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Grozījums Nr. 1
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 179. panta 
1. punktu, kurā noteikts, ka „Savienības 
mērķis ir stiprināt savus zinātniskos un 
tehnoloģiskos pamatus, izveidojot Eiropas 
zinātniskās izpētes telpu, kurā var notikt 
brīva zinātnieku, eksakto zināšanu un 
tehnoloģiju apmaiņa, un veicināt savu 
konkurētspēju, tostarp savas rūpniecības 
konkurētspēju, kā arī veicināt visas 
zinātniskās izpētes darbības, kas atzītas 
par vajadzīgām citās Līgumu nodaļās”,

Or. ro

Grozījums Nr. 2
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
1.b atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 179. panta 
2. punktu Savienība „atbalsta uzņēmumu, 
tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, 
pētniecības centru un universitāšu 
kvalitatīvo pētījumu un tehnoloģiju 
izstrādes; tā atbalsta to savstarpējās 
sadarbības centienus, jo īpaši nolūkā ļaut 
pētniekiem brīvi sadarboties pāri robežām 
un uzņēmumiem pilnībā izmantot iekšējā 
tirgus potenciālu, un konkrēti, radot brīvu 
pieeju valstu pasūtījumiem, nosakot 
kopīgus standartus un likvidējot 
juridiskus un fiskālus šķēršļus šai 
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sadarbībai”,

Or. ro

Grozījums Nr. 3
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 
19. maija paziņojumu „Digitālā 
programma Eiropai” (COM(2010)245),

Or. en

Grozījums Nr. 4
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
16.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 
23. februāra paziņojumu „Mazās 
uzņēmējdarbības akta pārskatīšana 
Eiropai” (COM(2011)0078),

Or. en

Grozījums Nr. 5

Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16.a atsauce (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 
14. februāra paziņojumu par zinātnisko 
informāciju digitālajā laikmetā: piekļuve, 
izplatīšana un saglabāšana 
(COM(2007)56),

Or. en

Grozījums Nr. 6
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 
uzdevumā izstrādāto 2008. gada 
novembra ziņojumu „Videi labvēlīgu 
novatorisku uzņēmējdarbības modeļu 
veicināšana”,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
20.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu 
„Kultūras un radošo nozaru potenciāla 
īstenošana”,

Or. fr
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Grozījums Nr. 8
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā inovācijas paātrināšana ir būtiska 
ne tikai, lai iegūtu ilgtspējīgu ekonomikas 
modeli un nodrošinātu darbu nākotnē, bet 
arī radītu risinājumus tām kopējām lielajām 
sabiedriskajām problēmām, ar ko saskaras 
Eiropas sabiedrība, proti:

A. tā kā pētniecības un inovācijas 
paātrināšana ir būtiska ne tikai, lai iegūtu 
ilgtspējīgu ekonomikas modeli un 
nodrošinātu darbu nākotnē, bet arī radītu 
risinājumus tām kopējām lielajām 
sabiedriskajām problēmām, ar ko saskaras 
Eiropas sabiedrība, proti:

Or. en

Grozījums Nr. 9
Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā inovācijas paātrināšana ir būtiska 
ne tikai, lai iegūtu ilgtspējīgu ekonomikas 
modeli un nodrošinātu darbu nākotnē, bet 
arī radītu risinājumus tām kopējām lielajām 
sabiedriskajām problēmām, ar ko saskaras 
Eiropas sabiedrība, proti:

A. tā kā inovācijas paātrināšana ir būtiska 
ne tikai, lai iegūtu ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu ekonomikas modeli un 
nodrošinātu darbu nākotnē, bet arī radītu 
risinājumus tām kopējām lielajām 
sabiedriskajām problēmām, ar ko saskaras 
Eiropas sabiedrība, proti:

Or. en

Grozījums Nr. 10
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – 1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pašreizējās demogrāfiskās izmaiņas —
sabiedrības novecošanās, urbanizācija un 
migrācija;

sociālās kohēzijas nodrošināšana 
reģionos, valstīs un pilsētās un starp 
reģioniem, valstīm un pilsētām un tādu 
aktuālu jautājumu kā demogrāfiskās 
izmaiņas, sabiedrības novecošanās, 
urbanizācija un migrācija risināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – 2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pāreja uz ilgtspējīgu resursu pārvaldīšanu 
— klimata pārmaiņas, atjaunojamā 
enerģija, ūdens nepietiekamība, plūdi un 
centieni nodrošināt un aizstāt deficīta 
izejvielas;

mūsu ekonomikas attīstības modeļa 
pielāgošana vides fiziskajiem 
ierobežojošajiem faktoriem — ilgtspējīga 
resursu pārvaldīšana, resursu efektīva 
izmantošana, klimata pārmaiņas, 
atjaunojamā enerģija, ūdens 
nepietiekamība, plūdi un centieni 
nodrošināt un aizstāt deficīta izejvielas, 
bioloģisko resursu ilgtspējīga pārvaldība 
un ekosistēmu atjaunošana, ilgtspējīga 
lauksaimniecība un zivsaimniecība, 
augsnes atjaunošana, bioloģiskās 
daudzveidības atjaunošana un 
ekosistēmas pakalpojumu sniegšana;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – 2. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pāreja uz ilgtspējīgu resursu pārvaldīšanu 
— klimata pārmaiņas, atjaunojamā 
enerģija, ūdens nepietiekamība, plūdi un 
centieni nodrošināt un aizstāt deficīta 
izejvielas;

pāreja uz ilgtspējīgu resursu pārvaldīšanu 
— atjaunojamā enerģija, ūdens 
nepietiekamība, plūdi un centieni 
nodrošināt un aizstāt deficīta izejvielas;

Or. ro

Grozījums Nr. 13
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – 2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pāreja uz ilgtspējīgu resursu pārvaldīšanu 
— klimata pārmaiņas, atjaunojamā 
enerģija, ūdens nepietiekamība, plūdi un 
centieni nodrošināt un aizstāt deficīta 
izejvielas;

pāreja uz ilgtspējīgu resursu pārvaldīšanu 
— klimata pārmaiņas, atjaunojamā 
enerģija, energoefektivitāte, ūdens 
nepietiekamība, plūdi un centieni 
nodrošināt un aizstāt deficīta izejvielas;

Or. da

Grozījums Nr. 14
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – 2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

klimata pārmaiņas;

Or. ro

Grozījums Nr. 15
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – 3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

stabila un taisnīga ekonomiskā bāze —
ekonomikas atveseļošana, uz zināšanām 
balstītas sabiedrības izmantošana un ES 
konkurētspējas paaugstināšana;

slimību profilakse, veselība, uzturs un 
sociālā labklājība;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – 3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

stabila un taisnīga ekonomiskā bāze —
ekonomikas atveseļošana, uz zināšanām 
balstītas sabiedrības izmantošana un ES 
konkurētspējas paaugstināšana;

spēcīga, stabila, taisnīga un 
konkurētspējīga ekonomiskā bāze —
ekonomikas atveseļošana, uz zināšanām 
balstītas sabiedrības izmantošana un ES 
konkurētspējas paaugstināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums – 3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

stabila un taisnīga ekonomiskā bāze —
ekonomikas atveseļošana, uz zināšanām 
balstītas sabiedrības izmantošana un ES 
konkurētspējas paaugstināšana;

stabila un taisnīga ekonomiskā bāze —
ekonomikas atveseļošana, uz zināšanām 
balstītas sabiedrības izmantošana un ES 
konkurētspējas un nodarbinātības
paaugstināšana;
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā, lai saglabātu Eiropas 
konkurētspēju, ir vajadzīga kultūras 
maiņa nolūkā uzlabot Eiropas 
uzņēmējdarbības vidi un inovāciju 
potenciālu; tā kā jāveic izmaiņas, cildinot 
spēju uzņemties risku, un jāuzlabo 
priekšnosacījumi inovatīvu uzņēmumu un 
uzņēmēju darbības uzsākšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iedzīvotāju radošuma, patēriņa modeļu un 
reaģēšanas uz jaunām idejām izvirzīšanai
priekšplānā,

gan iedzīvotāju radošuma, patēriņa modeļu 
un reaģēšanas uz jaunām idejām, gan arī 
uzņēmējdarbības un ilgtspējīgu 
ekonomikas modeļu izvirzīšanai
priekšplānā,

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iedzīvotāju radošuma, patēriņa modeļu un 
reaģēšanas uz jaunām idejām izvirzīšanai 
priekšplānā,

iedzīvotāju radošuma, patēriņa modeļu un 
reaģēšanas uz jaunām idejām iekļaušanai,

