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Grozījums Nr. 222
Jean-Pierre Audy

Normatīvās rezolūcijas projekts
7.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par personu ar
invaliditāti tiesībām, ko Eiropas Savienība 
ratificēja 2010. gada 23. decembrī,

Or. en

Grozījums Nr. 223
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek pētnieku, zinātniskās informācijas 
un tehnoloģijas brīva aprite, un palīdzēt 
Savienībai kļūt par vienu no vadošajām 
un konkurētspējīgākajām zināšanu 
ekonomikām pasaulē, tostarp attiecībā uz 
tās rūpniecību. It īpaši izcilības centri un 
robežpētniecība ir būtiski, lai piesaistītu 
turpmākas privātas investīcijas pētniecībai 
un veicinātu ekonomikas izaugsmi, 
padarot Savienību konkurētspējīgāku un 
paātrinot Savienības transformāciju par 
zināšanu sabiedrību. Tiecoties uz šiem 
mērķiem, Savienībai vajadzētu veikt 
pasākumus, lai īstenotu pētniecību, 
tehnoloģiju attīstību un demonstrējumus, 
veicinātu starptautisku sadarbību, izplatītu 
un optimizētu rezultātus un stimulētu 
apmācību un mobilitāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 224
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 
notiek pētnieku un pētnieču (saskaņā ar 
dzimuma līdztiesības principu attiecībā uz 
juridiskiem un profesionāliem aspektiem), 
zinātniskās informācijas un tehnoloģijas 
brīva aprite, un palielināt savu 
konkurētspēju, tostarp rūpniecības 
konkurētspēju. Tiecoties uz šiem mērķiem, 
Savienībai vajadzētu veikt pasākumus, lai 
īstenotu pētniecību, tehnoloģiju attīstību un 
demonstrējumus, veicinātu starptautisku 
sadarbību, izplatītu un optimizētu 
rezultātus un stimulētu apmācību un 
mobilitāti, ņemot vērā vajadzību izveidot 
Eiropas pētnieka profilu.

Or. it

Grozījums Nr. 225
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savienības mērķis ir nostiprināt savu 
zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot 
Eiropas Pētniecības telpu (ERA), kurā 

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

notiek brīva pētnieku, zinātniskās 
informācijas un tehnoloģiju aprite, un 
veicināt Savienības, tostarp tās rūpniecības 
nozares, konkurētspēju. Tiecoties uz šiem 
mērķiem, Savienībai vajadzētu veikt 
pasākumus, lai īstenotu pētniecību, 
tehnoloģiju attīstību un demonstrējumus, 
veicinātu starptautisku sadarbību, izplatītu 
un optimizētu rezultātus un stimulētu 
apmācību un mobilitāti. Savienības mērķis 
ir pēc iespējas labāk izmantot dalībvalstu 
intelektuālo potenciālu, nodrošinot 
finanšu resursu pienācīgu sadali.

Or. pl

Pamatojums

Intelektuālais potenciāls visā ES ir vienmērīgi izplatīts; tomēr pašreizējais pētniecības 
potenciāls tāds nav.

Grozījums Nr. 226
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 228
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības mērķis ir arī nodrošināt, ka 
pastāv Savienības rūpniecības 
konkurētspējai nepieciešamie nosacījumi.
Tālab par rīcības mērķi būtu jāizvirza 
inovācijas, pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības politikas rūpnieciskā potenciāla 
efektīvākas izmantošanas veicināšana.

(2) Savienības mērķis ir arī nodrošināt, ka 
pastāv Savienības rūpniecības 
konkurētspējai nepieciešamie nosacījumi.
Tālab par rīcības mērķi būtu jāizvirza
esošā rūpnieciskā potenciāla efektīvākas 
izmantošanas veicināšana un inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības
veicināšanas politikas atbalstīšana, lai 
īstenotu Savienības reindustrializāciju un 
„trešo industriālo revolūciju”.

Or. pl
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Pamatojums

Pēc perioda, kurā ražošana no Eiropas tika pārvietota pārsvarā uz Tālajiem Austrumiem, 
Savienību gaida jauna industriāla revolūcija.

Grozījums Nr. 229
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Savienības budžetam būtu jāatspoguļo šis 
vērienīgais mērķis, veicot radikālu pāreju 
uz to, lai finansētu uz nākotni orientētas 
investīcijas, piemēram, pētniecībai, 
izstrādei un inovācijai (RDI), un tam 
vajadzētu būt skaidri redzamam, 
ievērojami palielinot finansējumu 
Savienības pētniecības, izstrādes un 
inovācijas finansējumu salīdzinājumā ar 
2013. gada finansējuma apjomu. Šajā 
saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
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globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu mūsu vērienīgos stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, lai risinātu mūsu lielos 
uzdevumus un rastu izeju no pašreizējās ekonomiskās krīzes, ierosinātais budžets EUR 80 
miljardu apjomā „Apvārsnim 2020” ir nepietiekams un neatbilstošs EP ieteikumam piešķirt 
EUR 100 miljardus šai programmai. Ierosinātais budžets paredz tikai pieticīgu palielinājumu 
(par aptuveni 6 %), salīdzinot ar finansējuma līmeni Septītajai pamatprogrammai 2013. gadā.

Grozījums Nr. 230
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 

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

stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību, kā arī 
veicinot uzņēmējdarbības investīcijas 
pētniecībā un inovācijā un atbalstot 
tehnoloģisko un pielietojamo pētniecību, 
izmēģinājuma līnijas, agrīnas produktu 
validācijas pasākumus un svarīgo 
pamattehnoloģijas ražošanas uzsākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 20204” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 20204” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
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stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību, kas 
sniegtu labumu zinātniekiem un 
pētniekiem (gan sievietēm, gan vīriešiem), 
ļaujot tiem veikt progresīvus pētījumus un 
garantējot augstas kvalitātes vadošas 
inovācijas.

Or. it

Grozījums Nr. 232
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 

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

stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.
Inovācijas politikai un kohēzijas politikai 
vajadzētu būt ciešāk saistītai, izmantojot 
„rūpniecības konkurētspējas atbalsta” 
iekļaušanu viedas specializācijas 
kategorijā un sniedzot palīdzību ceļā uz 
saistīto investīciju kapitāla vajadzību 
apmierināšanu. Tas nodrošinātu 
pretsvaru iniciatīvām noteiktos pasaules 
reģionos, kas kļuvuši daudz pievilcīgāki 
rūpniecības investoriem nekā Eiropa.

Or. fr

Grozījums Nr. 233
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 20204” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 20204” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Būtu vēlams, lai šie reglamentējošie 
noteikumi kalpotu arī kā stimuls 
dalībvalstīm pakāpeniski palielināt 
budžetus, ko tās piešķir RDI, virzoties uz 
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sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

minimālā procenta no IKP noteikšanu par 
kritēriju; viens veids, kā veicināt šo 
pieaugumu būtu saistīt minimālos 
nosacījumus dalībai „Apvārsnis 2020” 
darba programmās un plānos ar šīs 
prasības ievērošanu dalībvalstīs, kurās 
atrodas tiesību subjekti, kas iesniedz 
pieteikumus, tādējādi sekmējot izcilību un 
galu galā vienlīdzību starp valstīm. Šajā 
saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir izvirzīt vidēja termiņa mērķi iekļaut prasību attiecībā uz dalībvalstu RDI 
investīcijām kā vienu no minimālajiem nosacījumiem, lai piedalītos „Apvārsnis 2020” 
darbībās, izvirzot mērķi panākt līdzsvaru starp izcilības līmeņiem dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 234
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 235
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 

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

veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu, veicinot Eiropas reģionu 
izaugsmi un konverģenci un “kāpnes” uz 
izcilību.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 

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

iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās 
un politikas mērķos, konkrēti tādās kā 
“Resursu ziņā efektīva Eiropa”, 
“Rūpniecības politika globalizācijas 
laikmetā”, klimata un enerģētikas 
politikas mērķi un “Eiropas digitalizācijas 
programma”. Turklāt to stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, kuri 
saistīti ar pētniecību un inovāciju, galvenā 
loma jāuzņemas kohēzijas politikai, 
nodrošinot spēju veidošanu un “kāpnes” uz 
izcilību.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 

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

integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju un 
infrastruktūru veidošanu un “kāpnes” uz 
izcilību.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā ir aicinājis būtiski 
vienkāršot Savienības pētniecības un 
inovācijas finansējumu, 2011. gada 
12. maija rezolūcijā uzsvēris 
pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” 
nozīmi Eiropas pārveidošanā pēc pasaules 
krīzes, 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā 
vērsis uzmanību uz svarīgām atziņām, kas 
jāņem vērā pēc Septītās pamatprogrammas 
starpposma novērtējuma, un 2011. gada 
27. septembra rezolūcijā atbalstījis vienota 
stratēģiskā satvara koncepciju pētniecības 
un inovācijas finansējumam.

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā ir aicinājis būtiski 
vienkāršot Savienības pētniecības un 
inovācijas finansējumu, 2011. gada 
12. maija rezolūcijā uzsvēris 
pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” 
nozīmi Eiropas pārveidošanā pēc pasaules 
krīzes, 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā 
vērsis uzmanību uz svarīgām atziņām, kas 
jāņem vērā pēc Septītās pamatprogrammas 
starpposma novērtējuma, un 2011. gada 
27. septembra rezolūcijā atbalstījis vienota 
stratēģiskā satvara koncepciju pētniecības 
un inovācijas finansējumam. Tāpēc 
programmai „Apvārsnis 2020” būtu 
jāpiešķir būtisks budžeta palielinājums 
salīdzinājumā ar Septīto 
pamatprogrammu, tostarp pārvietojot 
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vismaz 5% no kopējās lauksaimniecības 
politikas budžeta 2014.–2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā ir aicinājis būtiski 
vienkāršot Savienības pētniecības un 
inovācijas finansējumu, 2011. gada 
12. maija rezolūcijā uzsvēris 
pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” 
nozīmi Eiropas pārveidošanā pēc pasaules 
krīzes, 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā 
vērsis uzmanību uz svarīgām atziņām, kas 
jāņem vērā pēc Septītās pamatprogrammas 
starpposma novērtējuma, un 2011. gada 
27. septembra rezolūcijā atbalstījis vienota 
stratēģiskā satvara koncepciju pētniecības 
un inovācijas finansējumam.

(5) Eiropas Parlaments 2010. gada 11. 
novembra rezolūcijā ir aicinājis būtiski 
vienkāršot Savienības pētniecības un 
inovācijas finansējumu, 2011. gada 12. 
maija rezolūcijā uzsvēris pamatiniciatīvas 
“Inovācijas savienība” nozīmi Eiropas 
pārveidošanā pēc pasaules krīzes, 2011. 
gada 8. jūnija rezolūcijā vērsis uzmanību 
uz svarīgām atziņām, kas jāņem vērā pēc 
Septītās pamatprogrammas starpposma 
novērtējuma, un 2011. gada 27. septembra 
rezolūcijā atbalstījis vienota stratēģiskā 
satvara koncepciju pētniecības un 
inovācijas finansējumam, vienlaikus 
pieprasot divkāršot budžetu salīdzinājumā 
ar Septīto pamatprogrammu.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā pauda arī 
atturīgu vērtējumu par juridiskās prasības 
atcelšanu attiecībā uz dalībvalstu 
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pārstāvju komiteju atzinumu par tādu 
projektu atlasi, kuriem ir ietekme uz ētiku, 
drošību un aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Šī juridiskā prasība, ko piemēro 7. pamatprogrammā un ko Eiropas Parlaments atbalstīja 
2010. gada 11. novembra rezolūcijā, ir saistīta arī ar ES principu par dalībvalstu kultūras 
daudzveidības un ētikas izvēļu ievērošanu, kas jāņem vērā attiecīgā finansējuma sadalījumā 
un kas atvieglo informācijas sniegšanu Eiropas Parlamentam un plašai sabiedrībai pēc 
iespējas labākā veidā, tādējādi nodrošinot pārredzamību.

