensija, jo lielākā daļa gados veco 
iedzīvotāju un aprūpētāju ir sievietes. 
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Dzimumu jomas analīzē pienācīgi jāņem 
vērā citi nozīmīgi demogrāfisko pārmaiņu 
aspekti, piemēram, dzīvesveida izmaiņas, 
jaunas ģimeņu struktūras un zemā 
dzimstība.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas.

Visus šos pasākumus īsteno tā, lai 
nodrošinātu atbalstu visā pētniecības un 
inovācijas ciklā, nostiprinātu Eiropas 
nozaru konkurētspēju un attīstītu jaunas 
tirgus iespējas. Īpašu uzmanību velta 
plašai sadarbībai starp valsts iestādēm, 
pētniecību, pilsonisko sabiedrību un 
uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 

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

sagatavot labākas profilaktiskās vakcīnas, 
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai; 
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām; labāk izmantot veselības datus, 
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi; 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi; uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības; optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.
Šajos pasākumos jāintegrē dzimumu 
dimensija un pirms to īstenošanas jāveic 
analīze no dzimumu viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu  un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi. Pētniecībā 
ir jāņem vērā sociālekonomiskās un 
dzimumu atšķirības ar transportu 
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saistītajos ieradumos. 

Or. en

Grozījums Nr. 112
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu  un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi. Šajos 
pasākumos jāintegrē dzimumu dimensija 
un pirms to īstenošanas jāveic analīze no 
dzimumu viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klimata pārmaiņas un to ietekme nebūt 
nav neitrāla parādība no dzimumu 
viedokļa. Dzimumu lomu dēļ sieviešu 
ietekme uz vidi ir citādāka nekā vīriešu un 
sieviešu diskriminācija attiecībā uz 
ienākumiem, resursu pieejamību, 
politisko varu, izglītību un atbildību par 
mājsaimniecību ievērojami ietekmē 
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resursu pieejamību sievietēm, viņu 
problēmu risināšanas iespējas un spēju 
pielāgoties; Sieviešu un vīriešu 
dzīvesveids, uzvedība un patēriņa veidi 
bieži vien ir ļoti atšķirīgi un to ietekme uz 
vidi ir atšķirīga. Klimata pārmaiņas skar 
sievietes un vīriešus visā pasaulē. Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padome, ANO 
Klimata darba grupa ir secinājušas, ka 
„klimata pārmaiņu ietekme būs dažādi 
sadalīta starp reģioniem, paaudzēm, 
vecuma grupām, ienākumu grupām, 
profesijām un dzimumiem”.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 
pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu siltumnīcefekta gāzu radīšanu, un 
uzsverot tehnoloģiskus un netehnoloģiskus 
“zaļos” risinājumus, nodrošinot faktu bāzi 
apzinātas, agrīnas un efektīvas rīcības 
īstenošanai un vajadzīgo kompetenci 
apvienojot tīklos. Pasākumi ir paredzēti 
tam, lai uzlabotu izpratni par klimata 
pārmaiņām un uzticamu klimatisko 
prognožu nodrošināšanu, uz ietekmes, 
trūkumu novērtēšanu un novatorisku un 
rentablu pielāgošanās un riska novēršanas 
pasākumu izstrādi un atbalstu riska 
mazināšanas politikai.

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 
pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu siltumnīcefekta gāzu radīšanu, un 
uzsverot tehnoloģiskus un netehnoloģiskus 
"zaļos" risinājumus, nodrošinot faktu bāzi 
apzinātas, agrīnas un efektīvas rīcības 
īstenošanai un vajadzīgo kompetenci 
apvienojot tīklos. Pasākumus vērš uz to, lai 
uzlabotu izpratni par klimata pārmaiņām 
un uzticamu klimatisko prognožu 
nodrošināšanu, uz ietekmes, trūkumu 
novērtēšanu un novatorisku un rentablu 
pielāgošanās un riska novēršanas 
pasākumu izstrādi un atbalstu riska 
mazināšanas politikai. Pētniecībā saistībā 
ar pielāgošanās politiku ņem vērā 
jautājumus par dzimumu jomu un 
dzimumu līdztiesības jautājumus
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 
pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu siltumnīcefekta gāzu radīšanu, un 
uzsverot tehnoloģiskus un netehnoloģiskus 
“zaļos” risinājumus, nodrošinot faktu bāzi 
apzinātas, agrīnas un efektīvas rīcības 
īstenošanai un vajadzīgo kompetenci 
apvienojot tīklos. Pasākumi ir paredzēti 
tam, lai uzlabotu izpratni par klimata 
pārmaiņām un uzticamu klimatisko 
prognožu nodrošināšanu, uz ietekmes, 
trūkumu novērtēšanu un novatorisku un 
rentablu pielāgošanās un riska novēršanas 
pasākumu izstrādi un atbalstu riska 
mazināšanas politikai.