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iedzīvotāju radošuma, patēriņa modeļu un 
reaģēšanas uz jaunām idejām izvirzīšanai
priekšplānā,

izglītības un iedzīvotāju radošuma, 
patēriņa modeļu un reaģēšanas uz jaunām 
idejām izvirzīšanai priekšplānā,

Or. el

Grozījums Nr. 22
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iedzīvotāju radošuma, patēriņa modeļu un 
reaģēšanas uz jaunām idejām izvirzīšanai
priekšplānā,

iedzīvotāju un uzņēmumu radošuma, 
patēriņa modeļu un reaģēšanas uz jaunām 
idejām izvirzīšanai priekšplānā,

Or. en

Grozījums Nr. 23
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 1.a punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

būtiskāko dalībnieku (it īpaši uzņēmumu) 
tiešai un pārredzamai iesaistīšanai 
lēmumu pieņemšanas procesos,

Or. en

Grozījums Nr. 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ieguldījumiem zināšanās, zinātnē, 
izglītībā un radošumā,

Or. en

Grozījums Nr. 25
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

labākai piekļuvei finansējumam (īpaši 
attiecībā uz MVU),

labākai piekļuvei daudzveidīgām 
finansēšanas iespējām dažādos inovācijas 
cikla posmos (īpaši attiecībā uz MVU),

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

labākai piekļuvei finansējumam (īpaši 
attiecībā uz MVU),

labākas un tiešas piekļuves finansējumam 
(īpaši attiecībā uz MVU) veicināšanai un 
atvieglošanai,

Or. en

Grozījums Nr. 27
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

privātā sektora ieguldījumu izmantošanai 
un stimulēšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 28
Ioan Enciu

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

auglīgai sadarbībai starp pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, valdībām un 
iedzīvotājiem;

auglīgai sadarbībai un apspriedēm starp 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
valdībām un iedzīvotājiem; tā kā, lai gūtu 
labākus rezultātus, vairāk jāiesaistās 
valdībām un Eiropas Savienībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

auglīgai sadarbībai starp pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, valdībām un 
iedzīvotājiem;

auglīgai sadarbībai starp izglītības un
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
valdībām un iedzīvotājiem;

Or. el

Grozījums Nr. 30
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

auglīgai sadarbībai starp pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, valdībām un 
iedzīvotājiem;

auglīgai sadarbībai starp pētniecības 
institūtiem, tostarp pētniecības un 
tehnoloģiju organizācijām (PTO), 
uzņēmumiem, valdībām un iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

auglīgai sadarbībai starp pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, valdībām un 
iedzīvotājiem;

auglīgai sadarbībai starp universitātēm,
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
valdībām un iedzīvotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

auglīgai sadarbībai starp pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, valdībām un 
iedzīvotājiem, tostarp sadarbības 
platformu un mehānismu, piemēram, 
atvērtu tīklu, atvērtu standartu, kopīgu 
pieeju, izveidei, lai apmainītos zināšanām 
un idejām;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

efektīvākiem līdzekļiem, lai aizsargātu 
rūpniecisko īpašumu saistībā ar 
globalizāciju un ekonomikas 
digitalizāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums – 4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

cilvēku kapitāla optimizācijai un 
inovāciju apgūšanas uzlabošanai 
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privātajā sektorā;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā inovācijas mērķis ir radīt jaunus 
produktus un rast praktiskus risinājumus, 
un darba ņēmēji spēj praktiskām 
problēmām rast darboties spējīgus 
risinājumus; tā kā mums uzmanība 
jāpievērš ne tikai augsti izglītotiem 
darbiniekiem, zinātniskajam, tehniskajam 
un vadošajam personālam, bet arī zemākā 
līmeņa personālam, ierēdņiem, 
aprūpētājiem, metālapstrādātājiem, pirmā 
līmeņa vadītājiem; tā kā Inovāciju 
Savienībai jāatzīst, ka inovācija ir daudz 
praktiskāka par, piemēram, augsto 
tehnoloģiju un uz pētniecību balstītu 
inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā Komisijas veiktā sabiedriskā 
apspriešana tiešsaistē nenodrošina to, ka 
pilnībā un pienācīgi tiek ņemta vērā reālā 
situācija un attiecīgo nozaru nostāja, būtu 
jāveic reālās situācijas un ražošanas 
sistēmas plašāks pētījums, lai nodrošinātu 
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attīstību un uzlabojumus visās nozarēs;

Or. es

Grozījums Nr. 37
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā, ņemot vērā ekonomisko 
situāciju pasaulē, Eiropas Savienībai 
jāieņem ofensīva nostāja un stingra 
vadošā pozīcija konkurētspējas jomā, un 
tāpēc Eiropas Savienībai jāveic 
ieguldījumi inovāciju straujā attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā 30 % Eiropas pētnieku ir 
sievietes un sievietes ieņem tikai 13 % no 
Eiropas pētniecības institūtu vadītāju 
amatiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)



PE460.664v01-00 18/71 AM\859244LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā vēlme uzņemties risku ir 
nepieciešams priekšnosacījums 
veiksmīgai inovācijai;

Or. da

Grozījums Nr. 40
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
B.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.b tā kā, līdz 2020. gadam novirzot 3 % 
no Eiropas Savienības IKP pētniecībai un 
attīstībai, iespējams radīt 3,7 miljonus 
darba vietu un tā kā līdz 2025. gadam 
gada IKP var palielināties par 
EUR 800 miljoniem;

Or. ro

Grozījums Nr. 41
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
B.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.c tā kā pētnieku īpatsvars attiecībā pret 
iedzīvotāju skaitu ir daudz mazāks nekā 
ASV, Japānā un citās valstīs;

Or. ro
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Grozījums Nr. 42
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un konkrētākais 
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu 
Eiropas inovācijas politiku, kuras sekmes 
tomēr ir atkarīgas no pilnvērtīgas 
sadarbības — un tās īstenošanas —
dalībvalstīs;

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un konkrētākais 
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu 
Eiropas inovācijas politiku, kura 
nodrošina inovācijas virzību un progresa 
uzraudzību augstākajā politiskajā līmenī 
un kuras sekmes tomēr ir atkarīgas no 
pilnvērtīgas sadarbības — un tās 
īstenošanas — dalībvalstīs, jo to politikas 
pamatā visās būtiskajās jomās ir kopīgi 
inovācijas mērķi; atzinīgi vērtē 
Eiropadomes 2011. gada 4. februāra 
sanāksmē pieņemto stratēģiju pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un konkrētākais 
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu
Eiropas inovācijas politiku, kuras sekmes 
tomēr ir atkarīgas no pilnvērtīgas 
sadarbības — un tās īstenošanas —
dalībvalstīs;

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir būtisks jauns 
ieguldījums stratēģiskā, integrētā Eiropas 
inovācijas politikā, kuras sekmes tomēr ir 
atkarīgas no pilnvērtīgas sadarbības un tās 
īstenošanas dalībvalstīs, tostarp spējas
nodrošināt būtisku finansiālu 
ieguldījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un konkrētākais 
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu 
Eiropas inovācijas politiku, kuras sekmes 
tomēr ir atkarīgas no pilnvērtīgas 
sadarbības — un tās īstenošanas —
dalībvalstīs;

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un konkrētākais Kopienas 
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu 
Eiropas inovācijas politiku, lai papildinātu 
dalībvalstu centienus, kuras sekmes tomēr 
ir atkarīgas no pilnvērtīgas sadarbības —
un tās īstenošanas — dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Amalia Sartori, Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un konkrētākais 
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu 
Eiropas inovācijas politiku, kuras sekmes 
tomēr ir atkarīgas no pilnvērtīgas 
sadarbības — un tās īstenošanas —
dalībvalstīs;

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un konkrētākais 
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu 
un uz tirgu orientētu Eiropas inovācijas 
politiku, kuras sekmes tomēr ir atkarīgas 
no pilnvērtīgas sadarbības — un tās 
īstenošanas — dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un konkrētākais
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu 
Eiropas inovācijas politiku, kuras sekmes 
tomēr ir atkarīgas no pilnvērtīgas 
sadarbības — un tās īstenošanas —
dalībvalstīs;

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības 
pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim 
visnozīmīgākais un mērķtiecīgākais
mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu 
Eiropas inovācijas politiku, kuras sekmes 
tomēr ir atkarīgas no pilnvērtīgas 
sadarbības — un tās īstenošanas —
dalībvalstīs;