Grozījums Nr. 241
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
12. maija rezolūcijā par „Inovācijas 
savienību” uzsvēra, cik svarīgi ir 
paātrināt inovāciju, lai iegūtu risinājumus 
kopīgām lielām sabiedrības problēmām, 
ar ko saskaras Eiropas sabiedrība, proti:
– pašreizējās demogrāfiskās izmaiņas: 
sabiedrības novecošanās, pasaules 
iedzīvotāju skaita pieaugums (uzturs, 
veselība, slimību profilakse), urbanizācija, 
sociālā kohēzija un migrācija;
– pāreja uz resursu (bioloģisko un 
nebioloģisko) ilgtspējīgu pārvaldību: 
klimata pārmaiņas, atjaunojamās 
enerģijas un energoefektivitāte, resursu 
efektivitāte, ūdens trūkums, plūdi un 
centieni nodrošināt un aizstāt kritiskās 
izejvielas;
– spēcīga, stabila, taisnīga un 
konkurētspējīga ekonomiskā bāze: 
ekonomikas atveseļošanās, izmantojot uz 
zināšanām balstītu sabiedrību un veicinot 
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ES konkurētspēju un nodarbinātību.
Šīs trīs sabiedrības problēmas ir 
savstarpēji saistītas un aptver visus 
uzdevumus, kā minēti „Apvārsnis 2020” 
otrajā pīlārā.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Viena no nopietnām problēmām, uz 
ko ir vērsti programmas „Apvārsnis 2020” 
noteikumi, ir klimata pārmaiņas; tādēļ 
jāsecina, ka būtiska loma būtu jāpiešķir 
klimatoloģiskiem zinātniskiem pētījumiem 
par klimata pārmaiņu cēloņiem, kā arī 
par klimata pārmaiņu ietekmes 
novēršanu, nosakot iespējas optimālai 
adaptācijai. 

Or. pl

Pamatojums

Mērķis ir gūt labāku izpratni par klimata pārmaiņām, lai nepieļautu jūtamu ietekmi un 
īstenotu dārgas, bet nepieciešamas pielāgošanās investīcijas.

Grozījums Nr. 243
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Paziņojumā “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020” Komisija ierosināja ar 
atsevišķu vienotu stratēģisko satvaru 

(10) Paziņojumā “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020” Komisija ierosināja ar 
atsevišķu vienotu stratēģisko satvaru 
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pētniecībai un inovācijai pievērsties 
jomām, kuras 2007.–2013. gada laikposmā 
ir pakārtotas Septītajai pētniecības 
pamatprogrammai un Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammas daļai, kas 
attiecas uz inovāciju, kā arī Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT), 
lai kalpotu stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķim līdz 2020. gadam tēriņus 
pētniecībai un izstrādei palielināt līdz 3 % 
no IKP. Minētajā paziņojumā Komisija ir 
arī apņēmusies klimata pārmaiņu 
jautājumus iekļaut Savienības izdevumu 
programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Rīcība klimata un 
resursefektivitātes jomā ir savstarpēji 
pastiprinoši mērķi ilgtspējīgas attīstības 
sasniegšanai. Ar abiem šiem virzieniem 
saistītie konkrētie mērķi ir jāpapildina, 
izmantojot citus programmas “Apvārsnis 
2020” konkrētos mērķus. Tāpēc tiek 
sagaidīts, ka vismaz 60 % no programmas 
“Apvārsnis 2020” kopējā budžeta būs 
saistīts ar ilgtspējīgu attīstību. Sagaidāms 
arī, ka ar klimata pārmaiņu mazināšanu 
saistītie izdevumi pārsniegs 35 % budžeta, 
ieskaitot savstarpēji saderīgus pasākumus, 
kas uzlabo resursefektivitāti. Komisijai 
būtu jāsniedz informācija par klimata 
pārmaiņu mazināšanas mērķiem atvēlētā 
atbalsta mērogu un rezultātiem. Ar 
klimatu saistītie izdevumi programmā 
„Apvārsnis 2020” ir jāuzskaita saskaņā ar 
minētajā paziņojumā izklāstīto metodiku.

pētniecībai un inovācijai pievērsties 
jomām, kuras 2007.–2013. gada laikposmā 
ir pakārtotas Septītajai pētniecības 
pamatprogrammai un Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammas daļai, kas 
attiecas uz inovāciju, kā arī Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT), 
lai kalpotu stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķim līdz 2020. gadam tēriņus 
pētniecībai un izstrādei palielināt līdz 3 % 
no IKP. Minētajā paziņojumā Komisija ir 
arī apņēmusies klimata pārmaiņu 
jautājumus iekļaut Savienības izdevumu 
programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Rīcība klimata un 
resursefektivitātes jomā ir savstarpēji 
pastiprinoši mērķi ilgtspējīgas attīstības 
sasniegšanai. Ar abiem šiem virzieniem 
saistītie konkrētie mērķi ir jāpapildina, 
izmantojot citus programmas “Apvārsnis 
2020” konkrētos mērķus.

Or. de

Grozījums Nr. 244
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Paziņojumā “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020” Komisija ierosināja ar 
atsevišķu vienotu stratēģisko satvaru 
pētniecībai un inovācijai pievērsties 
jomām, kuras 2007.–2013. gada laikposmā 
ir pakārtotas Septītajai pētniecības 
pamatprogrammai un Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammas daļai, kas 
attiecas uz inovāciju, kā arī Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT), 
lai kalpotu stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķim līdz 2020. gadam tēriņus 
pētniecībai un izstrādei palielināt līdz 3 % 
no IKP. Minētajā paziņojumā Komisija ir 
arī apņēmusies klimata pārmaiņu 
jautājumus iekļaut Savienības izdevumu 
programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu
saistītiem mērķiem. Rīcība klimata un 
resursefektivitātes jomā ir savstarpēji 
pastiprinoši mērķi ilgtspējīgas attīstības 
sasniegšanai. Ar abiem šiem virzieniem 
saistītie konkrētie mērķi ir jāpapildina, 
izmantojot citus programmas “Apvārsnis 
2020” konkrētos mērķus. Tāpēc tiek 
sagaidīts, ka vismaz 60 % no programmas 
“Apvārsnis 2020” kopējā budžeta būs 
saistīts ar ilgtspējīgu attīstību. Sagaidāms 
arī, ka ar klimata pārmaiņu mazināšanu 
saistītie izdevumi pārsniegs 35 % budžeta, 
ieskaitot savstarpēji saderīgus pasākumus, 
kas uzlabo resursefektivitāti. Komisijai 
būtu jāsniedz informācija par klimata 
pārmaiņu mazināšanas mērķiem atvēlētā 
atbalsta mērogu un rezultātiem. Ar klimatu 
saistītie izdevumi programmā „Apvārsnis 
2020” ir jāuzskaita saskaņā ar minētajā 
paziņojumā izklāstīto metodiku.

(10) Paziņojumā “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020” Komisija ierosināja ar 
atsevišķu vienotu stratēģisko satvaru 
pētniecībai un inovācijai pievērsties 
jomām, kuras 2007.–2013. gada laikposmā 
ir pakārtotas Septītajai pētniecības 
pamatprogrammai un Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammas daļai, kas 
attiecas uz inovāciju, kā arī Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT), 
lai kalpotu stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķim līdz 2020. gadam tēriņus 
pētniecībai un izstrādei palielināt līdz 3 % 
no IKP. Minētajā paziņojumā Komisija ir 
arī apņēmusies klimata pārmaiņu 
jautājumus iekļaut Savienības izdevumu 
programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimata un 
enerģētikas paketi saistītiem mērķiem. 
Rīcība šajā jomā un resursefektivitātes 
jomā ir savstarpēji pastiprinoši mērķi 
ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai, t. i., 
tādas attīstības, kurā ņem vērā sociālo 
kohēziju, ekoloģiju un ekonomisko 
konkurētspēju. Ar abiem šiem virzieniem 
saistītie konkrētie mērķi ir jāpapildina, 
izmantojot citus programmas “Apvārsnis 
2020” konkrētos mērķus. Tāpēc tiek 
sagaidīts, ka vismaz 60 % no programmas 
“Apvārsnis 2020” kopējā budžeta būs 
saistīts ar ilgtspējīgu attīstību. Sagaidāms 
arī, ka ar klimata pārmaiņu ietekmes
mazināšanu saistītie izdevumi pārsniegs 
35 % budžeta, ieskaitot savstarpēji 
saderīgus pasākumus, kas uzlabo 
resursefektivitāti. Komisijai būtu jāsniedz 
informācija par klimata pārmaiņu 
mazināšanas mērķiem atvēlētā atbalsta 
mērogu un rezultātiem. Ar klimatu saistītie 
izdevumi programmā „Apvārsnis 2020” ir 
jāuzskaita saskaņā ar minētajā paziņojumā 
izklāstīto metodiku.

Or. pl
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Pamatojums

Grozījumā precizēti mērķi, kuriem ES budžetā tiks piešķirti ievērojami līdzekļi nolūkā veicināt 
ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr. 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(turpmāk “pamatprogramma
“Apvārsnis 2020””) ir vērsta uz trim 
prioritātēm, proti, sasniegt zinātniskās 
bāzes izcilību, lai nostiprinātu Savienības 
izcilību zinātnē pasaules mērogā, panākt 
vadošo lomu rūpniecībā, lai atbalstītu 
uzņēmējdarbību, tostarp mazus un vidējus 
uzņēmumus (MVU) un inovāciju, un 
risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā “Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no pētniecības līdz 
tirgum. Pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi,
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un
tās mērķis ir apmierināt pētniecības 
vajadzības vairākos Savienības politikas 
virzienos, liekot īpašu uzsvaru uz 
atbalstīto pasākumu radīto zināšanu 
iespējami plašāku izmantošanu un 
izplatīšanu līdz pat to izmantošanai 
komerciāliem mērķiem. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” prioritātes būtu 
jāatbalsta arī ar kodolpētniecības un 
mācību programmu atbilstoši Euratom 
līgumam.

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(turpmāk “pamatprogramma “Apvārsnis 
2020””) ir vērsta uz trim prioritātēm, proti, 
sasniegt zinātniskās bāzes izcilību, lai 
nostiprinātu Savienības izcilību zinātnē 
pasaules mērogā, panākt vadošo lomu 
rūpniecībā, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, 
tostarp mazus un vidējus uzņēmumus
(MVU) un inovāciju, un risināt sabiedrības 
problēmas, lai tieši reaģētu uz stratēģijā
“Eiropa 2020” norādītajām problēmām, 
atbalstot plašu pasākumu klāstu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum. Lai gan 
Savienības pievienotā vērtība galvenokārt 
ir saistīta ar pirmskonkurences, 
transnacionālas, kopīgas pētniecības 
finansēšanu, kam vajadzētu būt 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
centrā, tomēr būtu jāuzsver arī atbalstīto 
pasākumu radīto zināšanu pēc iespējas 
plašāka izmantošana un izplatīšana līdz 
pat to izmantošanai komerciāliem 
mērķiem. Tādēļ pamatprogrammai
„Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi
pētniecības un inovācijas ķēdes posmi,
tostarp pamatpētījumi, pielietojamie 
pētījumi, zināšanu nodošana, inovatīvi
finanšu instrumenti, kā arī netehnoloģiskā
un sociālā inovācija. Pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” būtu jāpiemēro mainīgs 
apjomā, saskaņā ar kuru jo tuvāk tirgum 
atbalstītā darbība nonāk, jo mazāka daļa 
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būtu jāfinansē no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” un jo lielāka 
finansējuma daļa būtu jāpiesaista no 
citiem avotiem, piemēram, 
struktūrfondiem, valsts/reģionālā 
finansējuma vai privātā sektora.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu
atbilstoši Euratom līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(turpmāk “pamatprogramma “Apvārsnis 
2020””) ir vērsta uz trim prioritātēm, proti, 
sasniegt zinātniskās bāzes izcilību, lai 
nostiprinātu Savienības izcilību zinātnē 
pasaules mērogā, panākt vadošo lomu 
rūpniecībā, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, 
tostarp mazus un vidējus uzņēmumus
(MVU) un inovāciju, un risināt sabiedrības 
problēmas, lai tieši reaģētu uz stratēģijā
“Eiropa 2020” norādītajām problēmām, 
atbalstot plašu pasākumu klāstu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum. Pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi,
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un
tās mērķis ir apmierināt pētniecības 
vajadzības vairākos Savienības politikas 
virzienos, liekot īpašu uzsvaru uz 
atbalstīto pasākumu radīto zināšanu 
iespējami plašāku izmantošanu un 
izplatīšanu līdz pat to izmantošanai 