Mērķis ir izstrādāt un novērtēt 
novatoriskus, rentablus un ilgtspējīgus 
pielāgošanās un seku mazināšanas 
pasākumus, vēršoties gan pret CO2, gan 
citu siltumnīcefekta gāzu radīšanu, un 
uzsverot tehnoloģiskus un netehnoloģiskus 
"zaļos" risinājumus, nodrošinot faktu bāzi 
apzinātas, agrīnas un efektīvas rīcības 
īstenošanai un vajadzīgo kompetenci 
apvienojot tīklos. Pasākumus vērš uz to, lai 
uzlabotu izpratni par klimata pārmaiņām 
un uzticamu klimatisko prognožu 
nodrošināšanu, uz ietekmes, trūkumu 
novērtēšanu un novatorisku un rentablu 
pielāgošanās un riska novēršanas 
pasākumu izstrādi un atbalstu riska 
mazināšanas politikai. Šajos pasākumos 
jāintegrē dzimumu dimensija, un pirms to 
īstenošanas jāveic analīze no dzimumu 
viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. VISIEM ATVĒRTA, INOVATĪVA UN 
DROŠA SABIEDRĪBA

6. VISIEM ATVĒRTA, LĪDZTIESĪGA, 
INOVATĪVA UN DROŠA SABIEDRĪBA
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Or. en

Grozījums Nr. 117
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. VISIEM ATVĒRTA, INOVATĪVA UN 
DROŠA SABIEDRĪBA

6. LĪDZTIESĪGA, VISIEM ATVĒRTA, 
INOVATĪVA UN DROŠA SABIEDRĪBA

Or. en

Grozījums Nr. 118
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmkārt, Savienībā pastāv ievērojamas 
nevienlīdzības starp valstīm un valstu 
robežās. Pēc tautas attīstības indeksa, kas ir 
kopējais veselības, izglītības un ienākumu 
jomā sasniegtā progress rādītājs, 
2010. gadā Savienības dalībvalstu rādītājs
bija starp 0,743 un 0,895, tādējādi liecinot 
par būtiskām neatbilstībām starp valstīm. Ir
vērojamas arī būtiskas dzimumu 
nevienlīdzības, piemēram, vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirība 
Savienībā joprojām ir 17,8 % par labu 
vīriešiem. Pašlaik viens no sešiem 
Savienības pilsoņiem (kopumā apmēram
80 miljoni cilvēku) ir pakļauts nabadzības 
riskam. Pēdējās divās desmitgadēs 
nabadzības līmenis jauniešu vidū un 
ģimenēs ar bērniem ir palielinājies.
Bezdarba līmenis jauniešu vidū ir 
pārsniedz 20 %. Turklāt 150 miljoni 

Pirmkārt, Savienībā pastāv ievērojamas 
nevienlīdzības starp valstīm un valstu 
robežās. Pēc tautas attīstības indeksa, kas ir 
kopējais veselības, izglītības un ienākumu 
jomā sasniegtā progress rādītājs, 
2010. gadā Savienības dalībvalstu rādītāji
bija no 0,743 līdz 0,895, tādējādi liecinot 
par būtiskām atšķirībām starp valstīm. Ir
vērojama būtiska nevienlīdzība starp 
vīriešiem un sievietēm. Vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirība Savienībā 
joprojām ir 17,8 % par labu vīriešiem. 
Pašlaik viens no sešiem Savienības 
pilsoņiem (kopumā apmēram 80 miljoni 
cilvēku) ir pakļauts nabadzības riskam.  
Pēdējās divās desmitgadēs nabadzības 
līmenis jauniešu vidū un ģimenēs ar 
bērniem ir palielinājies. Bezdarba līmenis 
jauniešu vidū ir pārsniedz 20 %. Turklāt 
150 miljoni eiropiešu (aptuveni 25 %)
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eiropiešu (aptuveni 25 %) nekad nav 
izmantojuši internetu un var nekad neapgūt 
pietiekamas digitālās prasmes.
Palielinājusies ir arī politiskā apātija un 
polarizācija vēlēšanās, kas nozīmē, ka 
pilsoņi ne pārāk uzticas pašreizējām 
politikas sistēmām. Šie rādītāji liecina, ka 
dažas sociālās grupas un kopienas pastāvīgi 
atrodas ārpus sociālās un ekonomiskās 
attīstības un/vai demokrātiskās politikas 
procesa.