Or. el

Grozījums Nr. 47
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a norāda, ka inovācija ir tā sauktā 
„zināšanu trijstūra” (izglītība, pētniecība, 
inovācija) neatņemama sastāvdaļa un ka 
jebkurš mēģinājums to konsolidēt ir 
neizbēgami saistīts ar pārējo elementu 
konsolidāciju un prasa saskaņotu un 
līdzsvarotu stratēģiju Eiropas zināšanu 
sabiedrības izveidei;

Or. el

Grozījums Nr. 48
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu 

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju orientētu inovāciju, ņem vērā 
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inovāciju un centrā izvirza pilsoņu 
veicinošo lomu; atgādina, ka inovācija 
pielieto praksē veiksmīgas idejas un ir 
vērsta uz produktiem, procesiem, 
pakalpojumiem vai darbībām;

visas inovācijas ķēdē ieinteresētās 
personas un pievērš īpašu uzmanību 
uzņēmumiem un pilsoņu veicinošajai 
lomai; atgādina, ka inovācija pielieto 
praksē veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza ietekmi un rezultātus 
attiecībā uz patērētājiem, pilsoņiem un 
sabiedrību kopumā; atgādina, ka inovācija 
pielieto praksē veiksmīgas idejas un ir 
vērsta uz produktiem, procesiem, 
pakalpojumiem vai darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
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produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām; norāda, ka digitālās 
tehnoloģijas un ICT virza inovāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām; aicina Komisiju ierosināt 
inovācijas definīciju;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai
darbībām;

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem,
darbībām, sistēmām un organizatoriskām 
struktūrām;
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Or. en

Grozījums Nr. 53
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu, 
vienlaikus veicinot attieksmes maiņu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un pievērš uzmanību pilsoņu veicinošajai 
lomai; atgādina, ka inovācija pielieto 
praksē veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem vai pakalpojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

2. aicina izstrādāt plašu inovācijas 
koncepciju, kas ir plašāka par uz 
tehnoloģiju un produktu orientētu inovāciju 
un uzsver pilsoņu veicinošo lomu; 
atgādina, ka inovācija pielieto praksē 
veiksmīgas idejas un ir vērsta uz 
produktiem, procesiem, pakalpojumiem vai 
darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina skaidri nošķirt jēdzienu 
„sākotnējā inovācija”, kas attiecas uz 
produktu, kas radīts no jauna un nav 
pieejams tirgū, no komerciāla uzlabojuma 
vai izmaiņām, kas veiktas attiecībā uz 
tirgū jau pieejamu produktu, 
pakalpojumu, procesu vai darbību;

Or. es

Grozījums Nr. 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b uzskata, ka jānosaka precīza, taču 
vienlaikus elastīga sociāli ekonomiskās 
inovācijas definīcija, jo nereti tā tiek 
attiecināta nevis uz produktu vai tehniska 
risinājuma piemērošanu, bet gan uz 
savstarpēji saistītām un ilgstošām 
institucionālām, tehniskām un 
pārvaldības izmaiņām, kas veido procesu;

Or. es

Grozījums Nr. 58
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
2.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.c uzskata, ka noteikumos par atbalsta 
inovācijai izmantošanu būtu jānošķir 
sākotnējā inovācija un produkta vai 
uzņēmuma pārvaldības uzlabojumi; 
norāda, ka finansējumu, kas piešķirts 
uzņēmējdarbības uzlabošanai, uzskatāms 
par atbalstu uzņēmējdarbībai;

Or. es

Grozījums Nr. 59
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka mērķiem, kas noteikti 
stratēģijā „Eiropa 2020”, Enerģētikas 
stratēģijā Eiropai 2011.–2020. gadam un 
Ceļvedī zemas emisijas oglekļa 

3. norāda, ka mērķiem, kas noteikti 
stratēģijā „Eiropa 2020”, Enerģētikas 
stratēģijā Eiropai 2011.–2020. gadam, kurā 
noteikts Enerģētikas plāna 2050. gadam 
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ekonomikas izveidei līdz 2050. gadam, ir 
jāpiešķir prioritāte Inovācijas Savienībā;

starpposma mērķis, un Ceļvedī zemas 
emisijas oglekļa ekonomikas izveidei līdz 
2050. gadam, ir jāpiešķir prioritāte 
Inovācijas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka mērķiem, kas noteikti 
stratēģijā „Eiropa 2020”, Enerģētikas 
stratēģijā Eiropai 2011.–2020. gadam un 
Ceļvedī zemas emisijas oglekļa 
ekonomikas izveidei līdz 2050. gadam, ir 
jāpiešķir prioritāte Inovācijas Savienībā;

3. norāda, ka mērķiem, kas noteikti 
stratēģijā „Eiropa 2020”, Enerģētikas 
stratēģijā Eiropai 2011.–2020. gadam, 
Energoefektivitātes rīcības plānā un 
Ceļvedī zemas emisijas oglekļa 
ekonomikas izveidei līdz 2050. gadam, ir 
jāpiešķir prioritāte Inovācijas Savienībā;

Or. da

Grozījums Nr. 61
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka mērķiem, kas noteikti 
stratēģijā „Eiropa 2020”, Enerģētikas 
stratēģijā Eiropai 2011.–2020. gadam un 
Ceļvedī zemas emisijas oglekļa 
ekonomikas izveidei līdz 2050. gadam, ir 
jāpiešķir prioritāte Inovācijas Savienībā;

3. norāda, ka mērķiem, kas noteikti 
stratēģijā „Eiropa 2020”, Enerģētikas 
stratēģijā Eiropai 2011.–2020. gadam, 
izejvielu iniciatīvā un Ceļvedī zemas 
emisijas oglekļa ekonomikas izveidei līdz 
2050. gadam, ir jāpiešķir prioritāte 
Inovācijas Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka, lai nodrošinātu 
panākumus jaunajiem inovācijas 
instrumentiem, kas tiks izstrādāti, 
īstenojot stratēģiju „Eiropa 2020”, ir 
jāapstiprina skaidri un konkrēti 
līdzdalības noteikumi, kas paredz arī 
obligātu prasību nodrošināt noteikta 
skaita mazo un mikrouzņēmumu 
līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš 
uzmanību lielām sabiedrības problēmām 
un uzsver, ka inovācija ir nepieciešama, lai 
paaugstinātu resursu produktivitāti un 
ilgtspējīgu aizstāšanu, vienlaicīgi 
samazinot resursu izmantošanu un 
enerģijas patēriņu;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš 
uzmanību lielām sabiedrības problēmām, 
un uzsver, ka inovācija ir nepieciešama, lai 
paaugstinātu resursu produktivitāti un 
ilgtspējīgu aizstāšanu, vienlaicīgi 
samazinot resursu izmantošanu un 
enerģijas patēriņu un atbalstot jaunu 
pieeju attiecībā uz cilvēkresursiem 
eksperimentālā partnerībā „Aktīva un 
veselīga novecošana”;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš 
uzmanību lielām sabiedrības problēmām, 
un uzsver, ka inovācija ir nepieciešama, lai 
paaugstinātu resursu produktivitāti un 
ilgtspējīgu aizstāšanu, vienlaicīgi 
samazinot resursu izmantošanu un 
enerģijas patēriņu;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš 
uzmanību lielām sabiedrības problēmām, 
un uzsver, ka inovācija ir nepieciešama, lai 
paaugstinātu resursu produktivitāti un 
resursu un enerģijas ilgtspējīgu
izmantošanu, palielinot efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš 
uzmanību lielām sabiedrības problēmām, 
un uzsver, ka inovācija ir nepieciešama, lai 
paaugstinātu resursu produktivitāti un 
ilgtspējīgu aizstāšanu, vienlaicīgi 
samazinot resursu izmantošanu un 
enerģijas patēriņu;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš 
uzmanību lielām sabiedrības problēmām, 
un uzsver, ka inovācija ir nepieciešama, lai 
paaugstinātu resursu produktivitāti un 
ilgtspējīgu aizstāšanu, vienlaicīgi palielinot
resursu izmantošanas un enerģijas 
patēriņa efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš 
uzmanību lielām sabiedrības problēmām 
un uzsver, ka inovācija ir nepieciešama, lai 
paaugstinātu resursu produktivitāti un 
ilgtspējīgu aizstāšanu, vienlaicīgi 
samazinot resursu izmantošanu un 
enerģijas patēriņu;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš 
uzmanību lielām sabiedrības problēmām 
un uzsver, ka pētniecība un inovācija ir 
nepieciešama, lai paaugstinātu resursu 
produktivitāti un ilgtspējīgu aizstāšanu, 
vienlaicīgi samazinot resursu izmantošanu 
un enerģijas patēriņu;

