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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek gan pētnieku, gan pētnieču
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.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 

(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 
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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 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

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 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību gan 
zinātniekiem, gan zinātniecēm, lai 
veicinātu augstākās kvalitātes progresīvus 
pētījumus un inovācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 

(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 
talantīgiem dalībniekiem un dalībniecēm 
no visas Eiropas viņu potenciāla pilnīgai 
attīstībai un zinātniskajai izcilībai, jo tā 
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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.

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. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dzimumu līdztiesības jautājumam 
vajadzētu būt integrētam trijās 
pamatprogrammas ”Apvārsnis 2020” 
prioritātēs: zinātnes izcilība, vadošā loma 
rūpniecībā un sabiedrības problēmu 
risināšana, kā arī visās konstatētajās 
sabiedrības problēmu jomās kā integrētai 
asij fundamentālajos pētījumos un izpētes 
darbībā, kā arī cilvēkresursu jomā. Arī 
finansējuma piešķiršanā ir jāievēro 
dzimumu līdztiesība, izmantojot rādītājus 
pa dzimumiem, lai panāktu līdzsvarotāku 
sieviešu līdzdalību ES finansētos 
pētījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (23) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
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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.

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, pētniecības grupu atlasē un 
sastāvā, kā arī finansējumā, 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. 6

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ar pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” pasākumiem būtu 
jānovērš visi šķēršļi, ko izraisa „stikla 
griestu” parādība, kuras dēļ pētnieces nav 
pietiekami pārstāvētas vadošos amatos 
pētniecības un inovāciju jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” būtu jāsekmē sieviešu 
līdzdalība visos Eiropas pētījumos, 
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projektos un zinātniskajās disciplīnās ne 
vien padomdevēju un novērtētāju grupās, 
bet arī visās struktūrās, kas saistītas ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
(Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtā, Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūrā, Kopīgajā pētniecības 
centrā, vadības grupās, augsta līmeņa 
grupās, ekspertu grupās u. tml.), kā arī 
universitātēs un pētniecības institūtos.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
tiek uzsvērts, ka ir būtiski veicināt 
pētniecības jomu nenodalīšanu pēc 
dzimumu principa. Ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, iesaistot universitātes, 
Savienības institūcijas un dalībvalstis, 
cenšas jau no agrīna vecuma izglītības 
posmiem veicināt izpratni par zinātni kā 
abu dzimumu interešu jomu un 
popularizēt arī pētnieču tēlu kā 
paraugmodeli. Organizējot izskaidrošanas 
kampaņas tiek sniegtas zināšanas par 
prasībām, kas nepieciešamas personai, lai 
kļūtu par pētnieku, un par iespējām, kas 
pieejamas pētniecības jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ņemot vērā to, ka septītajā un sestajā 
pamatprogrammā pētnieču līdzdalības 
rādītāji bija zemi, ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” cenšas risināt šo 
jautājumu, veicinot vienlīdzīgas iespējas 
profesionālajai izaugsmei kā pētniekiem, 
tā pētniecēm, pievēršot īpašu uzmanību 
viņu mobilitātei un veidiem, ka saskaņot 
ģimenes un darba dzīvi.

Or. en