nekad nav izmantojuši internetu un var 
nekad neapgūt pietiekamas digitālās 
prasmes. Palielinājusies ir arī politiskā 
apātija un polarizācija vēlēšanās, kas 
nozīmē, ka pilsoņi ne pārāk uzticas 
pašreizējām politikas sistēmām. Šie rādītāji 
liecina, ka dažas sociālās grupas un 
kopienas pastāvīgi atrodas ārpus sociālās 
un ekonomiskās attīstības un/vai 
demokrātiskās politikas procesa.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī 
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu starpniecību.
Svarīga nozīme šajā ziņā var būt 
humanitāro zinātņu pētniecībai. Pētniecība 
atbalsta politikas veidotājus tādu politikas 
virzienu izstrādē, kuri vērsti uz cīņu pret 
nabadzību un sociālo izstumtību, un
novērš dažādu nevienlīdzību veidošanos 
Eiropas sabiedrībā. Tā sniedz īpašu 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanā un pielāgošanā un Savienības 
plašajos ārējos pasākumos. Ir paredzēts 
veikt īpašus pasākumus, lai izvērstu 
izcilību mazāk attīstītos reģionos, tādējādi 
paplašinot līdzdalību pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020”.
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“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 2. daļa –
da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicina dzimumu līdztiesību visā 
Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus un 
lietotājus pētniecībā un inovācijā un 
veicinot koordinētu pētniecības un 
inovācijas politiku globalizācijas 
kontekstā. Īpašs atbalsts tiks sniegts ERA 
attīstībai un inovācijas pamatnosacījumu 
izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 2. daļa –
c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

(c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos un 
līdzdalību pētniecībā un inovācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 2. daļa –
da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d a) veicinātu dzimumu līdztiesību visā 
Eiropā un visās pētniecības un inovācijas 
darbībās, kas izveidotas saistībā ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas enerģijas 
jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu, ņemot vērā to dzimumu 
jomas dimensiju, vai ilgtspējīgas enerģijas 
jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
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partneru pētniecības centienus. un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Cilvēku talanta, prasmju un uzņēmības 
attīstīšana ar izglītības un apmācības 
starpniecību

(c) Cilvēku — gan vīriešu, gan sieviešu —
talanta, prasmju un uzņēmības attīstīšana ar 
izglītības un apmācības starpniecību

Or. en

Grozījums Nr. 126
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības un 
ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT 
uzņemsies vadošo lomu jaunu grādu un 
diplomu atzīšanas vecināšanā dalībvalstīs.

 EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības un 
ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT ir tas 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
instruments, kurš visvairāk būs atbildīgs 
par to, lai sistemātiski ļautu izpausties 
jaunām talantīgām sievietēm un izbeigtu 
to, ka Eiropas Pētniecības telpā šādi 
talanti tiek izniekoti. Tāpat tas arī 
paredzēs tādu izglītību un apmācību, kurā 
ņemti vērā dzimumu aspekti, jo nākotnes 
zinātniskā un uzņēmējdarbības vide sākas 
ar izglītību un apmācību. Turklāt tā 
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jaunajās programmās integrē dzimumu 
dimensiju, kā līdzekli, lai nodrošinātu 
apmācības un izglītības efektivitāti un 
kvalitāti, kā arī novatorisko aspektu.
Tāpēc EIT uzņemsies vadošo lomu jaunu 
grādu un diplomu atzīšanas vecināšanā 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības un 
ekonomikas problēmas. Tāpēc EIT 
uzņemsies vadošo lomu jaunu grādu un 
diplomu atzīšanas vecināšanā dalībvalstīs.

EIT pilnībā integrē izglītību un apmācību 
visos karjeras posmos un izstrādā jaunas un 
novatoriskas mācību programmas, lai 
ņemtu vērā nepieciešamību pēc jauniem 
profiliem, ko rada sarežģītās sabiedrības un 
ekonomikas problēmas. Jauno profilu 
nepieciešamības analīzē integrē dzimumu 
dimensiju. Tāpēc EIT uzņemsies vadošo 
lomu jaunu grādu un diplomu atzīšanas 
vecināšanā dalībvalstīs.

Or. en