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(turpmāk “pamatprogramma “Apvārsnis 
2020””) ir vērsta uz trim prioritātēm, proti, 
sasniegt zinātniskās bāzes izcilību, lai 
nostiprinātu Savienības izcilību zinātnē 
pasaules mērogā, panākt vadošo lomu 
rūpniecībā, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, 
tostarp mazus un vidējus uzņēmumus
(MVU) un inovāciju, un risināt sabiedrības 
problēmas, lai tieši reaģētu uz stratēģijā
“Eiropa 2020” norādītajām problēmām, 
atbalstot plašu pasākumu klāstu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum. Lai gan 
Savienības pievienotā vērtība galvenokārt 
ir saistīta ar pirmskonkurences, 
transnacionālas, kopīgas pētniecības 
finansēšanu, kam vajadzētu būt 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
centrā, tomēr būtu jāuzsver arī atbalstīto 
pasākumu radīto zināšanu pēc iespējas 
plašāka izmantošana un izplatīšana līdz 
pat to izmantošanai komerciāliem 
mērķiem. Tādēļ pamatprogrammai
„Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi
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komerciāliem mērķiem. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” prioritātes būtu 
jāatbalsta arī ar kodolpētniecības un 
mācību programmu atbilstoši Euratom 
līgumam.

pētniecības un inovācijas ķēdes posmi,
tostarp pamatpētījumi, pielietojamie 
pētījumi, zināšanu nodošana, inovatīvi
finanšu instrumenti, kā arī netehnoloģiskā
un sociālā inovācija. „Apvārsnim 2020” 
būtu jāizraisa ievērojama svira no citiem 
avotiem, līdz ar to darbībām tuvāk tirgum 
vajadzētu piesaistīt finansējumu no 
struktūrfondiem, valsts/reģionālā 
finansējuma un privātā sektora.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu 
atbilstoši Euratom līgumam.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina nepārtraukts atbalsts RDI darbībām, tomēr būtu jāsaglabā pareizais 
līdzsvars. Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” centrā jāsaglabā transnacionāli, kopīgi 
pirmskonkurences pētniecības un izstrādes projekti, bet šo projektu rezultātiem vajadzētu 
sniegt reālu ietekmi un tie būtu labāk jāizmanto jauniem produktiem un pakalpojumiem, lai 
palīdzētu risināt sabiedrības problēmas un izmantot ekonomiskās iespējas. Jo tuvāk tirgum 
nonāk attiecīgā darbība, jo mazāks finansējums ir nepieciešams un vēlams no programmas 
„Apvārsnis 2020”, ņemot vērā arī ar šāda veida darbībām saistītā finansējuma apjomu.

Grozījums Nr. 247
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(turpmāk “pamatprogramma “Apvārsnis 
2020””) ir vērsta uz trim prioritātēm, proti, 
sasniegt zinātniskās bāzes izcilību, lai 
nostiprinātu Savienības izcilību zinātnē 
pasaules mērogā, panākt vadošo lomu 
rūpniecībā, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, 
tostarp mazus un vidējus uzņēmumus
(MVU) un inovāciju, un risināt sabiedrības 
problēmas, lai tieši reaģētu uz stratēģijā

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(turpmāk “pamatprogramma “Apvārsnis 
2020””) ir vērsta uz trim prioritātēm, proti, 
sasniegt zinātniskās bāzes izcilību, lai 
nostiprinātu Savienības izcilību zinātnē 
pasaules mērogā, panākt vadošo lomu 
rūpniecībā, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, 
tostarp mazus un vidējus uzņēmumus
(MVU) un inovāciju, un risināt sabiedrības 
problēmas, lai tieši reaģētu uz stratēģijā
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“Eiropa 2020” norādītajām problēmām, 
atbalstot plašu pasākumu klāstu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum. Pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, 
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un 
tās mērķis ir apmierināt pētniecības 
vajadzības vairākos Savienības politikas 
virzienos, liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto 
pasākumu radīto zināšanu iespējami 
plašāku izmantošanu un izplatīšanu līdz pat 
to izmantošanai komerciāliem mērķiem.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu 
atbilstoši Euratom līgumam.

“Eiropa 2020” norādītajām problēmām, 
atbalstot plašu pasākumu klāstu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum. Pamatprogrammai
„Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, it īpaši
robežpētījumi un ultramoderni pētījumi, 
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, kā arī
netehnoloģiska un sociāla inovācija, un 
tās mērķis ir apmierināt pētniecības 
vajadzības vairākos Savienības politikas 
virzienos, liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto 
pasākumu radīto zināšanu iespējami 
plašāku izmantošanu un izplatīšanu līdz pat 
to izmantošanai komerciāliem mērķiem.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu 
atbilstoši Euratom līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(turpmāk “pamatprogramma “Apvārsnis 
2020””) ir vērsta uz trim prioritātēm, proti, 
sasniegt zinātniskās bāzes izcilību, lai 
nostiprinātu Savienības izcilību zinātnē 
pasaules mērogā, panākt vadošo lomu 
rūpniecībā, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, 
tostarp mazus un vidējus uzņēmumus
(MVU) un inovāciju, un risināt sabiedrības 
problēmas, lai tieši reaģētu uz stratēģijā
“Eiropa 2020” norādītajām problēmām, 
atbalstot plašu pasākumu klāstu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum. Pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, 
kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 

(11) Pētniecības un inovācijas 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
(turpmāk “pamatprogramma “Apvārsnis 
2020””) ir vērsta uz trim prioritātēm, proti, 
sasniegt zinātniskās bāzes izcilību, lai 
nostiprinātu Savienības izcilību zinātnē 
pasaules mērogā, panākt pasaulē vadošo 
lomu rūpniecībā, lai atbalstītu 
uzņēmējdarbību, tostarp mazus un vidējus 
uzņēmumus (MVU) un inovāciju, un 
risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā “Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no pētniecības līdz 
tirgum. Pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020” būtu jāatbalsta visi 
inovācijas ķēdes posmi, jo īpaši pasākumi, 
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novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī 
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un tās 
mērķis ir apmierināt pētniecības vajadzības 
vairākos Savienības politikas virzienos, 
liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto pasākumu 
radīto zināšanu iespējami plašāku 
izmantošanu un izplatīšanu līdz pat to 
izmantošanai komerciāliem mērķiem.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātes būtu jāatbalsta arī ar 
kodolpētniecības un mācību programmu 
atbilstoši Euratom līgumam.

kas ir ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot 
novatoriskus finanšu instrumentus, kā arī 
netehnoloģisku un sociālu inovāciju, un tās 
mērķis ir apmierināt pētniecības vajadzības 
vairākos Savienības politikas virzienos, 
liekot īpašu uzsvaru uz atbalstīto pasākumu 
radīto zināšanu (t. i., zinātnisko un 
inovatīvo rezultātu, artefaktu, metožu un 
procesu) iespējami plašāku izmantošanu 
un izplatīšanu līdz pat to izmantošanai 
komerciāliem mērķiem. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” prioritātes būtu 
jāatbalsta arī ar kodolpētniecības un 
mācību programmu atbilstoši Euratom 
līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru 
starp konsensuālu un caursitošāku RDI, 
vismaz 35 % no budžeta, kas paredzēts 
sabiedrības problēmu risināšanai un 
industriālajai līderībai, būtu jāievēro 
augšupēja loģika, veidojot atvērtus 
uzaicinājumus bez iepriekš definētiem 
uzaicinājumu tematiem un paredzot 
atvērtību visiem dalībnieku veidiem. 
Turklāt jānodrošina pareizais līdzsvars 
starp sabiedrības problēmu risināšanu, 
pamattehnoloģijām un industriālajām 
tehnoloģijām, starp mazākiem un 
lielākiem projektiem, ņemot vērā konkrēto 
nozares struktūru, darbības veidu, 
tehnoloģiju un pētniecības vidi.

Or. en
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Grozījums Nr. 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Lai gan Savienības pievienotā 
vērtība galvenokārt ir saistīta ar 
pirmskonkurences, transnacionālas un
kopīgas pētniecības finansēšanu, kam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” būtu 
jāsasniedz vismaz Septītās 
pamatprogrammas līmeņi, 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir 
nepieciešams īpaši uzsvērt pāreju uz 
inovācijas finansēšanu. Instruments 
„Ātrais ceļš uz inovāciju” paredz 
paātrināt atlases procesu un mērķim 
atbilstošu dizainu, lai nodrošinātu 
inovatīvu projektu ātru realizāciju. 
Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
būtu jāatbalsta visi inovācijas ķēdes 
posmi, tostarp novatoriskie finanšu 
instrumenti, kā arī netehnoloģiskā un 
sociālā inovācija.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt vienmērīgu atbalstu pētniecības, attīstības un inovācijas darbībām, lai 
nodrošinātu efektīvu zināšanu un tehnoloģijas nodošanu, taču jāievēro pareizais līdzsvars. 
Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” centrā jāsaglabā starpvalstu, kopīgi pirmskonkurences 
pētniecības un izstrādes projekti, lai gan vairāk jāveic, lai nodrošinātu, ka šo projektu 
rezultātiem ir reāla ietekme un ka tie tiek izmantoti jauniem produktiem un pakalpojumiem, 
lai palīdzētu risināt sabiedrības problēmas un izmantot ekonomiskās iespējas.

Grozījums Nr. 251
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pētniecības, izglītības un inovācijas 
“zināšanu trīsstūra” kontekstā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
pakļautajām zināšanu un inovāciju 
kopienām būtu jāsniedz ievērojams 
ieguldījums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanā, 
tostarp sabiedrības problēmu risināšanā, jo 
īpaši integrējot pētniecību, izglītību un 
inovāciju. Lai nodrošinātu savstarpējo 
papildināmību ar pārējiem 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumiem un adekvātu līdzekļu apguvi, 
finansiālais ieguldījums Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
jāsadala divos piešķīrumos, ar iespēju 
otro piešķīrumu pārskatīt.

(13) Pētniecības, izglītības un inovācijas 
“zināšanu trīsstūra” kontekstā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
pakļautajām zināšanu un inovāciju 
kopienām būtu jāsniedz ievērojams 
ieguldījums pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” mērķu sasniegšanā, tostarp 
sabiedrības problēmu risināšanā, jo īpaši 
integrējot pētniecību, izglītību un 
inovāciju. Lai novērtētu ZIK pievienoto 
vērtību salīdzinājumā ar citu veidu 
publiskā un privātā sektora partnerībām, 
Komisijai būtu jāveic visaptverošs 
novērtējums par visu veidu publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
izveidotas saskaņā ar dažādām 
pētniecības un inovācijas programmām, 
lai turpmākajās pamatprogrammās 
racionalizētu un vienkāršotu pētniecības 
un inovācijas ainavu. Novērtējumā tiks 
novērtēts visefektīvākais, atklātākais un 
pārredzamākais uzbūves un pārvaldības 
modelis, lai nodrošinātu, ka piedalās ļoti 
dažādas attiecīgās ieinteresētās puses un 
dalībnieki, tostarp jo īpaši universitātes, 
pētniecības organizācijas un MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pētniecības, izglītības un inovācijas 
“zināšanu trīsstūra” kontekstā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
pakļautajām zināšanu un inovāciju 
kopienām būtu jāsniedz ievērojams 
ieguldījums pamatprogrammas 

(13) Pētniecības, izglītības un inovācijas 
“zināšanu trīsstūra” kontekstā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
pakļautajām zināšanu un inovāciju 
kopienām būtu jāsniedz ievērojams 
ieguldījums pamatprogrammas “Apvārsnis 
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“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanā, 
tostarp sabiedrības problēmu risināšanā, jo 
īpaši integrējot pētniecību, izglītību un 
inovāciju. Lai nodrošinātu savstarpējo 
papildināmību ar pārējiem 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumiem un adekvātu līdzekļu apguvi, 
finansiālais ieguldījums Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūtam jāsadala divos 
piešķīrumos, ar iespēju otro piešķīrumu 
pārskatīt.

2020” mērķu sasniegšanā, tostarp 
sabiedrības problēmu risināšanā, jo īpaši 
integrējot pētniecību, izglītību un 
inovāciju. EIT ir vienīgais instruments 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros, kam ir spēcīgs uzsvars uz 
izglītības dimensiju zināšanu trijstūrī, un 
tas sola risināt „Eiropas paradoksu”, 
izmantojot uzņēmējdarbības izglītību, kas 
novedīs pie inovatīvu, uz zināšanām 
balstītu jaunu un atvasinātu uzņēmumu 
izveides. Lai nodrošinātu savstarpējo 
papildināmību ar pārējiem 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumiem un adekvātu līdzekļu apguvi, 
finansiālais ieguldījums Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūtam jāsadala divos 
piešķīrumos, ar iespēju otro piešķīrumu 
pārskatīt, pamatojoties uz vispārējo EIT 
un individuālo ZIK sniegumu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina Eiropas inovāciju partnerību 
mērku sasniegšana saskaņā ar 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība”, 
apvienojot visus pētniecības un inovācijas 
ķēdē iesaistītos dalībniekus, lai salāgotu, 
vienkāršotu un labāk koordinētu 
instrumentus un iniciatīvas.