Or. el

Grozījums Nr. 67
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a norāda, ka tirgus ekonomikā 
inovācijas uzdevums nav tikai risināt 
būtiskākās sabiedrības problēmas, bet tai 
ir īpaši liela nozīme patērētājiem 
draudzīgu un pievilcīgu produktu izstrādē, 
atpūtas, tehnoloģiju, ražošanas, kultūras 
un izklaides jomā; norāda, ka pastāv liels 
starptautisks tirgus inovatīviem augsto 
tehnoloģiju izklaides produktiem (viedie 
tālruņi, planšetdatori, spēļu konsoles, 
pārvietojams atpūtai paredzēts 
aprīkojums), kā arī pasaules līmeņa tirgus 
sociālo tīklu un inovatīvu tiešsaistes 
pakalpojumu jomā, kurā Eiropas 
uzņēmumi aizņem nenozīmīgu daļu;

Or. el

Grozījums Nr. 68
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Amalia Sartori, Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju 
saturu, palielinot atjaunojamu enerģijas 
avotu izmantošanu un attīstot ilgtspējīgu 
transportu;

5. uzsver rūpniecības politikas
pamatiniciatīvas nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, vienlaicīgi veicinot Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, 
palielinot atjaunojamu enerģijas avotu 
izmantošanu un attīstot ilgtspējīgu 
transportu;

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, 
palielinot atjaunojamu un tīru enerģijas 
avotu izmantošanu, izstrādājot oglekļa 
emisiju samazinošas tehnoloģijas un 
attīstot ilgtspējīgu transportu;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 



PE460.664v01-00 32/71 AM\859244LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, 
palielinot atjaunojamu enerģijas avotu 
izmantošanu un attīstot ilgtspējīgu 
transportu;

nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, 
palielinot atjaunojamu enerģijas avotu 
ilgtspējīgu izmantošanu un attīstot 
ilgtspējīgu transportu;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju 
saturu, palielinot atjaunojamu enerģijas 
avotu izmantošanu un attīstot ilgtspējīgu 
transportu;

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ilgtspējīgu ekonomiku, palielinot 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu 
un attīstot ilgtspējīgu transportu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, 
palielinot atjaunojamu enerģijas avotu 
izmantošanu un attīstot ilgtspējīgu 
transportu;

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no dabas
resursu izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, 
palielinot atjaunojamu enerģijas avotu 
izmantošanu un attīstot ilgtspējīgu 
transportu;
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Or. en

Grozījums Nr. 73
Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, 
palielinot atjaunojamu enerģijas avotu 
izmantošanu un attīstot ilgtspējīgu 
transportu;

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā 
efektīva Eiropa” nozīmi un centienus 
nodalīt ekonomisku izaugsmi no resursu 
izmantošanas, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju saturu, 
kas balstīta uz zināšanām, palielinot 
atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu
un attīstot ilgtspējīgu transportu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju pievērst pienācīgu 
uzmanību tehnoloģijām, kas ir inteliģento 
un ilgtspējīgo sistēmu pamatā, kuras 
nodrošina iespēju uzņēmumiem attīstīt 
atbilstīgus reālā laika pakalpojumus 
dažādās nozarēs, piemēram, transporta un 
loģistikas, būvniecības un ēku 
pārvaldības, enerģijas sadales, 
telekomunikācijas un finanšu 
pakalpojumu nozarē;

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka inovācijas politikas sekmes ir 
atkarīgas no:

6. uzsver, ka pētniecības un inovācijas 
politikas sekmes ir atkarīgas no:

Or. en

Grozījums Nr. 76
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību, inovatīvu mijiedarbību starp 
pakalpojumu un ražošanas 
uzņēmumiem);

Or. en

Grozījums Nr. 77
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
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tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

tirgu, intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzību, vienoto tirgu, infrastruktūru, 
nodokļu instrumentus, rūpniecības politiku 
un tirdzniecību);

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību un 
apmācību, konsultāciju pakalpojumus, 
darba tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, 
nodokļu instrumentus, rūpniecības politiku 
un tirdzniecību);

Or. en

Grozījums Nr. 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību un 
apmācību, konsultāciju pakalpojumus, 
darba tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, 
nodokļu instrumentus, Eiropas Savienības 
MVU politiku, rūpniecības politiku un 
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tirdzniecību);

Or. en

Grozījums Nr. 80
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības un attīstības, plānošanas un 
īstenošanas ar mērķi veicināt un uzlabot 
inovācijas Eiropā (izmantojot, piemēram, 
izglītību, darba tirgu, vienoto tirgu, 
infrastruktūru, nodokļu instrumentus, 
rūpniecības politiku, iepirkumu un 
tirdzniecību);

Or. en

Grozījums Nr. 81
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus);

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, 
rūpniecības politiku un tirdzniecību);

Or. da

Grozījums Nr. 83
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, izglītību, darba 
tirgu, vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu 
instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

visu politiku un pasākumu stratēģiskas 
virzības, plānošanas un īstenošanas ar 
mērķi veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā 
(izmantojot, piemēram, pētniecību,
izglītību, darba tirgu, vienoto tirgu, 
infrastruktūru, nodokļu instrumentus, 
rūpniecības politiku un tirdzniecību);

Or. en

Grozījums Nr. 84
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 2. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

labi koordinētas sadarbības un atbalsta ES, labi koordinētas sadarbības un atbalsta, 
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dalībvalstu un reģionālajā līmenī; tostarp finansiālā atbalsta, ES, dalībvalstu 
un reģionālajā līmenī, pieņemot kopīgas 
pamatiniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 2. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

labi koordinētas sadarbības un atbalsta ES, 
dalībvalstu un reģionālajā līmenī;

labi koordinētas sadarbības un atbalsta ES, 
dalībvalstu un reģionālajā un vietējā
līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 86
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 3. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu atbilstošo dalībnieku, piemēram, 
MVU, nozares, universitāšu, pētniecības 
institūtu, valdību un sociālo partneru 
maksimālas līdzdalības;

visu atbilstošo dalībnieku, piemēram, 
MVU, nozares, universitāšu, pētniecības 
institūtu, valdību un sociālo partneru 
maksimālas līdzdalības, tostarp jaunu un 
produktīvu iespējamo izglītības iestāžu un 
nozares sadarbības formu meklēšanas;

Or. da

Grozījums Nr. 87
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 3. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu atbilstošo dalībnieku, piemēram, 
MVU, nozares, universitāšu, pētniecības 
institūtu, valdību un sociālo partneru 
maksimālas līdzdalības;

visu atbilstošo dalībnieku, piemēram, 
MVU, nozares, universitāšu, pētniecības 
institūtu, valdību, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un sociālo partneru 
maksimālas līdzdalības;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 3. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

visu atbilstošo dalībnieku, piemēram, 
MVU, nozares, universitāšu, pētniecības 
institūtu, valdību un sociālo partneru 
maksimālas līdzdalības;

visu atbilstošo dalībnieku, piemēram, 
MVU, nozares, universitāšu, pētniecības 
institūtu, tostarp pētniecības un 
tehnoloģiju organizāciju (PTO), valdību 
un sociālo partneru maksimālas 
līdzdalības;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 3.a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

plaši un labi dokumentētās starpdisciplīnu 
pieejas potenciāla apzināšanas un arī 
izmantošanas, izstrādājot sabiedrības 
problēmu risinājumus;

Or. da
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Grozījums Nr. 90
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 3.a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iedzīvotāju radošuma un inovācijas gara 
veicināšanas;

Or. ro

Grozījums Nr. 91
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 4. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

dažādu politikas jomu, darbību un 
instrumentu koordinācijas un saskaņotības, 
lai novērstu sadrumstalotību un dublēšanu, 
kas rodas no nekoordinētas pētniecības un 
inovācijas centieniem;

dažādu politikas jomu, darbību un 
instrumentu koordinācijas, saskaņotības un 
sinerģijas, lai novērstu sadrumstalotību un 
dublēšanu, kas rodas no nekoordinētas 
pētniecības un inovācijas centieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 4. apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

dažādu politikas jomu, darbību un 
instrumentu koordinācijas un saskaņotības, 
lai novērstu sadrumstalotību un dublēšanu, 
kas rodas no nekoordinētas pētniecības un 
inovācijas centieniem;

dažādu politikas jomu, darbību un 
instrumentu koordinācijas, saskaņotības un 
sinerģijas, lai novērstu sadrumstalotību un 
dublēšanu, kas rodas no nekoordinētas 
pētniecības un inovācijas centieniem;
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Or. en

