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Grozījums Nr. 1
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība, uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība, kas balstīta uz augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību un sociālo kohēziju, 
ir Eiropas konkurētspējas galvenais 
dzinējspēks un nepieciešams 
priekšnoteikums, lai uzņēmēji Eiropā 
varētu uzņemties vadošo lomu inovāciju 
procesā; 

1. uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība, kas balstīta uz tirdzniecības 
šķēršļu mazināšanu, kā arī uz augsta 
līmeņa patērētāju aizsardzību un sociālo 
kohēziju, ir Eiropas konkurētspējas 
galvenais dzinējspēks un nepieciešams 
priekšnoteikums, lai uzņēmēji Eiropā 
varētu uzņemties vadošo lomu inovāciju 
procesā;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība, kas balstīta uz augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību un sociālo kohēziju, 
ir Eiropas konkurētspējas galvenais 
dzinējspēks un nepieciešams 
priekšnoteikums, lai uzņēmēji Eiropā 
varētu uzņemties vadošo lomu inovāciju 
procesā;

1. uzsver, ka uzņēmēju kā inovāciju 
virzītāju stiprināšana Eiropā ir obligāts 
priekšnosacījums pareizai un efektīvai 
konkurētspējīga iekšējā tirgus 
funkcionēšanai, pamatojoties uz
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un 
sociālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. šajā sakarībā izsaka nožēlu, ka ES vēl 
nav pabeigta iekšēja tirgus izveide 
inovāciju jomā, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis saskaņot centienus šajā jomā, 
jo īpaši, ja runa ir par ES patentu;

2. šajā sakarībā izsaka nožēlu, ka ES vēl 
nav pabeigta iekšēja tirgus izveide 
inovāciju jomā, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis saskaņot centienus šajā jomā, 
jo īpaši, ja runa ir par laikmetīgu 
vienošanos par Kopienas patentu un 
vienotu patentu un tiesvedības sistēmu;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt plaša 
mēroga inovāciju politiku, kas paredzētu 
ieguldījumus, lai veicinātu cilvēku izglītību 
un iemaņas, ņemot vērā uz pētījumiem 
pamatotus jauninājumus, kā arī tādu pieeju 
inovāciju politikā, kuras pamatā būtu 
pieprasījums; uzskata, ka inovāciju 
politikai vajadzētu būt saskaņotai ar 
rūpniecības un nodarbinātības politiku, 
veicinot augstu nodarbinātības līmeni un 
izaugsmi;

3. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt plaša 
mēroga inovāciju politiku, kas paredzētu 
ieguldījumus, lai veicinātu cilvēku izglītību 
un iemaņas, ņemot vērā uz pētījumiem 
pamatotus jauninājumus, kā arī tādu pieeju 
inovāciju politikā, kuras pamatā būtu 
pieprasījums;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mitro Repo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt plaša 3. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt plaša 
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mēroga inovāciju politiku, kas paredzētu 
ieguldījumus, lai veicinātu cilvēku izglītību 
un iemaņas, ņemot vērā uz pētījumiem 
pamatotus jauninājumus, kā arī tādu pieeju 
inovāciju politikā, kuras pamatā būtu 
pieprasījums; uzskata, ka inovāciju 
politikai vajadzētu būt saskaņotai ar 
rūpniecības un nodarbinātības politiku, 
veicinot augstu nodarbinātības līmeni un 
izaugsmi;

mēroga inovāciju politiku, kas paredzētu 
ieguldījumus, lai veicinātu cilvēku izglītību 
un iemaņas, ņemot vērā uz pētījumiem 
pamatotus jauninājumus, kā arī tādu pieeju 
inovāciju politikā, kuras pamatā būtu 
pieprasījums; uzsver, ka ES inovāciju 
politikai jāatbalsta inovācijas, kas atbilst 
lietotāju un sabiedrības vajadzībām, kā 
arī jaunu pakalpojumu inovācijas; 
uzskata, ka inovāciju politikai vajadzētu 
būt saskaņotai ar rūpniecības un 
nodarbinātības politiku, veicinot augstu 
nodarbinātības līmeni un izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver pamattehnoloģiju stratēģisko 
nozīmi saistībā ar procesu, preču un 
pakalpojumu inovācijām, kā arī saistībā 
ar tautsaimniecības sistēmu, kas balstīta 
uz zināšanām un rada zemas oglekļa 
emisijas; atbalsta Komisijas 
paziņojumā COM(2009)512 ierosinātās 
pamatnostādnes par rūpniecības politikas 
sistēmas izveidi attiecībā uz 
pamattehnoloģijām un pievienojas 
Komisijas aicinājumam dalībvalstīm 
panākt vienošanos par pamattehnoloģiju 
izmantošanas nozīmi ES;

Or. de
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Grozījums Nr. 7
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka inovāciju politika ir 
jāsaskaņo ar citām ES un valstu politikām 
(piemēram, rūpniecības, vides un 
patērētāju aizsardzības politiku), ņemot 
vērā, ka iegūtajām pieejām jābūt 
pietiekami elastīgām, lai tās pielāgotu 
dažādiem valstu un reģionālajiem 
apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis izmantot publiskā 
iepirkuma institūtu, lai palielinātu 
pieprasījumu pēc novatoriskām precēm, 
vienlaicīgi uzlabojot sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitāti; uzsver, ka 
līgumslēdzējām iestādēm publiskā 
iepirkuma programmās būtu jāiekļauj 
inovācija kā viena no šo programmu 
mērķiem;

5. aicina dalībvalstis papildus uz 
piedāvājumu balstītiem pasākumiem
izmantot publiskā iepirkuma institūtu, lai 
palielinātu pieprasījumu pēc novatoriskām 
precēm un pakalpojumiem, vienlaicīgi 
uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu 
kvalitāti; uzsver, ka līgumslēdzējām 
iestādēm publiskā iepirkuma programmās 
būtu jāiekļauj inovācija kā viena no šo 
programmu mērķiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 9
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka inovācija pirmām kārtām ir 
jauninājums, kas vērsts uz patērētāju un 
tirgus vajadzībām; tāpēc aicina Komisiju 
nodrošināt patērētāju vajadzību prioritāšu 
kā inovāciju virzītājspēka plašāku 
atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Mitro Repo

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis palielināt savu 
finansējumu pētniecībai un attīstībai, lai 
panāktu Barselonā 2002. gadā noteikto 
mērķi līdz 2010. gadam pētniecībai un 
attīstībai izdot 3 % no IKP; uzsver 
pētniecības un attīstības finansējuma 
nozīmi ekonomikas krīzes laikā, jo tas 
ilgtermiņā uzlabos darbavietu radīšanu;

Or. en