(14) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina Eiropas inovāciju partnerību 
mērķu sasniegšana saskaņā ar 
pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība”, 
apvienojot visus pētniecības un inovācijas 
ķēdē iesaistītos dalībniekus, pievēršot 
īpašu uzmanību mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU), mazo un vidējo 
augstskolu (MVA), maza apjoma 
pētniecības centru un pilsoniskās 
sabiedrības iesaistīšanai, lai salāgotu, 
vienkāršotu un labāk koordinētu 
instrumentus un iniciatīvas.

Or. en
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Grozījums Nr. 254
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 255
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Viens no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” galvenajiem mērķiem ir 

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

vienkāršošana, kas būtu tieši jāatspoguļo 
tās saturā, noteikumos, finanšu pārvaldībā 
un īstenošanā. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jātiecas uz to, lai 
aktīvi piesaistītu universitātes, pētniecības 
centrus, rūpniecības uzņēmumus un jo 
īpaši MVU, un jābūt atvērtai jauniem 
dalībniekiem, jo tā apvieno pilnu 
pētniecības un inovācijas atbalsta klāstu 
vienā stratēģiskā satvarā, tostarp atbalsta 
veidu integrētu kopumu, un izmanto 
dalības noteikumus un principus, kas 
piemērojami visām programmas darbībām. 
Finansēšanas noteikumu vienkāršošanai 
būtu jāmazina dalības administratīvās 
izmaksas un jāveicina finansiālo kļūdu 
novēršana un skaita samazināšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā soļus virzienā uz 
Eiropas Savienības pētniecības un 
inovācijas finansējuma tālāku 
eksternalizāciju, metode un 
eksternalizācijas apjoms būtu jānosaka 
saskaņā ar neatkarīga ietekmes 
novērtējuma rezultātiem, novērtējot visas 
priekšrocības, kādas ir dažādiem 
eksternalizācijas veidiem, piemēram, 
kopīgām tehnoloģijas iniciatīvām, 
publiskajām un privātajām partnerībām 
vai pētniecības izpildaģentūrām.

Or. en
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Grozījums Nr. 257
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Atvērto uzaicinājumu izmantošana 
ar speciālām ātrajām procedūrām būtu 
jāattiecina uz kopīgo PI atsevišķās jomās, 
kur laikam ir kritiska nozīme, lai 
paātrinātu pētniecības rezultātu 
izmantošanu un nodrošinātu iespēju 
realizēšanu gadījumos, kad ātrums ir 
kritiski nozīmīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ņemot vērā, ka Komisija plāno 
lielākā mērā eksternalizēt Savienības 
finansējumu pētniecībai un inovācijai, 
metode, ar kuru tas tiek darīts, un 
eksternalizēšanas apjoms būtu jānosaka 
saskaņā ar neatkarīga ietekmes 
novērtējuma secinājumiem, novērtējot 
visas priekšrocības un trūkumus 
dažādiem eksternalizēšanas veidiem, 
tostarp kopīgām tehnoloģiju ierosmēm 
(KTI), partnerības programmas 
nolīgumiem un aģentūrām, piemēram, 
Pētniecības izpildaģentūrai (REA), 
izskatot jautājumus par izmaksām, 
efektivitāti, ātrumu un kvalitāti un ņemot 
vērā visu Eiropas pētniecībā ieinteresēto 
personu pieredzi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 259
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Būtu jāņem vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām, ko Eiropas Savienība 
ratificēja 2010. gada 23. decembrī.

Or. es

Pamatojums

Atsauce uz šo konvenciju kalpos kā atgādinājums par personu ar invaliditāti tiesībām.

Grozījums Nr. 260
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Ņemot vērā Eiropas Komisijas 
paziņoto nodomu veikt turpmākus 
pasākumus, lai eksternalizētu Savienības 
pētniecības un inovācijas finansējumu, 
eksternalizēšanas metode un apjoms būtu 
jānosaka saskaņā ar neatkarīga ietekmes 
novērtējuma rezultātiem. Novērtējumā 
būtu jānovērtē visas priekšrocības un 
trūkumi dažādiem eksternalizēšanas 
veidiem (piemēram, KTI, PPP, REA), 
ņemot vērā izmaksas, efektivitāti, ātrumu 
un kvalitāti, kā arī dažādu Savienības 
pētniecībā ieinteresēto ekspertu viedokli.

Or. en
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Grozījums Nr. 261
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Atvērto uzaicinājumu izmantošana 
ar speciālām ātrajām procedūrām būtu 
jāattiecina uz kopīgo PI atsevišķās jomās, 
kur laikam ir kritiska nozīme, lai 
nodrošinātu pētniecības konstatējumu 
ātrāku izmantošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 262
Henri Weber

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Saskaņā ar LESD 182. panta 1. punktu 
pamatprogrammā nosaka maksimālo 
kopējo summu un sīki izstrādātus 
noteikumus par Savienības finansiālo 
ieguldījumu pamatprogrammā, kā arī 
summas sadalījumu katram no 
paredzētajiem pasākumiem.

(16) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 182. panta 1. punktu 
pamatprogrammā nosaka maksimālo 
kopējo summu un sīki izstrādātus 
noteikumus par Savienības finansiālo 
ieguldījumu pamatprogrammā, kā arī 
summas sadalījumu katram no Līguma 
180. pantā paredzētajiem pasākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Saskaņā ar LESD 182. panta 1. punktu 
pamatprogrammā nosaka maksimālo 
kopējo summu un sīki izstrādātus 
noteikumus par Savienības finansiālo 
ieguldījumu pamatprogrammā, kā arī 
summas sadalījumu katram no 
paredzētajiem pasākumiem.

(16) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 182. panta 1. punktu 
pamatprogrammā nosaka maksimālo 
kopējo summu un sīki izstrādātus 
noteikumus par Savienības finansiālo 
ieguldījumu pamatprogrammā, kā arī 
summas sadalījumu katram no Līguma 
180. pantā paredzētajiem pasākumiem.

Or. fr

Pamatojums

LESD 180. pantā noteiktas darbības, ko var veikt saskaņā ar pamatprogrammu, un 
182. pantā noteikta maksimālā kopsumma un sīki izstrādāti noteikumi par Savienības 
finansiālo līdzdalību pamatprogrammā, kā arī summas sadalījumu katram no paredzētajiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 264
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai Eiropas Parlaments spētu 
īstenot savu politiskās kontroles funkciju 
un nodrošināt pārredzamību un atbildību, 
kā izklāstīts Līgumā, Komisijai pienācīgi 
un regulāri jāinformē Eiropas Parlaments 
par visiem attiecīgajiem programmas 
īstenošanas aspektiem, tostarp darba 
programmu sagatavošanu un izstrādi, 
izpildi un iespējamo nepieciešamību 
pielāgot budžeta sadalījumu, kā arī 
rezultatīvo rādītāju izstrādi attiecībā uz 
izvirzītajiem mērķiem un gaidāmajiem 
rezultātiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 265
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē.

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē. Turpmāk 
nevajadzētu izveidot kopuzņēmumus 
saskaņā ar LESD 187. pantu. Publisko un 
privāto partnerību izveidei vajadzētu 
notikt tikai izņēmuma kārtā, un tā būtu 
jāpamato parādot, ka neviens cits 
finansēšanas mehānisma veids nevar 
sasniegt attiecīgos mērķus. Turklāt 
Komisijai būtu jāveic vispusīgs 
novērtējums un pārskats par dažādām 
izveidotajām publiskajām un privātajām 
partnerībām (ieskaitot kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas, publiskās un 
privātās partnerības saskaņā ar 2009. 
gada Eiropas atveseļošanas programmu, 
Eiropas rūpniecības iniciatīvu saskaņā ar 
SET plānu un zināšanu un inovācijas 
kopienām Eiropas tehnoloģiju institūta 
ietvaros) ar mērķi identificēt 
visefektīvāko, atklātāko un pārredzamāko 
pārvaldību un darbības noteikumus, kas
radīs iespēju attiecīgo ieinteresēto 
personu visplašākajai līdzdalībai, iesaistot 
lielu skaitu MVU, nodrošinot zināšanu 
ģenerēšanu un apmaiņu un pienācīgi 
izvairoties no interešu konflikta.

Or. en
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Grozījums Nr. 266
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē.

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā ― konkrētos apstākļos 
un katru gadījumu izskatot atsevišķi ―
var tikt izstrādātas papildu programmas, 
kurās iesaistītas tikai dažas dalībvalstis, 
Savienība var piedalīties programmās, ko 
īsteno vairākas dalībvalstis, vai arī var tikt 
izveidoti kopuzņēmumi vai citas struktūras 
LESD 184., 185. un 187. panta nozīmē.
Šīm papildu programmām vai 
pasākumiem vajadzētu būt skaidrai ES 
pievienotajai vērtībai, balstīties uz 
patiesām partnerībām, papildināt citas ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
saistītās darbības un būt pēc iespējas 
iekļaujošiem attiecībā uz dalībvalstu, 
MVU vai rūpniecības, universitāšu un 
pētniecības un tehnoloģiju organizāciju 
līdzdalību.

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā uzsvērta Septītās pamatprogrammas tendence budžeta daļas izmantot 
ārpakalpojumos, izveidojot partnerības. Tā kā šai izvēlei ir iespēja sasniegt lielāku sviras 
efektu un tā atbilst loģikai par labākas Eiropas pētniecības vides izveidi, pārmērīga 
paļaušanās uz šāda veida struktūrām (PPP un P2P) var nebūt pārāk reālistiska pašlaik un to 
var veikt tikai daži dalībnieki, veicinot mūsu zinātnes un tehnoloģijas bāzes turpmāku 
polarizāciju.

Grozījums Nr. 267
Henri Weber

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD
184., 185. un 187. panta nozīmē.

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā ― konkrētos apstākļos 
― var tikt izstrādātas papildu programmas, 
kurās iesaistītas tikai dažas dalībvalstis, 
Savienība var piedalīties programmās, ko 
īsteno vairākas dalībvalstis, vai arī var tikt 
izveidoti kopuzņēmumi vai citas struktūras 
Līguma par Eiropas Savienības darbību
184., 185. un 187. panta nozīmē. Šīm 
papildu programmām vai pasākumiem 
vajadzētu būt skaidrai Eiropas 
pievienotajai vērtībai, balstīties uz 
patiesām partnerībām, papildināt citus 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumus un būt iespējami iekļaujošām, 
proti, būtu jāveicina dalībvalstu vai ES 
rūpniecības līdzdalība.

Or. fr

Grozījums Nr. 268
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē.

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var — konkrētos 
apstākļos — tikt izstrādātas papildu 
programmas, kurās iesaistītas tikai dažas 
dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē. Šīm 
papildu programmām vai nolīgumiem 
vajadzētu būt skaidrai Savienības 
pievienotajai vērtībai, balstītiem uz 
patiesām partnerībām, jāpapildina citas ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
saistītās darbības un jābūt pēc iespējas 
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iekļaujošiem attiecībā uz dalībvalstu vai 
Eiropas Savienības rūpniecības 
līdzdalību.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir noteikt gadījumus, kad tikai dažas dalībvalstis var piekļūt papildu 
programmām vai nolīgumiem, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas ir jāievēro.

Grozījums Nr. 269
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā var tikt izstrādātas 
papildu programmas, kurās iesaistītas tikai 
dažas dalībvalstis, Savienība var piedalīties 
programmās, ko īsteno vairākas 
dalībvalstis, vai arī var tikt izveidoti 
kopuzņēmumi vai citas struktūras LESD 
184., 185. un 187. panta nozīmē.