Grozījums Nr. 93
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 4.a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas un dalībvalstu publisko un 
privāto ieguldījumu konsolidācijas un 
veicināšanas pētniecības un inovācijas 
jomā un institucionālās pārrobežu 
ieguldījumu sistēmas stiprināšanas 
Eiropas Savienībā, piemēram, likvidējot 
šķēršļus riska kapitāla izmantošanai;

Or. el

Grozījums Nr. 94
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 4.a apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

atbilstīgas uzņēmējdarbības vides 
veidošanas inovatīviem produktiem, lai 
spētu elastīgi reaģēt uz tirgus vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 4.a apakšpunkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

sabiedrības elastīguma un birokrātijas 
mazināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 1. daļa – 4.b apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

padziļinātas vērtēšanas metožu 
izmantošanas, salīdzinošās vērtēšanas 
ekspertu komisiju darbības un veiksmīgu 
eksperimentu rezultātu izplatīšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 2. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver, ka galvenajam Inovācijas
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz lielām 
sabiedrības problēmām;

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz lielām 
nākotnes (sabiedrības, ekonomikas, vides, 
zinātnes un tehnoloģiju) problēmām;

Or. el



AM\859244LV.doc 43/71 PE460.664v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 98
Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 2. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz lielām 
sabiedrības problēmām;

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz lielām 
sabiedrības problēmām, proti, labāku 
darba vietu radīšanu un augstāku sociālo 
standartu nodrošināšanu visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Lena Kolarska-Bobińska, Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 2. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz 
lielām sabiedrības problēmām;

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt
inovācijas veicināšanai ekonomikā un 
sabiedrībā attiecībā uz lielām sabiedrības 
problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 2. daļa
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz lielām 
sabiedrības problēmām;

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
politikas koordinācijas un to dažādo 
instrumentu saskaņotības atvieglošanai, 
pieņemot patiesi visaptverošu pieeju, kas 
orientēta uz lielām sabiedrības problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Patrizia Toia

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 2. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz lielām 
sabiedrības problēmām;

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta arī uz 
pakalpojumiem un vērsta uz lielām 
sabiedrības problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 2. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības 
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz lielām 
sabiedrības problēmām;

uzsver, ka galvenajam Inovācijas 
Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas, saskaņotības un sinerģijas
atvieglošanai, pieņemot patiesi 
visaptverošu pieeju, kas orientēta uz lielām 
sabiedrības problēmām;
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Or. en

Grozījums Nr. 103
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts – 3. daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver, ka saistībai starp Inovācijas 
Savienības pamatiniciatīvu un Gada 
izaugsmes pētījumu ir būtiska nozīme 
sadarbības veicināšanā, parādot gada 
laikā panākto progresu dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a mudina Komisiju ierosināt sistēmu 
veiksmīgu inovāciju apbalvošanai, lai 
aizstātu vai papildinātu pašreizējo 
iepriekšējas finansēšanas sistēmu, un 
uzsākt izmēģinājuma projektu, īstenojot 
Eiropas inovācijas partnerību veselīgas 
novecošanas veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b saistībā ar Astoto ietvarprogrammu 
(FP8) aicina Komisiju izvērtēt iespēju 
novirzīt pusi pamatprogrammas budžeta 
divām būtiskākajām jomām, piemēram, 
veselīgai novecošanai un enerģijas 
uzglabāšanai, nodrošinot iespēju izvirzīt 
konkrētus pieprasījumus vienas 
programmas ietvaros un uzsvērt Eiropas 
pievienoto vērtību pētniecības un 
attīstības finansēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Teresa Riera Madurell

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu integrētu rādītāju, kas ļaus 
labāk pārraudzīt inovācijas progresu; 
mudina turpināt „rezultātu tabulas” 
izstrādi, sadarbojoties starptautiskā līmenī;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu integrētu rādītāju, kas ļaus 
labāk pārraudzīt inovācijas progresu; 
mudina turpināt „rezultātu tabulas” 
izstrādi, sadarbojoties starptautiskā līmenī, 
iekļaujot tajās arī rādītājus, kuri kopā ar 
nodarbinātības rādītāju vidējo un augsto 
tehnoloģiju un pakalpojumu nozarēs 
ļautu novērtēt Eiropas Savienības 
inovācijas kapacitāti absolūtos rādītājos, 
parādot inovācijas spēju radīt izaugsmi un 
darba vietas un paaugstināt IKP līmeni;

Or. es

Grozījums Nr. 107
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu integrētu rādītāju, kas 
ļaus labāk pārraudzīt inovācijas progresu; 
mudina turpināt „rezultātu tabulas” 
izstrādi, sadarbojoties starptautiskā līmenī;

7. aicina Komisiju izstrādāt integrētus 
rādītājus, kas ļaus labāk pārraudzīt 
inovācijas progresu, it īpaši sociālajā un 
vides jomā attiecībā uz resursu 
izmantošanas efektivitāti un darba vietu 
radīšanu; mudina turpināt „rezultātu 
tabulas” izstrādi, sadarbojoties 
starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen 
Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu integrētu rādītāju, kas ļaus
labāk pārraudzīt inovācijas progresu; 
mudina turpināt „rezultātu tabulas” 
izstrādi, sadarbojoties starptautiskā līmenī;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu integrētu rādītāju, ņemot 
vērā dalībvalstīs pastāvošo ekonomikas 
sistēmu daudzveidību, lai labāk 
pārraudzītu inovācijas progresu; mudina 
turpināt „rezultātu tabulas” izstrādi, 
sadarbojoties starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu integrētu rādītāju, kas ļaus 
labāk pārraudzīt inovācijas progresu; 
mudina turpināt „rezultātu tabulas” 
izstrādi, sadarbojoties starptautiskā līmenī;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu integrētu rādītāju, kas ļaus 
labāk pārraudzīt inovācijas progresu, 
iesaistot galvenokārt uzņēmumus, kuri 
jau no paša sākuma un pavisam konkrēti 
ir ieinteresēti inovācijas novērtēšanā; 
mudina turpināt „rezultātu tabulas” 
izstrādi, sadarbojoties starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot vienotu integrētu rādītāju, kas ļaus 
labāk pārraudzīt inovācijas progresu; 
mudina turpināt „rezultātu tabulas” 
izstrādi, sadarbojoties starptautiskā līmenī;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot integrētu rādītāju kopumu, kas 
ļaus labāk pārraudzīt inovācijas progresu; 
mudina turpināt „rezultātu tabulas” 
izstrādi, sadarbojoties starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a norāda, ka inovācija un radošums ir 
procesi, kurus zināmā mērā var attīstīt, 
iemācīt un veicināt; tāpēc aicina inovāciju 
un radošumu lielākā mērā ņemt vērā 
Eiropas Savienības dalībvalstu izglītības 
sistēmās; aicina atzīt un izplatīt labāko 
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praksi attiecībā uz radošām un inovatīvām 
mācību programmām un mācību 
metodēm dalībvalstīs;

Or. el

Grozījums Nr. 112
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka ekoinovācijai būs izšķiroša 
nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; tāpēc aicina pieņemt 
vērienīgu rīcības plānu ekoinovācijas 
jomā, ierosinot pasākumus, kas paredz 
izmantot ekoinovāciju visos vērtības 
radīšanas ķēdes posmos, tostarp plānot un 
palielināt finansējumu iniciatīvām šajā 
jomā, īstenojot Konkurētspējas un 
inovācijas ietvara programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina Komisiju izstrādāt projektu un 
programmu rezultātu novērtēšanas 
sistēmu, kas lielākā mērā balstīta uz 
rādītājiem un pierādījumiem, un šai 
sakarībā sadarboties ar ASV programmas 
„Zinātne par zinātni un inovācijas 
politiku” īstenotājiem, nākamajā 
vienotajā stratēģiskajā satvarā paredzot 
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atbalstu vienkāršu eksperimentālu 
pasākumu īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka, tā kā inovācija parasti ir 
cieši saistīta ar tirgu un attīstās ar 
neformālu kanālu palīdzību, Eiropas 
Savienībai būtu jāpilnveido savas 
inovācijas vērtēšanas metodes, ņemot vērā 
to, ka dažādās jomās nevar izmantot 
vienādus vērtēšanas kritērijus;

Or. es

Grozījums Nr. 115
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
paātrināt ātrgaitas interneta ieviešanu, it 
īpaši lauku un izolētos reģionos, kas var 
kalpot par platformu zināšanu izplatībai 
un neskartā radošā potenciāla 
izmantošanai šajos reģionos;