(19) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas gaitā ― konkrētos apstākļos 
un pārredzamos nosacījumos ― var tikt 
izstrādātas papildu programmas, kurās 
iesaistītas tikai dažas dalībvalstis, 
Savienība var piedalīties programmās, ko 
īsteno vairākas dalībvalstis, vai arī var tikt 
izveidoti kopuzņēmumi vai citas struktūras 
LESD 184., 185. un 187. panta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni 
un sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina pilsoņu 

(20) Ar mērķi padziļināt attiecības starp 
zinātni un sabiedrību, pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” vajadzētu atbalstīt 
atbildīgu pētniecību un inovāciju, 
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un pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 
zinātnē, padarot pieejamāku zinātnisko 
pieredzi, attīstot atbildīgas pētniecības un
inovācijas programmas, kurās ņemtas 
vērā pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 
bažas un cerības, un veicinot to 
iesaistīšanos pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” pasākumos.

pētniecības un inovācijas procesā aktīvi 
piedaloties sabiedrības dalībniekiem 
(pētniekiem, pilsoņiem un pilsoniskajai 
sabiedrībai, politikas veidotājiem un 
rūpniecībai), jo īpaši nodrošinot dzimumu 
dimensijas ieviešanu, veicinot zinātnisko 
izglītību, garantējot ētikas tiesību aktu 
ievērošanu un veicinot augstāko ētikas 
standartu ievērošanas izplatīšanu visā 
pasaulē, palielinot publiski finansētās 
pētniecības rezultātu, it īpaši zinātnisko 
publikāciju un datu, pieejamību un 
atkārtotu izmantošanu, padarot 
zinātniskās zināšanas pieejamākas,
izstrādājot pārvaldības sistēmu, kas atbilst
pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības bažām
un cerībām un veicinot viņu līdzdalību
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”
darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību, pamatprogrammai “Apvārsnis 
2020” būtu: jāveicina pilsoņu, pilsoniskās 
sabiedrības un sabiedrības dalībnieku 
(pētnieki, pilsoņi un pilsoniskā sabiedrība, 
politikas veidotāji un rūpniecība) aktīva 
līdzdalība un informēta iesaistīšanās 
pētniecības un inovācijas procesā; 
jānodrošina dzimumu dimensijas 
ieviešana; jāsekmē izcila zinātniskā 
izglītība; jāgarantē ētikas tiesību aktu 
ievērošana un jāveicina visaugstāko 
ētikas standartu izstrāde un ievērošana 
visā pasaulē; jāpalielina publiski 
finansētās pētniecības rezultātu, jo īpaši 
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zinātnisko publikāciju un datu, 
pieejamība un atkārtota izmantošana;
jāattīsta atbildīga pētniecība, inovācija un 
pārvaldības pamatprogrammas, kas 
atbilstu pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības
bažām un cerībām, un jāpastiprina to
līdzdalība „Apvārsnis 2020” darbību 
pētniecības prioritāšu noteikšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību, pamatprogrammai
„Apvārsnis 2020” būtu jāveicina atbildīga 
pētniecība un inovācija, izmantojot 
sabiedrības dalībnieku (pētnieku, pilsoņu 
un pilsoniskās sabiedrības, politikas 
veidotāju un rūpniecības) aktīvu 
iesaistīšanu pētniecības un inovācijas
procesā, it īpaši nodrošinot dzimumu 
dimensijas ņemšanu vērā un veicinot
zinātnes izglītību, padarot pieejamākas 
zinātniskās zināšanas, attīstot atbildīgas 
pētniecības un inovācijas programmas, 
kurās ņemtas vērā pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības bažas un cerības, un veicinot to 
iesaistīšanos pamatprogrammas
„Apvārsnis 2020” pasākumos.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums uzlabo apsvēruma formulējumu, stiprinot ideju par visu sabiedrības dalībnieku 
līdzdalību, un norādot, ka jāņem vērā dzimuma dimensija.
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Grozījums Nr. 273
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina pilsoņu 
un pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 
zinātnē, padarot pieejamāku zinātnisko 
pieredzi, izveidojot visu pētniecības 
rezultātu repozitoriju, attīstot atbildīgas 
pētniecības un inovācijas programmas, 
kurās ņemtas vērā pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības bažas un cerības, un veicinot to 
iesaistīšanos pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” pasākumos. Pilsoņu un 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana būtu 
jāveic kopā ar sabiedrības informēšanas 
darbībām, lai radītu un uzturētu 
sabiedrības atbalstu programmai.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina pilsoņu 
un pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 
zinātnē, padarot pieejamāku zinātnisko 

(20) Lai nostiprinātu saikni starp zinātni un 
sabiedrību un palielinātu sabiedrības 
uzticēšanos zinātnei, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jāveicina pilsoņu 
un pilsoniskās sabiedrības apzināta 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
jautājumu risināšanā, veicinot izglītību 
zinātnē, mazinot digitālo, pētniecības un 
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pieredzi, attīstot atbildīgas pētniecības un 
inovācijas programmas, kurās ņemtas vērā 
pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības bažas un 
cerības, un veicinot to iesaistīšanos 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pasākumos.

inovācijas plaisu un novēršot digitālo 
analfabētismu, padarot pieejamāku 
zinātnisko pieredzi, attīstot atbildīgas 
pētniecības un inovācijas programmas, 
kurās ņemtas vērā pilsoņu un pilsoniskās 
sabiedrības bažas un cerības, un veicinot to 
iesaistīšanos pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 276
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Eiropas reģionālajām iestādēm ir 
svarīga nozīme, ieviešot Eiropas 
Pētniecības telpu un nodrošinot 
Savienības finanšu instrumentu efektīvu 
koordinēšanu, it īpaši veicinot saikni starp 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
struktūrfondiem, pamatojoties uz 
pārdomātām specializācijas stratēģijām. 
Arī reģioniem ir svarīga nozīme, izplatot 
un ieviešot pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” rezultātus un 
piedāvājot papildu finansēšanas 
instrumentus, piemēram, publisko 
iepirkumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 278
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu
jānodrošina pietiekams elastīgums, lai 
ņemtu vērā jaunas norises.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā nepārtraukti būtu jāprasa 
ārēju ekspertu padoms, izmantojot arī 
tādas attiecīgas struktūras kā Eiropas 
tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības.

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Sabiedrības problēmu 
starpdisciplinārais un transdisciplinārais 
raksturs, kā arī vajadzība pēc 
transversāliem savienojumiem un 
saskarnēm pamatprogrammā „Apvārsnis 
2020” nosaka to, ka ir jāveido speciālas 
Vadības valdes. Valdes sastāvā vajadzētu 
būt attiecīgajām ieinteresētajām personām 
no akadēmiskajām aprindām,
rūpniecības, galalietotājiem un
pilsoniskās sabiedrības ar augstāko 
reputāciju un attiecīgu pieredzi, 
nodrošinot visu attiecīgo nozaru un 
pētniecības jomu pārstāvību. Valdēm būtu
jāsniedz viedoklis un konsultācijas 
Komisijai par vispārējo stratēģiju saistībā 
ar attiecīgo sabiedrības problēmu, darba 
programmu izveidi un jomām un 
kritērijiem attiecībā uz uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Kustība virzienā uz lielāku pārdisciplinaritāti, interdisciplinaritāti un transdisciplinaritāti 
(pārorientējoties no tematiem uz lielajām problēmām) nosaka, ka nepieciešams jauns 
mehānisms, lai noteiktu pētniecības un inovāciju programmu, kurā būtu jāiesaista visas 
ieinteresētās personas, kas pārstāv pētniecību, rūpniecību un sabiedrību, tostarp galalietotāji.

Grozījums Nr. 279
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms,
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras 
kā Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības.

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises un augšupējas pieejas, it 
īpaši attiecībā uz topošām zinātnes un 
tehnoloģijas jomām un interdisciplināru 
un transdisciplināru pētniecību.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā nepārtraukti būtu jāprasa ārēju 
ekspertu padoms. Attiecīgo struktūru, 
piemēram, Eiropas Inovāciju un
tehnoloģiju institūta (EITI) un tā 
Zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK),
Eiropas tehnoloģiju platformu, kopīgu
plānošanas iniciatīvu un Eiropas
inovācijas partnerību viedoklis tiks 
pilnībā ņemts vērā, ievērojot to būtisko 
lomu pētniecības vajadzību 
identificēšanas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz iedzīvotāju, 
sabiedrības, politikas, zinātnes un 
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tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās 
un sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms, 
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras kā 
Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības.

tehnoloģiju jaunām iespējām un 
vajadzībām. Programmas būtu jāizstrādā
pārredzamā un līdzdalīgā veidā ciešā
sadarbībā ar visām attiecīgajām
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, tostarp zinātnisko 
aprindu pārstāvjiem, pētniekiem, 
sabiedriskā sektora, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un MVU.
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā nepārtraukti būtu jāprasa
līdzsvarots ārēju ekspertu padoms, 
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras kā 
Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības, tomēr nodrošinot, ka netiek 
pieļauti interešu konflikti.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms,
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras 
kā Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības.

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises, arī notiekošo projektu 
līmenī. Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms. 
Attiecīgo struktūru, piemēram, Eiropas 
tehnoloģiju platformas, kopīgas plānošanas
iniciatīvas un Eiropas inovāciju partnerības
īstenošanas plāni pētniecības vajadzību 
identifikācijas procesā tiks pilnībā ņemti 
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vērā.

Or. en

Pamatojums

Tehnoloģiju platformas ir būtiska nozīme, apvienojot pētniekus un ekspertus, kas pārstāv 
galvenos spēlētājus no dažādām nozarēm. Viņi izstrādā īstenošanas plānus un atbalsta 
Eiropas Komisiju un dalībvalstis, nodrošinot efektīvu īstenošanu. Tās prasa ievērojamus 
cilvēkresursus un finanšu resursus un ir jāatzīst to nozīmīgā loma, atbalstot Komisiju 
pētniecības programmas noteikšanā.

Grozījums Nr. 282
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms, 
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras kā 
Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības.

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 
jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms, ja 
iespējams, izmantojot tādas pastāvošās
attiecīgas struktūras kā Eiropas tehnoloģiju 
platformas, kopīgas plānošanas ierosmes 
un Eiropas inovāciju partnerības.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) „Sabiedrības problēmu” prioritātē 
būtu jāievēro uz problēmu balstīta pieeja, 
kurā fundamentālā zinātne, lietišķie 
pētījumi, zināšanu nodošana un inovācija 
ir vienlīdz svarīgas un savstarpēji saistītas 
sastāvdaļas. Lai nodrošinātu atbilstošu 
līdzsvaru starp konsensuālu un 
caursitošāku RDI, vismaz 15 % no 
budžeta, kas paredzēts sabiedrības 
problēmu prioritātei, būtu jāievēro 
augšupēja loģika ar atvērtiem 
uzaicinājumiem (bez iepriekš definētiem 
uzaicinājumu tematiem). Turklāt 
prioritātēs “Sabiedrības problēmas” un 
“Vadošā loma rūpniecībā” jāatrod 
pareizais līdzsvars starp mazākiem un 
lielākiem projektiem, ņemot vērā īpašo 
nozares struktūru, darbības veidu, 
tehnoloģiju un pētniecības vidi un 
vienlaikus nodrošināt pieņemama līmeņa 
panākumu procentu.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu pārredzamu un 
efektīvu īstenošanas procesu, katram 
konkrētajam mērķim un transversālam 
tematam plānošanas sākumā būtu 
jānosaka daudzgadu indikatīvie ceļveži un 
būtu jātiecas pēc īsa un pārredzama 
izstrādes procesa ikgadējām darba 
programmām. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot ceļvežus un darba 
programmas, savlaicīgi un atbilstošā 
veidā vajadzētu iesaistīt un informēt 
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Eiropas Parlamentu un Padomi. 
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā pastāvīgi būtu jāprasa ārēju 
ekspertu padoms, izmantojot arī tādas 
attiecīgas struktūras kā nozaru 
konsultatīvās padomes, jaunizveidotās 
Vadības valdes, Eiropas tehnoloģiju 
platformas, kopīgas plānošanas ierosmes 
un Eiropas inovāciju partnerības.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru 
uz konsensu balstītā un kardinālākā 
pētniecībā, izstrādē un inovācijā, vismaz 
15 % no budžeta, kas paredzēts prioritātei 
“Sabiedrības problēmu risināšana” un 
prioritātes “Vadošā loma rūpniecībā” 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā”, jāievēro augšupēja, 
pētniecības virzīta loģika saskaņā ar 
paredzētajām prioritātēm. Turklāt 
jāpārņem pareizais līdzsvars prioritātēs 
“Sabiedrības problēmu risināšana” un 
“Vadošā loma rūpniecībā” starp 
mazākiem un lielākiem projektiem, ņemot 
vērā īpašo nozares struktūru, darbības 
veidu, tehnoloģiju un pētniecības vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Alyn Smith
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Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai varētu konkurēt globālā 
mērogā, konstruktīvi risināt sabiedrības 
visaktuālākās problēmas un sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, 
Savienībai pilnībā jāizmanto savi 
cilvēkresursi. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” vajadzētu būt 
katalizatoram un spēcīgam stimulam, lai 
tiktu pabeigta Eiropas Pētniecības telpas 
izveide, jo pamatprogramma atbalsta 
pasākumus, kas piesaista, patur, apmāca 
un attīsta pētniecības un inovācijas 
talantus. Lai sasniegtu šo mērķi un lai 
uzlabotu zināšanu nodošanu, kā arī 
pētnieku skaitu un kvalitāti, cilvēkkapitāla 
veidošanas pasākumiem, arī tādiem, kas 
koncentrē uzmanību tieši uz gados 
jauniem cilvēkiem un sievietēm, vajadzētu 
būt visu Savienības finansēto pētniecības 
un inovācijas pasākumu 
standartelementam.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Rūpniecība un MVU ir būtiski 
faktori pētniecības rezultātu ieviešanā 
tirgos. Pamatprogrammai „Apvārsnis 
2020” būtu jāpiesaista RDI nozarei 
investīcijas no privātā sektora, lai 
panāktu, ka publiskie un privātie 
ieguldījumi pētniecībā un izstrādē 
sasniedz 3 % no IKP, no kā divas 
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trešdaļas būtu jāsaņem no privātā sektora.

Or. en

Pamatojums

Padomes secinājumi 2010. gada martā.

Grozījums Nr. 288
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Platformas dialogam starp 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
pētniekiem būtu jāizveido katrā 
konkrētajā mērķī prioritātēs „Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” un prioritātē 
„Sabiedrības problēmu risināšana”, lai 
apspriestu pētniecības prioritātes un 
nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
šajās prioritārajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Lai nodrošinātu pietiekamu elastību 
visā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
darbības laikā, lai reaģētu uz jaunām 
vajadzībām un norisēm un lai izvērtētu 
un, iespējams, pielāgotu mijiedarbību un 
transversālu iedarbību starp dažādām 
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prioritātēm un prioritāšu ietvaros, būtu 
jārada iespēja, pamatojoties uz 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
vidusposma pārskatu, pārskatīt 
konkrētiem mērķiem un prioritātēm 
paredzētās summas un pārvietot 
apropriācijas starp tām. Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt šādus aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi ieplānot zināmu budžeta elastību, lai varētu pietiekamā apjomā reaģēt uz 
turpmākajām vajadzībām un izmaiņām, tostarp izmantojot transversālas darbības. Šim 
nolūkam piemērotākā procedūra ir deleģētā akta izmantošana, lai nodrošinātu demokrātisku 
pārskatatbildību un ātru lēmumu pieņemšanu.

Grozījums Nr. 290
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā. Pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta Eiropas pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

(22) Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā, veicinot un 
īstenojot visus nepieciešamos pasākumus, 
lai garantētu un uzlabotu pienācīgus 
darba apstākļus zinātniskajiem 
darbiniekiem Savienībā. Pienācīga 
uzmanība būtu jāvelta Eiropas pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
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kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā. Pienācīga
uzmanība būtu jāvelta Eiropas pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 
kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

(22) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā un tās 
profesionālā un sociālā atzīšana visā 
Savienībā. Pilna uzmanība būtu jāvelta 
Eiropas pētnieku hartai un Uzvedības 
kodeksam pētnieku pieņemšanai darbā, kā 
arī citiem atbilstīgiem atsauces 
pamatdokumentiem, kas noteikti saistībā ar 
Eiropas Pētniecības telpu, vienlaikus ņemot 
vērā, ka to ievērošana ir brīvprātīga, lai 
novērstu intelektuālā darbaspēka 
emigrācijas turpināšanos un panāktu 
intelektuālā darbaspēka imigrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Pamatprogrammai „Apvārsnis 
2020” būtu jāattīsta sinerģijas ar citām 
Savienības un dalībvalstu politikām, jo 
īpaši izglītībā, lai pētnieka un inovatora 
profesijas padarītu par pievilcīgām, 
augsta statusa karjeras iespējām 
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talantīgiem Eiropas jauniešiem un 
piesaistītu labākos talantus no trešām 
valstīm. Šajā nolūkā būtu jāveicina 
zinātnes, tehnoloģijas, inženierijas un 
matemātikas (STEM) izglītība un 
jānovērš dzimumu nevienlīdzība zinātnē 
un inovācijā, kas ir nepieciešamie līdzekļi, 
lai nodrošinātu, ka Savienībai būs 
pieejams pētniecības un inovācijas mērķu 
sasniegšanai vajadzīgais cilvēkkapitāls.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Pamatprogrammai „Apvārsnis 
2020” būtu arī jāpalīdz pārliecināt 
Eiropas pētniekus palikt Eiropā, piesaistīt 
Eiropai pētniekus no visas pasaules un 
padarīt Eiropu par pievilcīgāku vietu 
labākajiem pētniekiem. Tāpēc ES līmenī 
būtu jāapsver iespēja izveidot pievilcīgu 
un koordinētu nodokļu režīmu 
pētniekiem.

Or. fr

Pamatojums

Koordinēts un pievilcīgs nodokļu režīms var palīdzēt apturēt intelektuālā darbaspēka 
emigrāciju („smadzeņu aizplūšanu”) no ES.

Grozījums Nr. 294
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Pamatprogrammai „Apvārsnis 
2020” būtu jānodrošina vienlīdzīgas 
iespējas visā Eiropas zinātniskās izcilības 
jomā un jāpalīdz izveidot kopēju Eiropas 
pētniecības telpu, veicinot uzticēšanos un 
plašāku Eiropas mēroga sadarbību 
pētniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” saistītās informēšanas 
un paziņošanas darbības, tostarp 
paziņošana par atbalstītajiem projektiem 
un rezultātiem, ir jāveic visiem pieejamos 
formātos. Pieejamie formāti citstarp ietver 
lielu druku, Braila rakstu, viegli lasāmu 
tekstu, audio, video un elektronisku 
formātu.

Or. en

Pamatojums

Personām ar invaliditāti vajadzētu būt vienlīdzīgai piekļuvei informācijas un komunikācijas 
darbībām saistībā ar „Apvārsni 2020”, tostarp paziņojumiem par atbalstītajiem projektiem 
un rezultātiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka runa ir par publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 296
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansētajām pētniecības darbībām būtu 
jāatbilst Savienības acquis 
communautaire attiecībā uz vienlīdzīgām 
iespējām vīriešiem un sievietēm.
Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” būtu 
jāpievērš uzmanība izcilai zinātnei un 
pētniecībā un inovācijā iesaistītā abu 
dzimumu zinātnes un pētniecības 
personāla profesionālajai kvalifikācijai. 
Lai nodrošinātu Savienības finansējuma 
efektīvu izmantošanu, galvenajam 
kritērijam attiecībā uz Savienības 
pētniecības finansējumu vajadzētu būt 
zinātnes projekta izcilībai un pētniecības 
personāla profesionālajai kvalifikācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansētajām pētniecības darbībām būtu 
jāatbilst Savienības acquis 
communautaire attiecībā uz vienlīdzīgām 
iespējām vīriešiem un sievietēm.
Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” būtu 
jāpievērš uzmanība izcilai zinātnei un 
pētniecībā un inovācijā iesaistītā abu 
dzimumu zinātnes un pētniecības 
personāla profesionālajai kvalifikācijai. 
Lai nodrošinātu Savienības finansējuma 
efektīvu izmantošanu, galvenajam 
kritērijam attiecībā uz Savienības 
pētniecības finansējumu vajadzētu būt 
zinātnes projekta izcilībai un pētniecības 
personāla profesionālajai kvalifikācijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 298
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros izstrādātie pasākumi būtu jāvērš 
uz vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšanu pētniecībā un inovācijā, jo 
īpaši novēršot dzimumu nevienlīdzības 
pamatcēloņus, izmantojot pētnieku — gan 

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

vīriešu — potenciālu pilnā apjomā. Turklāt 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” būtu 
jānodrošina dzimumu aspekta integrēšana 
pētniecības un inovācijas darbību saturā
visos procesa posmos, lai paaugstinātu 
pētniecības kvalitāti un veicinātu inovāciju.
Pasākumi arī būtu jāvērš uz to principu 
īstenošanu, kas saistīti ar sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un noteikti Līguma par 
Eiropas Savienību 2. un 3. pantā un LESD 
8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vārdi „dzimumu aspekts” ir pārprotami, ja tos attiecina uz projektu saturu, un tos var arī 
asociēt ar pretrunīgām un ne visiem pieņemamām darba kārtībām.
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Grozījums Nr. 301
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Pētniecība un inovācija bieži balstās 
uz zinātnieku, pētniecības institūciju, 
uzņēmumu un pilsoņu spēju piekļūt 
zinātniskajai informācijai, apmainīties ar 
to un izmantot to. Lai palielinātu 
zināšanu apriti un izmantošanu, 
zinātnisko publikāciju ilgtspējīgai 
pieejamībai, kas jau ietverta Septītajā 
pamatprogrammā, vajadzētu būt to 
zinātnisko publikāciju vispārējam 
principam, kuras saņem publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”. Turklāt 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
jāeksperimentē ar tiešsaistes atklātu 
piekļuvi zinātniskajiem datiem, kas 
sagatavoti vai apkopoti publiski finansētā 
pētniecībā, ar mērķi, ka atklāta piekļuve 
šādiem datiem līdz 2020. gadam kļūst par 
vispārēju noteikumu. Attiecīgos 
gadījumos publicēšanas izmaksas var segt 
no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz Teresa Riera Madurell ziņojumu, skatīt 10. grozījumu.

Grozījums Nr. 302
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Visa pētniecība un inovācija balstās 
uz zinātnieku, pētniecības institūciju, 
uzņēmumu un pilsoņu spēju publiski 
piekļūt zinātniskajai informācijai, 
apmainīties ar to un izmantot to. Lai 
palielinātu zināšanu apriti un 
izmantošanu, zinātnisko publikāciju 
brīvai, atklātai tiešsaistes pieejamībai, kas 
jau ietverta Septītajā pamatprogrammā, 
jābūt to zinātnisko publikāciju vispārējam 
principam, kas saņem publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”. Turklāt 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
jāeksperimentē ar tiešsaistes atklātu 
piekļuvi jau pašlaik publiskiem 
zinātniskajiem datiem, kas sagatavoti vai 
apkopoti publiski finansētā pētniecībā, ar 
mērķi, ka atklāta piekļuve šādiem datiem 
līdz 2020. gadam kļūst par vispārēju 
noteikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai palielinātu zināšanu apriti un 
izmantošanu, zinātnisko publikāciju 
brīvai, atklātai tiešsaistes pieejamībai, kas 
jau ietverta Septītajā pamatprogrammā, 
jābūt to zinātnisko publikāciju vispārējam 
principam, kas saņem publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”. Pieprasot brīvu 
piekļuvi zinātniskajām publikācijām, ko 
finansē saskaņā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, tiek nodrošināta 
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plašāka zināšanu un inovāciju izplatīšana 
pilsoņiem (tostarp zinātniekiem, 
inovatoriem, izglītotājiem, ierēdņiem, 
uzņēmējiem) un uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, kā arī ātrāka atdeve Savienības 
nodokļu maksātāju naudai, kas ieguldīta 
pētniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Pamatprogramma „Apvārsnis 
2020” veicinās un atbalstīs darbības ceļā 
uz to, lai izmantotu Eiropas vadošo lomu 
sacensībā par jaunu procesu un 
tehnoloģiju izstrādi ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanai plašā nozīmē un cīņai pret 
klimata pārmaiņām. Šāda horizontālā 
pieeja, kas pilnībā integrēta visās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
prioritātēs, palīdzēs Savienībai gūt 
panākumus zemu oglekļa emisiju un 
resursu ziņā ierobežotā pasaulē, 
vienlaikus veidojot resursu izmantošanas 
ziņā efektīvu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Katram dalībniekam, kas saņēmis 
Savienības finansējumu, būtu jāpieliek 
visas pūles, lai izmantotu tā īpašumā 
esošos rezultātus turpmākiem pētījumiem 
vai komerciālā veidā, vai nodotu tos 
izmantošanai citai juridiskai vienībai šiem 
mērķiem, jo īpaši nododot un licencējot 
rezultātus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXXX/2012 41. pantu [Dalības 
noteikumi]

Or. en

Grozījums Nr. 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Visa pētniecība un inovācija balstās 
uz zinātnieku, pētniecības institūciju, 
uzņēmumu un pilsoņu spēju atklāti 
piekļūt zinātniskajai informācijai, 
apmainīties ar to un izmantot to. Tomēr 
būtu jāievēro intelektuālā īpašuma 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 

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

pasākumos būtu jāievēro ētikas principi.
Būtu jāņem vērā Eiropas Dabaszinātņu un 
jauno tehnoloģiju ētikas grupas atzinumi.
Savienībai būtu arī jāievēro kultūras 
daudzveidība un dalībvalstu ētiskas izvēles 
lēmumi, kas jāņem vērā attiecībā uz 
finansējuma piešķiršanu. Pētniecības 
pasākumi būtu arī jāveic saskaņā ar
LESD 13. pantu, un tajos būtu jāievēro 
pienākums aizstāt vai samazināt dzīvnieku
izmantošanu zinātniskiem mērķiem vai 
jāuzlabo apstākļi, kādos tas tiek veikts.
Visi pasākumi būtu jāveic tā, lai 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

Or. it

Pamatojums

Labāk atsaukties uz LESD 13. pantu saistībā ar trim attiecīgajiem principiem (aizstāšana, 
samazināšana un uzlabošana); turklāt šis formulējums labāk atbilst regulas priekšlikuma 
19. panta 10. punktam, ar ko paredz pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” noteikumus 
attiecībā uz dalību un izplatīšanu. Nav īpaša pamata ierobežot šo prasību ar 
„pamatprincipiem”. 