Or. ro
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Grozījums Nr. 116
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b uzsver bīstamību, ka jēdziens 
„inovācija” var kļūt par banālu klišeju, 
kas rada pašapmierinātību, to tikai 
daudzkārtēji pieminot, un ka inovācija 
vien nav risinājums visām problēmām un 
ka uz to nevar bez iemesla atsaukties 
ekonomiskās un sociālās krīzes laikā; 
uzsver, ka, gluži pretēji, inovācija prasa 
nepārtrauktus Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu centienus valsts un privātā 
sektorā un aktīvu atbalstu, izmantojot 
saskaņotas izglītības, pētniecības, 
ražošanas, sociālās un vides stratēģijas;

Or. el

Grozījums Nr. 117
Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Uz iedzīvotājiem vērsta un sociāla 
inovācija

Inovācijas sabiedrība

Or. en

Grozījums Nr. 118
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka iedzīvotāju kā patērētāju 
prasības un viņu profesionāla līdzdalība ir 
galvenais inovācijas virzītājs; norāda, ka 
inovatīvas sabiedrības izveide tādēļ 
jāpamato uz tās pilsoņu līdzdalību, dodot 
viņiem iespēju izteikt savas vajadzības un 
savu radošo potenciālu, izmantojot 
augšupēju pieeju un sniedzot inovatīvus 
risinājumus, kas atsevišķiem pilsoņiem dod 
iespēju veicināt resursu efektivitāti;

8. uzsver, ka iedzīvotāju kā patērētāju 
prasības un viņu profesionāla līdzdalība,
un uzņēmumi, un uzņēmējsabiedrības ir 
galvenais inovācijas virzītājs; norāda, ka 
inovatīvas sabiedrības izveide tādēļ 
jāpamato uz tās pilsoņu un 
uzņēmumu/uzņēmējsabiedrību līdzdalību, 
dodot viņiem iespēju izteikt savas 
vajadzības un savu radošo potenciālu, 
izmantojot augšupēju pieeju un sniedzot 
inovatīvus risinājumus, kas atsevišķiem 
pilsoņiem dod iespēju veicināt resursu 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Bendt Bendtsen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka iedzīvotāju kā patērētāju 
prasības un viņu profesionāla līdzdalība ir 
galvenais inovācijas virzītājs; norāda, ka 
inovatīvas sabiedrības izveide tādēļ 
jāpamato uz tās pilsoņu līdzdalību, dodot 
viņiem iespēju izteikt savas vajadzības un 
savu radošo potenciālu, izmantojot 
augšupēju pieeju un sniedzot inovatīvus 
risinājumus, kas atsevišķiem pilsoņiem dod 
iespēju veicināt resursu efektivitāti;

8. uzsver, ka patērētāju prasības ir 
galvenais inovācijas virzītājs; norāda, ka 
inovatīvas sabiedrības izveide tādēļ 
jāpamato uz patērētāju līdzdalību, dodot 
viņiem iespēju izteikt savas vajadzības un 
savu radošo potenciālu, izmantojot 
augšupēju pieeju un sniedzot inovatīvus 
risinājumus, kas atsevišķiem pilsoņiem dod 
iespēju veicināt resursu efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka iedzīvotāju kā patērētāju 
prasības un viņu profesionāla līdzdalība ir 
galvenais inovācijas virzītājs; norāda, ka 
inovatīvas sabiedrības izveide tādēļ 
jāpamato uz tās pilsoņu līdzdalību, dodot 
viņiem iespēju izteikt savas vajadzības un 
savu radošo potenciālu, izmantojot 
augšupēju pieeju un sniedzot inovatīvus 
risinājumus, kas atsevišķiem pilsoņiem dod 
iespēju veicināt resursu efektivitāti;

8. uzsver, ka iedzīvotāju kā patērētāju 
prasības ir galvenais inovācijas virzītājs; 
norāda, ka inovatīvas sabiedrības izveide 
tādēļ jāpamato uz tās pilsoņu līdzdalību, 
dodot viņiem iespēju izteikt savas 
vajadzības un savu radošo potenciālu, 
izmantojot augšupēju pieeju un sniedzot 
inovatīvus risinājumus, kas atsevišķiem 
pilsoņiem dod iespēju veicināt resursu 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka iedzīvotāju kā patērētāju 
prasības un viņu profesionāla līdzdalība ir 
galvenais inovācijas virzītājs; norāda, ka 
inovatīvas sabiedrības izveide tādēļ 
jāpamato uz tās pilsoņu līdzdalību, dodot 
viņiem iespēju izteikt savas vajadzības un 
savu radošo potenciālu, izmantojot 
augšupēju pieeju un sniedzot inovatīvus 
risinājumus, kas atsevišķiem pilsoņiem dod 
iespēju veicināt resursu efektivitāti;

8. uzsver, ka iedzīvotāju kā patērētāju 
prasības un viņu profesionāla līdzdalība ir 
viens no galvenajiem inovācijas 
virzītājiem; norāda, ka inovatīvas 
sabiedrības izveide tādēļ jāpamato uz tās 
pilsoņu līdzdalību, dodot viņiem iespēju 
izteikt savas vajadzības un savu radošo 
potenciālu, izmantojot augšupēju pieeju un 
sniedzot inovatīvus risinājumus, kas 
atsevišķiem pilsoņiem dod iespēju veicināt 
resursu efektivitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, ka sociālā inovācija ir jauni un 
efektīvi risinājumi aktuālām sociālām 
problēmām, kurus izstrādā privātpersonas 
vai organizācijas sociālo un ne vienmēr 
komerciālo mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Maria Da Graça Carvalho

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b uzsver, ka sociālā inovācija jāizmanto, 
lai stiprinātu Eiropas sociālo modeli, 
proti, spēju ieviest jauninājumus, it īpaši 
risinot tādas jaunas problēmas kā 
sabiedrības novecošana un klimata 
pārmaiņas, var stiprināt, izmantojot 
spēcīgus drošības tīklus attiecībā uz 
tādiem jautājumiem kā, piemēram, 
nabadzība;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
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nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem, veicinot izmaiņas, 
kas vērstas uz ilgtspējīgiem patēriņa 
modeļiem, un aktīvi veicinot pilsoņu 
līdzdalību inovācijas procesā;

nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē, kā 
arī vēlmē riskēt pamatotiem uzskatiem, 
veicinot izmaiņas, kas vērstas uz 
ilgtspējīgiem patēriņa modeļiem, un aktīvi 
veicinot pilsoņu līdzdalību inovācijas 
procesā; uzsver, ka inovācijai kā 
procesam, kuru nevar un nevajadzētu 
virzīt tikai valdībām, jārada labvēlīgi 
priekšnosacījumi, kas nodrošina 
pietiekamu rīcības brīvību, atbalstot 
neparedzētus pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem, veicinot izmaiņas, 
kas vērstas uz ilgtspējīgiem patēriņa 
modeļiem, un aktīvi veicinot pilsoņu 
līdzdalību inovācijas procesā;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem un uz iecietīgāku 
attieksmi pret riska uzņemšanās sekām, 
kā arī uz mazāk stingru nostāju attiecībā 
uz neveiksmēm, veicinot izmaiņas, kas 
vērstas uz ilgtspējīgiem patēriņa modeļiem, 
un aktīvi veicinot pilsoņu līdzdalību 
inovācijas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem, veicinot izmaiņas, 
kas vērstas uz ilgtspējīgiem patēriņa 
modeļiem, un aktīvi veicinot pilsoņu 
līdzdalību inovācijas procesā;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem un atvērtām 
inovācijas sistēmām, veicinot izmaiņas, 
kas vērstas uz ilgtspējīgiem patēriņa 
modeļiem, un aktīvi veicinot pilsoņu 
līdzdalību inovācijas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen 
Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem, veicinot izmaiņas, 
kas vērstas uz ilgtspējīgiem patēriņa 
modeļiem, un aktīvi veicinot pilsoņu 
līdzdalību inovācijas procesā;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem, veicinot ilgtspējīgu
patēriņa modeļu izmantošanu un aktīvi 
veicinot pilsoņu līdzdalību inovācijas 
procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nozīmīgus pasākumus, lai mainītu 
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attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem, veicinot izmaiņas, 
kas vērstas uz ilgtspējīgiem patēriņa 
modeļiem, un aktīvi veicinot pilsoņu 
līdzdalību inovācijas procesā;

attieksmi uz inovatīviem un zinātkārē 
pamatotiem uzskatiem, veicinot izmaiņas, 
kas vērstas uz ilgtspējīgiem patēriņa 
modeļiem, un aktīvi veicinot pilsoņu un 
uzņēmumu līdzdalību inovācijas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka, lai inovācijas centienos 
iesaistītu sabiedrību, būtiska nozīme ir 
pienācīgai izpratnei par zinātnes attīstību 
un tās ietekmi; aicina paātrināt zinātnes 
atziņu un tehnisko zināšanu izplatību; 
uzsver, ka liela nozīme ir gan 
mūžizglītībai, gan arī pasākumiem, kas 
īpaši orientēti uz iedzīvotāju grupām, it
īpaši lauku apvidos dzīvojošām kopienām, 
kuru piekļuve zinātnei un tehnoloģijai ir 
apgrūtināta;