Grozījums Nr. 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas (EGE) pamatoti un regulāri 
atjaunoti atzinumi, kas kā 
priekšnosacījumu ietver pārredzamu 
atlases metodi, ko nodrošina EGE locekļu 
neatkarība un zinātniskā kompetence. 
Pētniecības darbībās būtu arī jāņem vērā 
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aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 13. pants, un būtu jāsamazina 
dzīvnieku izmantošana pētniecībā un 
testēšanā, lai galu galā aizstātu to 
izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic tā, 
lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 168. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Neatkarību attiecībā uz zinātnisko kompetenci būtu jācenšas panākt gan konsultatīvās 
iestādēs, gan lēmējiestādēs.

Grozījums Nr. 309
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

ES pamatprogrammās, nosakot finansējumu pētniecībai, ir jāievēro dalībvalstu 
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konstitucionālie tiesību akti. ES nevar finansēt pētījumus, kuri nav atļauti dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 310
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 311
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

grupas atzinumi. Pētniecības pasākumos 
būtu arī jāņem vērā LESD 13. pants un 
būtu jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai ar laiku aizstātu 
to izmantošanu. Pētniecības pasākumos 
būtu jāņem vērā arī dalībvalstu tiesību 
aktu vai administratīvie noteikumi un 
tradīcijas. Visi pasākumi būtu jāveic tā, lai 
nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
atbalstītajos pētniecības un inovācijas 
pasākumos būtu jāievēro ētikas 
pamatprincipi. Būtu jāņem vērā Eiropas 
Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas 
grupas atzinumi. Pētniecības darbībās būtu 
arī jāņem vērā LESD 13. pants, un būtu 
jāsamazina dzīvnieku izmantošana 
pētniecībā un testēšanā, lai galu galā 
aizstātu to izmantošanu, cita starpā 
izmantojot inovatīvu ar dzīvniekiem 
nesaistītu metožu un tehnoloģiju 
stratēģisku izstrādi, iekļaušanu un 
izmantošanu. Visi pasākumi būtu jāveic tā, 
lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 
168. pantu.

Or. sl

Grozījums Nr. 313
Elisabetta Gardini
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Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 314
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 315
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Nav tiesiska pamata izmantot 
Savienības budžetu militāro aprīkojuma 
pētniecībai, izstrādei un iepirkumiem un 
sniegt Eiropas Aizsardzības aģentūrai 
(EAA) un valstu aizsardzības ministrijām 
un aģentūrām tiešu piekļuvi Savienības 
budžetam. Tādēļ aizsardzības pētniecība 
būtu skaidri jāizslēdz no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un 
nebūtu jāveido strukturēta sadarbība 
starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
un EAA. Šo pašu iemeslu dēļ no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
būtu jāizslēdz arī pētījumi par divējāda 
lietojuma tehnoloģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24b) Visiem priekšlikumiem drošības 
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pētniecības jomā vispirms būtu jāveic ex-
ante ētikas un sabiedriskās ietekmes 
novērtējums, kurā pilnībā ņem vērā 
pamatā esošās pētniecības un izstrādes 
(PI) programmas iespējamo ietekmi uz 
sabiedrību. Jebkuri nozīmīgi ētikas 
jautājumi un/vai sabiedriskā ietekme, kas 
konstatēta šādā ietekmes novērtējumā, 
būtu pilnībā jāintegrē uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus gan kā 
neatņemama daļa no PI programmas, gan
kā resursu atvēlēšana konkrēto jautājumu 
pētniecībai un analīzei. Turklāt ētikas 
pārbaude būtu jāveic katram projektam 
pirms īstenošanas un tās laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24c) Būtu jāpanāk līdzsvars starp 
pētniecību dabaszinātnēs un tehnoloģijās 
un citās zinātnēs, jo īpaši politiskajās, 
sociālajās un humanitārajās zinātnes. 
Drošības jomas programmai būtu 
jāpievēršas konfliktu un sadarbības 
raksturam un transformācijai un valstu, 
starptautisku organizāciju, nevalstisko 
dalībnieku un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju lomai, kā arī konfliktu 
novēršanai, miera veidošanai un civilās 
drošības nozares reformai.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Konrad Szymański
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Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Būtu jāpievērš uzmanība 
ievērojamām atšķirībām starp dalībvalstu 
tiesību aktiem attiecībā uz pētniecību, 
kurā izmanto cilvēka embrijus un cilvēka 
embrionālās cilmes šūnas. Savienības 
pētniecības politikai nevajadzētu novest 
pie dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanas. 
Komisijai vajadzētu atcerēties savu 
paziņojumu attiecībā uz Septīto 
pamatprogrammu, ka tā turpinās 
pašreizējo praksi un neiesniegs 
regulatīvajai komitejai projektu 
priekšlikumus, kas ietver pētniecības 
darbības, kurās paredzēts iznīcināt cilvēka
embrijus, tostarp cilmes šūnu iegūšanai1.
Tiesiskās nepārtrauktības nodrošināšanai 
šī apņemšanās būtu jāiekļauj arī šajā 
regulā.
__________________
1 12. punkts Komisijas deklarācijā par 
6. punktu, kas pievienota Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (OV L 412, 30.12.2006., 
1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir Komisijas saistībām cilmes šūnu jomā piešķirt juridisku spēku.

Grozījums Nr. 319
Elisabetta Gardini
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Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Dalībvalstu tiesību akti par 
pētniecību, kurā izmanto cilvēka embrijus 
un cilvēka embrija cilmes šūnas, ir būtiski 
atšķirīgi. Ar Savienības politiku 
nevajadzētu censties saskaņot dalībvalstu 
tiesību aktus. Saistībā ar septīto 
pamatprogrammu, Komisija paziņoja, ka 
tā „turpinās pašreizējo praksi un 
neiesniegs regulatīvajai komitejai nevienu 
projekta priekšlikumu, kas ietver izpētes 
darbības, kurās paredzēts iznīcināt cilvēka 
embrijus, tostarp cilmes šūnu iegūšanai”1. 
Juridiskās noteiktības nodrošināšanai šīs 
saistības ir vēlams iekļaut arī šajā regulā.

__________________
1 12. punkts Komisijas deklarācijā par 
6. punktu, kas pievienota Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV 
L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 320
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, 
ir atkarīga no zinātnieku sprieduma, 

(25) Būtu jāpievērš uzmanība 
ievērojamām atšķirībām starp dalībvalstu 
tiesību aktiem attiecībā uz pētniecību, 
kurā izmanto cilvēka embrijus un cilvēka 
embrionālās cilmes šūnas. Savienības 
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ņemot vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, 
un tai piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi no dalībvalstīm. 
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

pētniecības politikai nevajadzētu novest 
pie dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanas.
Komisijai vajadzētu atcerēties savu 
paziņojumu attiecībā uz Septīto 
pamatprogrammu, ka tā turpinās 
pašreizējo praksi un neiesniegs 
regulatīvajai komitejai projektu 
priekšlikumus, kas ietver pētniecības 
darbības, kurās paredzēts iznīcināt cilvēka 
embrijus, tostarp cilmes šūnu iegūšanai1. 
Tiesiskās nepārtrauktības nodrošināšanai 
šī apņemšanās būtu jāiekļauj arī šajā 
regulā.
__________________
1 12. punkts Komisijas deklarācijā par 
6. punktu, kas pievienota Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (OV L 412, 30.12.2006., 
1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Tomēr tiek atzīts, ka cilmes šūnu 
pētījumiem ir potenciāls novest pie 
ārstēšanas metožu un terapiju izstrādes 
pacientiem, kas cieš no daudzām 
saslimšanām un slimībām, tostarp 
neārstējamām neirodeģeneratīvām 
slimībām, piemēram, Parkinsona 
slimības, kustību neironu slimībām un 
multiplās sklerozes, kā arī 1. veida 
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finansēt darbības, kas ir aizliegtas visās 
dalībvalstīs. Tāpat nedrīkstētu finansēt tādu 
darbību, kas ir aizliegta konkrētajā 
dalībvalstī.

diabēta, sirds un asinsvadu slimībām, 
aknu bojājumiem, muguras smadzeņu 
bojājumiem un akluma. Daudzas no šīm 
diagnozēm kļūs izplatītākas līdz ar 
iedzīvotāju novecošanos. Lai nodrošinātu 
labāku izpratni par cilmes šūnu milzīgo 
potenciālu, zinātniekiem vajadzētu būt 
iespējai turpināt pētījumus visos cilmes 
šūnu pētniecības virzienos, ja tas ir atļauts 
attiecīgajā dalībvalstī. Cilvēka —
pieauguša vai embrija — cilmes šūnu 
izmantošana tomēr ir atkarīga no 
zinātnieku sprieduma, ņemot vērā mērķus, 
ko viņi vēlas sasniegt, un tai piemēro 
stingru ētikas pārbaudi. Nedrīkstētu 
finansēt tādus ar cilvēka embrija cilmes 
šūnu izmantošanu saistītus projektus, kam 
nav saņemti vajadzīgie apstiprinājumi no 
dalībvalstīm. Nedrīkstētu finansēt darbības, 
kas ir aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt nevienu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Eiropas Komisija ir nobažījusies par 
jautājumiem saistībā ar cilvēka cilmes 
šūnu, kas var būt iegūtas no pieauguša 
cilvēka, no embrija vai no nabassaites, 
izmantošanas likumību. Cilvēka cilmes 
šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā terapeitiskos mērķus, ko viņi vēlas 
sasniegt, un tai piemēro stingru ētikas 
pārbaudi. Projektus, kas saistīti ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu drīkst 
finansēt, ja tie ir pienācīgi apstiprināti 
attiecīgajās dalībvalstīs. Nedrīkstētu 
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nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

finansēt darbības, kas ir aizliegtas visās 
dalībvalstīs. Tāpat nedrīkstētu finansēt tādu 
darbību, kas ir aizliegta konkrētajā 
dalībvalstī. Tomēr medicīnas pētījumus 
par visiem cilmes šūnu veidiem finansē 
tajās dalībvalstīs, kur šāda darbība ir 
atļauta.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi pieņemt objektīvu, tolerantu un neitrālu pieeju attiecībā uz jutīgo jautājumu par 
pētījumiem, izmantojot dažāda veida cilmes šūnas, jo īpaši no liekajiem embrijiem.