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt ilgtspējīgu, uz inovāciju un 
radošumu balstītu ekonomikas modeļu 
attīstību, kas rada un aizsargā augsti 
kvalificētas darba vietas Eiropā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 131
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un 
nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju 
un atvērt vidi radošām idejām, lai stimulētu 
ražīguma pieaugumu, dotu iespējas darba 
ņēmējiem un izstrādātu risinājumus 
neatrisinātām sociālām vajadzībām (tādām 
kā integrācija un imigrācija);

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un 
nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju 
un atvērt vidi radošām idejām, lai stimulētu 
ražīguma pieaugumu, dotu iespējas darba 
ņēmējiem un izstrādātu risinājumus 
neatrisinātām sociālām vajadzībām (tādām 
kā integrācija un imigrācija); aicina rīkot 
konkursus, lai apbalvotu novatorus 
Eiropā (privātpersonas vai komandas) par 
viņu idejām un izgudrojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un 
nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju 
un atvērt vidi radošām idejām, lai stimulētu 
ražīguma pieaugumu, dotu iespējas darba 
ņēmējiem un izstrādātu risinājumus 
neatrisinātām sociālām vajadzībām (tādām 
kā integrācija un imigrācija);

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un 
nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju 
un atvērt vidi radošām idejām, mainot 
Eiropas nelabvēlīgo attieksmi pret risku 
uzņēmējdarbības attīstības jomā, lai 
stimulētu ražīguma pieaugumu, dotu 
iespējas darba ņēmējiem un izstrādātu 
risinājumus neatrisinātām sociālām 
vajadzībām (tādām kā integrācija un 
imigrācija);

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen 
Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un
nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju 
un atvērt vidi radošām idejām, lai stimulētu 
ražīguma pieaugumu, dotu iespējas darba 
ņēmējiem un izstrādātu risinājumus 
neatrisinātām sociālām vajadzībām (tādām 
kā integrācija un imigrācija);

10. uzsver nepieciešamību pieņemt 
augšupēju pieeju un atvērt vidi radošām 
idejām, lai stimulētu ražīguma pieaugumu, 
dotu iespējas darba ņēmējiem un izstrādātu 
risinājumus neatrisinātām sociālām 
vajadzībām (tādām kā integrācija un 
imigrācija) un ekonomiskām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un 
nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju 
un atvērt vidi radošām idejām, lai stimulētu 
ražīguma pieaugumu, dotu iespējas darba 
ņēmējiem un izstrādātu risinājumus 
neatrisinātām sociālām vajadzībām (tādām 
kā integrācija un imigrācija);

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un 
nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju 
un atvērt vidi radošām idejām, lai stimulētu 
ražīguma pieaugumu, dotu iespējas darba 
ņēmējiem un izstrādātu risinājumus 
neatrisinātām sociālām vajadzībām (tādām 
kā integrācija un integrācija);

Or. en

Grozījums Nr. 135
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un 
nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju 
un atvērt vidi radošām idejām, lai stimulētu 
ražīguma pieaugumu, dotu iespējas darba 
ņēmējiem un izstrādātu risinājumus 
neatrisinātām sociālām vajadzībām (tādām 
kā integrācija un imigrācija);

10. uzsver ekonomiskās un sociālās 
inovācijas nozīmi un nepieciešamību 
pieņemt augšupēju pieeju un atvērt vidi 
radošām idejām, lai stimulētu ražīguma 
pieaugumu, dotu iespējas darba ņēmējiem 
un izstrādātu risinājumus neatrisinātām 
sociālām vajadzībām (tādām kā integrācija 
un imigrācija);

Or. en

Grozījums Nr. 136
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver, ka sociālā inovācija ir iespēja 
iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu statusa 
uzlabot savu darba un dzīves vidi, un, 
konkrētāk, tā ir darba vietas inovācija, 
kas paredz īstenot jaunus un apvienotus 
intervences pasākumus darba 
organizācijas, cilvēkresursu pārvaldības 
un atbalsta tehnoloģijas jomā; uzsver, ka, 
tā kā visas sociālās inovācijas formas ir 
vienlīdz vērtīgas, uzmanība jāpievērš visu 
šo sociālās inovācijas veidu definīciju 
kopumam;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzskata, ka Eiropas Savienības 
inovācijas stratēģijai būtu jāatbrīvo darba 
ņēmēju potenciāls, nodrošinot iespēju 
dažādās Eiropas Savienības programmās 
un inovācijas projektos iesaistīties un 
piedalīties arī darba ņēmējiem, kuri 
nepārstāv akadēmiskās aprindas;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Britta Thomsen

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b norāda, ka Inovācijas Savienības 
stratēģijā jāatzīst parasto darba ņēmēju 
idejas, ierosinājumi un kompetence 
inovācijas jomā un ka vairāku pētījumu 
rezultāti liecina par to, ka darba ņēmēju 
virzīta inovācija ne tikai labvēlīgi ietekmē 
uzņēmējdarbību, bet arī veicina 
apmierinātību ar darbu un, ja tā tiek 
pareizi īstenota, patiesībā var pat 
pazemināt stresa līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas 
iestādes stimulēt sociālo inovāciju un 

11. aicina Komisiju sākt īstenot 
izmēģinājuma projektu un jaunu 
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sniegt valsts līdzekļus tās atbalstam; 
uzsver, ka sociālā inovācija būtu jāiekļauj 
finansēšanas un atbalsta programmās, tādās 
kā Eiropas Sociālais fonds, 
ietvarprogrammas (FP) un Konkurētspējas 
un inovāciju ietvarprogramma (CIP);

pētniecības programmu sociālās 
inovācijas jomā, kas varētu būt pamats 
turpmākiem pasākumiem šajā jomā; 
uzsver, ka tāpat kā pārējās inovācijas 
komponentes sociālā inovācija būtu 
jāiekļauj finansēšanas un atbalsta 
programmās, tādās kā Eiropas Sociālais 
fonds, ietvarprogrammas (FP) un 
Konkurētspējas un inovāciju 
ietvarprogramma (CIP);

Or. en

Grozījums Nr. 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas 
iestādes stimulēt sociālo inovāciju un 
sniegt valsts līdzekļus tās atbalstam; 
uzsver, ka sociālā inovācija būtu jāiekļauj 
finansēšanas un atbalsta programmās, tādās 
kā Eiropas Sociālais fonds, 
ietvarprogrammas (FP) un Konkurētspējas 
un inovāciju ietvarprogramma (CIP);

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas 
iestādes stimulēt inovāciju un sniegt valsts 
līdzekļus tās atbalstam, kā arī veicināt 
publisko un privāto partnerību; uzsver, ka 
inovācija būtu jāiekļauj finansēšanas un 
atbalsta programmās, tādās kā Eiropas 
Sociālais fonds, ietvarprogrammas (FP) un 
Konkurētspējas un inovāciju 
ietvarprogramma (CIP);

Or. en

Grozījums Nr. 141
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Bendt Bendtsen, Lena 
Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas 
iestādes stimulēt sociālo inovāciju un 

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas 
iestādes stimulēt uzņēmējdarbības
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sniegt valsts līdzekļus tās atbalstam; 
uzsver, ka sociālā inovācija būtu jāiekļauj 
finansēšanas un atbalsta programmās, tādās 
kā Eiropas Sociālais fonds, 
ietvarprogrammas (FP) un Konkurētspējas 
un inovāciju ietvarprogramma (CIP);

inovāciju un sniegt valsts līdzekļus tās 
atbalstam; uzsver, ka uzņēmējdarbības
inovācija būtu jāiekļauj finansēšanas un 
atbalsta programmās, tādās kā Eiropas 
Sociālais fonds, ietvarprogrammas (FP) un 
Konkurētspējas un inovāciju 
ietvarprogramma (CIP);

Or. en

Grozījums Nr. 142
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas 
iestādes stimulēt sociālo inovāciju un 
sniegt valsts līdzekļus tās atbalstam; 
uzsver, ka sociālā inovācija būtu jāiekļauj 
finansēšanas un atbalsta programmās, tādās 
kā Eiropas Sociālais fonds, 
ietvarprogrammas (FP) un Konkurētspējas 
un inovāciju ietvarprogramma (CIP);

11. aicina ES, valsts, reģionālās un vietējās
varas iestādes stimulēt sociālo inovāciju un 
sniegt valsts līdzekļus tās atbalstam; 
uzsver, ka sociālā inovācija būtu jāiekļauj 
finansēšanas un atbalsta programmās, tādās 
kā Eiropas Sociālais fonds, 
ietvarprogrammas (FP) un Konkurētspējas 
un inovāciju ietvarprogramma (CIP);

Or. ro

Grozījums Nr. 143
Marisa Matias

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas 
iestādes stimulēt sociālo inovāciju un 
sniegt valsts līdzekļus tās atbalstam; 
uzsver, ka sociālā inovācija būtu jāiekļauj 
finansēšanas un atbalsta programmās, tādās 
kā Eiropas Sociālais fonds, 
ietvarprogrammas (FP) un Konkurētspējas 

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas 
iestādes stimulēt sociālo inovāciju un 
sniegt lielākus valsts līdzekļus tās 
atbalstam; uzsver, ka sociālā inovācija būtu 
jāiekļauj finansēšanas un atbalsta 
programmās, tādās kā Eiropas Sociālais 
fonds, ietvarprogrammas (FP) un 
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un inovāciju ietvarprogramma (CIP); Konkurētspējas un inovāciju 
ietvarprogramma (CIP);

Or. en

Grozījums Nr. 144
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 
visās izglītības jomās;

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 
visās izglītības jomās, piemēram, īstenojot 
Komisijas programmu „ERASMUS 
jaunajiem uzņēmējiem”, kas piedāvā 
jaunajiem uzņēmējiem iespēju mācīties 
un veidot pārrobežu tīklus, kā arī sekmē 
sadarbību ar pieredzējušiem uzņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 
visās izglītības jomās;

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību, radošumu un
inovāciju visās izglītības jomās, un 
veicināt un aizsargāt Eiropas amatniecību 
kā galveno inovāciju veicinātāju, 
pievēršot īpašu uzmanību augsti 
kvalificētu amatnieku iespējamai 
izzušanai;
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Or. fr

Grozījums Nr. 146
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 
visās izglītības jomās;·

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot pētniecību un inovāciju visās 
izglītības jomās un veicinot pozitīvu 
attieksmi pret uzņēmējdarbību; uzsver, ka, 
lai panāktu progresu pētniecības un 
inovācijas jomā, jauniešiem ir svarīgi 
apgūt matemātiku un dabaszinātnes;

Or. el

Grozījums Nr. 147
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 
visās izglītības jomās;

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) Eiropas iedzīvotāju un 
uzņēmumu uzņēmējdarbības un 
kvantitatīvās prasmes, iekļaujot 
uzņēmējdarbību un inovāciju visās 
izglītības jomās un uzlabojot cilvēku 
kapitālu, kas ļauj attīstīt vai izmantot 
inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 
visās izglītības jomās;

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 
visās izglītības jomās;

12. uzsver, ka ir svarīgi modernizēt 
izglītības sistēmu; aicina dalībvalstis veikt 
pasākumus, lai uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 
visās izglītības jomās;

Or. lt

Grozījums Nr. 150
Judith A. Merkies

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes, 
iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju 

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
uzlabotu (jauno) eiropiešu 
uzņēmējdarbības un kvantitatīvās prasmes
un apmācību, iekļaujot uzņēmējdarbību un 
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visās izglītības jomās; inovāciju visās izglītības jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atbalsta Reģionu komitejas 
priekšlikumu izveidot „virtuālo jaunrades 
tīklu”, kas būtu pieejams visiem 
(uzņēmumiem, vietējām un reģionālajām 
iestādēm, centrālajām valsts iestādēm, 
privātajam sektoram un pilsoņiem) un 
sniegtu konsultācijas, palīdzību un 
nodrošinātu pieeju riska kapitālam un 
tehniskajiem pakalpojumiem; uzsver, ka 
virtuālajam tīklam ir papildu 
priekšrocība, jo tas nodrošina salu, tālāku 
reģionu, lauku apvidu, kalnainu un reti 
apdzīvotu reģionu iedzīvotājiem pieeju 
speciālistu palīdzībai, izglītībai un 
informācijai, uzņēmējdarbības atbalstam 
un finanšu konsultācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Judith A. Merkies, António Fernando Correia De Campos

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
panākt ievērojamu progresu attiecībā uz 
pētnieku karjeras iespēju uzlabošanu un 
mobilitātes veicināšanu starp pētniecības 
nozarēm un pāri valstu robežām; uzskata, 
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ka tādējādi būtu iespējams nodrošināt 
nepieciešamo pētnieku skaitu un uzlabot 
Eiropas Savienības pētniecības un 
inovācijas kvalitāti un ka pētniekiem 
Eiropas Savienībā jānodrošina atbilstīgas 
mācību un pievilcīgas karjeras iespējas, 
kā arī jālikvidē šķēršļi viņu mobilitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 153
António Fernando Correia De Campos

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a norāda, ka sociālā inovācija ir 
problēma cilvēku kapitāla jomā un ka šai 
sakarībā izglītības, mūžizglītības, 
pētniecības, inovācijas un 
uzņēmējdarbības jomā lielāks ieguldījums 
jāveic universitātēm; uzsver, ka liela 
nozīme ir atvērtākām un modernākām 
universitātēm un nepieciešamībai 
nodrošināt lielāku universitāšu 
autonomiju, nosakot stratēģiskās 
prioritātes un darbības virzienu, ņemot 
vērā sociālās prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Amalia Sartori, Patrizia Toia, Antonio Cancian

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka, lai nodrošinātu tā sauktā 
„zināšanu trijstūra” komponenšu labāku 
integrāciju, ir jāsekmē politika, kas 
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stiprina sadarbību starp izglītības sistēmu 
un uzņēmējdarbības vidi, izstrādājot 
jaunas izglītības un doktorantūras 
programmas;

Or. it

Grozījums Nr. 155
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina Komisiju izveidot digitālo 
platformu „Atvērta inovācija”, kur sniegt 
informāciju par Eiropas līmeņa politikas 
problēmām un kur iedzīvotāji un 
ieinteresētās personas no visas Eiropas 
var piedāvāt idejas un risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka liela nozīme ir 
programmai „ERASMUS jaunajiem 
uzņēmējiem”, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis saglabāt šo programmu arī 
nākamajā finanšu plānā;

Or. ro
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Grozījums Nr. 157
António Fernando Correia De Campos

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b atzīst, ka nepieciešamība reaģēt uz 
sabiedrības prasībām, vienlaicīgi 
saglabājot akadēmisko brīvību un 
institucionālo daudzveidību, izvirza 
stingras prasības universitātēm un to 
vadības un pārvaldības mehānismiem; 
aicina Komisiju izstrādāt saskaņotu 
Eiropas līmeņa rīcības programmu 
(piemēram, iniciatīvu „Boloņas process 
II”), lai universitāšu sistēmā īstenotu 
labākās prakses apmaiņu inovācijas 
jomā; uzskata, ka, ņemot vērā esošos 
institucionālās izcilības piemērus (Eiropas 
Savienībā un ārvalstīs), šajā programmā 
būtu jāparedz pieredzes apmaiņa starp 
iestādēm tādos jautājumos kā pārvaldības 
mehānismi, cilvēkresursi un intelektuālā 
īpašuma aizsardzības politika, 
finansējums, izglītība, pētniecība un 
inovācija, organizatoriskā struktūra un 
sabiedrības līdzdalība;

Or. en

Grozījums Nr. 158
António Fernando Correia De Campos

Rezolūcijas priekšlikums
12.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.c norāda, ka universitāšu darbiniekiem 
trūkst prasmju attiecībā uz uzlabotu un 
aktīvu sadarbību ar uzņēmējdarbības 
nozari; aicina Komisiju īsteno jaunu 
Eiropas līmeņa mācību un izglītības 
programmu universitāšu vadošajam 
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personālam, tehnoloģiju nodošanas 
speciālistiem un tehnoloģiju mākleriem 
un izstrādāt pamatnostādnes šādu 
speciālistu profesionalizācijai 
universitātēs;

Or. en