Grozījums Nr. 323
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Ir pierādīts, ka cilmes šūnas ir 
efektīvas dažādās ārstnieciskās 
manipulācijās, jo īpaši reģeneratīvās 
medicīnas jomā. Tādēļ Eiropas Savienībai 
būtu jāturpina atbalstīt pētījumus šajā 
virzienā. Tomēr Eiropas Komisija atzīst, 
ka cilvēka embrija cilmes šūnu pētniecību 
ir saistīta ar ētikas jautājumiem, un tāpēc 
skaidri atturas aicināt izmantot cilvēka 
embriju cilmes šūnas. Pieauguša
cilvēka cilmes šūnu izmantošana, it īpaši,
ja tās ir no nabassaites asinīm iegūtas vai 
inducētās pluripotentās cilmes šūnas, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, un tai 
piemēro stingru ētikas pārbaudi.
Nedrīkstētu finansēt ar cilvēka embrija 
cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus. Nedrīkstētu finansēt darbības, 
kas ir aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt nevienu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.
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Or. it

Grozījums Nr. 324
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas.
Attieksme pret cilvēka cilmes šūnu
izmantošanu dalībvalstīs ir atšķirīga.
Tāpēc ar cilvēka embrija cilmes šūnu 
izmantošanu saistītus projektus nedrīkstētu 
finansēt no Eiropas Savienības budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Eiropas Komisija tieši neprasa 
izmantot cilvēka embrija cilmes šūnas. 
Cilvēka — pieauguša vai embrija —
cilmes šūnu izmantošana, ja tāda notiek, ir 
atkarīga no zinātnieku sprieduma, ņemot 
vērā mērķus, ko viņi vēlas sasniegt, un tai 

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

piemēro stingru ētikas pārbaudi. 
Nedrīkstētu finansēt tādus ar cilvēka 
embrija cilmes šūnu izmantošanu saistītus 
projektus, kam nav saņemti vajadzīgie 
apstiprinājumi saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem. Nedrīkstētu 
finansēt darbības, kas ir aizliegtas visās 
dalībvalstīs. Tāpat nedrīkstētu finansēt 
nevienu darbību, kas ir aizliegta konkrētajā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(25) Pieaugušu cilvēku cilmes šūnu 
izmantošana ir atkarīga no zinātnieku 
sprieduma, ņemot vērā mērķus, ko viņi 
vēlas sasniegt, un tai piemēro stingru ētikas 
pārbaudi, ko organizē Eiropas Komisija.
Nedrīkstētu finansēt darbības, kas ir 
aizliegtas visās dalībvalstīs. Tāpat 
nedrīkstētu finansēt tādu darbību, kas ir 
aizliegta konkrētajā dalībvalstī.

Or. it

Pamatojums

Tādā nozarē, kur ētikas izvēles un tiesiskie risinājumi dažādās dalībvalstīs ir tik atšķirīgi, ir 
jāievēro subsidiaritātes princips. Saskaņā ar ES konsekvences principu un pēc tiesas prakses, 
kas izveidota ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu Brüstle lietā, ir jāatturas finansēt 
pētniecības projektus, kas minēti iepriekšminētajā noteikumā. Atsauce uz Eiropas Komisiju 
dod precīzāku norādi uz Komisijas 2006. gada 30. decembra deklarācijas 6. punktu.



PE492.656v01-00 78/178 AM\906699LV.doc

LV

Grozījums Nr. 327
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Eiropas Savienības Tiesas 
spriedums lietā C-34/101 nosaka, ka 
Savienības tiesības aizliedz patentēt 
cilvēka embrionālās cilmes šūnas. Šis 
Tiesas spriedums neietekmē dalībvalstu 
tiesības attiecībā uz šāda veida pētniecību 
vai tās finansēšanu no dalībvalsts 
budžeta. Tomēr spriedumam ir ietekme uz 
Savienības tiesībām. Šo regulu, iespējams, 
varētu apstrīdēt Eiropas Savienības Tiesā, 
ja ar to neaizliegtu finansēt pētniecību, 
kurā izmanto cilvēka embrija cilmes 
šūnas. Tādēļ ir ieteicams šādu pētniecību 
izslēgt no Savienības finansējuma, šo 
jautājumu atstājot dalībvalstu pētniecības 
budžetu kompetencē.
__________________
1 ES Tiesas 2011. gada 18. oktobra 
spriedums (virspalāta) Lietā C-34/10, 
Oliver Brüstle pret Greenpeace eV (vēl 
nav publicēts).

Or. en

Grozījums Nr. 328
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Eiropas Savienības Tiesas 
spriedums lietā C-34/101 nosaka, ka 
Savienības tiesības aizliedz patentēt 
cilvēka embrionālās cilmes šūnas. 
Saskaņā ar šo spriedumu embrija cilmes 
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šūnu pētniecība būtu jāizslēdz no 
Savienības finansējuma.
__________________
1 ES Tiesas 2011. gada 18. oktobra 
spriedums (virspalāta) Lietā C-34/10, 
Oliver Brüstle pret Greenpeace.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Eiropas Savienības Tiesas 
spriedums lietā C-34/101 nosaka, ka 
Savienības tiesības aizliedz patentēt 
cilvēka embrionālās cilmes šūnas. 
Saskaņā ar šo spriedumu embrija cilmes 
šūnu pētniecība būtu jāizslēdz no 
Savienības finansējuma.
__________________
1 ES Tiesas 2011. gada 18. oktobra 
spriedums (virspalāta) Lietā C-34/10, 
Oliver Brüstle pret Greenpeace.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Savienībai būtu jāmudina 
zinātnieki, kuru pētniecību finansē no 
Eiropas budžeta, patentēt savus 
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izgudrojumus Eiropā. Cilvēka embrija 
cilmes šūnas nevar patentēt, tādēļ šāda 
veida pētījumi būtu jāizslēdz no 
Savienības finansējuma un tos būtu 
jāfinansē tikai no dalībvalstu budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Pētījumi par šūnām, kas iegūtas no nabassaites asinīm, vajadzētu būt pētījumu „trešajam 
ceļam”, kas skaidri jāatbalsta pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 332
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Septītajā pamatprogrammā katram 
projektam, kurā paredzēts izmantot 
cilvēka embrionālās cilmes šūnas, ir 
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jāveic zinātniskais novērtējums, kura 
laikā šādu cilmes šūnu izmantošanas 
nepieciešamību zinātnisko mērķu 
sasniegšanai novērtē neatkarīgi 
zinātniskie eksperti. Tas būtu jāturpina 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Nesenais inducēto pluripotento 
cilmes šūnu atklājums ir pavēris jaunu 
ceļu pētniecībā papildus vairākus gadus 
ilgušajām iespējām pētīt pieauguša 
cilvēka un embrija cilmes šūnas un 
tādējādi sniedzis jaunu cerību pacientiem, 
kas gaida ārstēšanu. Tādēļ Savienībai 
būtu jārīkojas, paturot prātā šādus 
faktorus:
– zinātniskās kopienas ieinteresētību visos 
pētniecības veidos;
– vajadzību panākt līdzsvaru starp 
dažādiem cilmes šūnu pētījumu veidiem, 
nedodot priekšroku kādam no tiem 
salīdzinājumā ar citiem;
– to, cik svarīgi ir bez aizspriedumiem 
izskatīt ētiskās problēmas saistībā ar 
katras kategorijas cilmes šūnām.

Or. fr

Grozījums Nr. 334
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Savienības pētniecības politikā un 
pētniecības finansējumā būtu 
jānodrošina, ka zinātnieks, kura pētījumu 
finansē no Savienības nodokļu maksātāju 
naudas, arī patentē savus izgudrojumus 
Savienībā. Tā kā cilvēka embrija cilmes 
šūnas nav patentējamas (salīdzināt ar ES 
Tiesas praksi Lietā C-34/10), šādi pētījumi 
būtu jāizslēdz no Savienības finansējuma, 
lai nodrošinātu nodokļu maksātāju 
naudas atbildīgu izmantojumu. Tomēr 
jebkura dalībvalsts var nolemt finansēt 
šādu pētījumu tikai no valsts budžeta un 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Savienībai būtu jāmudina 
zinātnieki, kuru pētniecību finansē no 
Savienības budžeta, patentēt savus 
izgudrojumus Eiropā. Cilvēka embrija 
cilmes šūnas nevar patentēt, tādēļ šāda 
veida pētījumi būtu jāizslēdz no 
Savienības finansējuma un tos būtu 
jāfinansē tikai no dalībvalstu budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Savienības pētniecības politikā un 
pētniecības finansējumā būtu 
jānodrošina, ka zinātnieks, kura pētījumu 
finansē no Savienības nodokļu maksātāju 
naudas, arī patentē savus izgudrojumus 
Savienībā. Tā kā cilvēka embrija cilmes 
šūnas nav patentējamas (salīdzināt ar ES 
Tiesas praksi Lietā C-34/10), šādi pētījumi 
būtu jāizslēdz no Savienības finansējuma, 
lai nodrošinātu nodokļu maksātāju 
naudas atbildīgu izmantojumu. Tomēr 
jebkura dalībvalsts var nolemt finansēt 
šādu pētījumu tikai no valsts budžeta un 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
25.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25c) Pētījumi par alternatīviem cilmes 
šūnu avotiem, kas nav saistīti ar embriju 
un kas ir izrādījušies daudzsološāki un 
mazāk pretrunīgi, būtu stingri jāatbalsta. 
Šāds stimuls arī pastiprinās Savienības 
konkurētspēju šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskā ziņā cilvēka embrionālās cilmes šūnas ir drīzāk izraisījušas vilšanos, un mūsdienās 
to klīniskās prognozes samazinās. Savukārt zinātnes sasniegumi pētniecībā ar alternatīvām 
cilmes šūnām (pieaugušo, nabassaites vai inducētām pluripotentām), kuras netiek pretrunīgi 
vērtētas, ir perspektīvāki klīniskajā praksē vai tiem patiešām jau ir plaši izplatīti klīniskie 
rezultāti.
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Grozījums Nr. 338
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā. 
Atbilstoša saikne ar kohēzijas politikas 
fondiem un koordinēta darbība palīdzēs 
samazināt pētniecības un inovāciju plaisu 
Eiropas Savienībā, ņemot vērā īpatnības, 
kas ir LESD 174. un 349. pantā un 
355. panta 1. punktā minētajiem 
reģioniem.

Or. pt

Pamatojums

Piemērotas struktūra ir nepieciešama, lai savienotu reģionālās un kohēzijas politikas 
līdzekļus ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansējumu, neaizmirstot īpatnības, kas ir 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. un 349. pantā un 355. panta 1. punktā 
minētajiem reģioniem.

Grozījums Nr. 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku (26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
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ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā. Tomēr 
ir svarīgi noteikt skaidru atšķirību starp 
to, kā finansējums tiek piešķirts — PI 
finansējums pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” vienmēr būtu jāpiešķir, 
pamatojoties uz izcilības kritērijiem 
pētniecībā un potenciālu sasniegt 
konkrētus rezultātus inovācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.
Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
vajadzētu arī izmantot panākumus, kas 
gūti ar esošajām iniciatīvām, piemēram, 
iniciatīvu „Zināšanu reģioni” un kopīgas 
pētniecības instrumentu.



PE492.656v01-00 86/178 AM\906699LV.doc

LV

Or. de

Grozījums Nr. 341
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija un pamatiniciatīvas ar citām 
Savienības programmām tādās jomās kā 
izglītība, kosmoss, vide, enerģētika, 
lauksaimniecība un zivsaimniecība,
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas un stiprināt 
potenciālu virzīties pa „izcilības kāpnēm” 
pārdomātu specializācijas stratēģiju 
kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā un ārējā
drošība, kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un 
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ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

sinerģija ar kohēzijas politikas fondiem un 
lauku attīstības politiku, kas var īpaši 
palīdzēt nostiprināt valstu un reģionālās 
pētniecības un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Vairs nepastāv tīri iekšēja drošības dimensija, jo daudzi no šodienas draudiem ir globāla 
rakstura (piemēram, kibernoziegumi, terorisms). Savienība ir attiecīgi rīkojusies, izveidojot 
kopīgu EĀDD vadītāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu. „Apvārsnī 2020” tāpat 
būtu jāievēro šī vajadzība.

Grozījums Nr. 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus būtu iespējams sasniegt pilnībā, ir 
svarīgi, lai Savienības kohēzijas politika 
palīdzētu uzlabot prasmju bāzi un 
inovācijas spējas vietējā līmenī, kā arī 
izstrādāt instrumentus un sadarbības 
kārtību, veicinot sadarbību starp ES 
reģioniem. Šādi instrumenti un sadarbība 
ir būtiska, lai īstenotu „Apvārsnis 2020” 
izcilības programmu, un tā gūtu 
panākumus vietējā, reģionālā un Eiropas 
līmenī. Turklāt darbības programmas un 
pētniecības, inovācijas un pārdomātas 
specializācijas stratēģijas būtu jāvērš uz 
ciešāku saikni starp pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 344
Alyn Smith
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Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai nodrošinātu lielāku un labāku 
saikni starp pētniecību un inovāciju, 
„Apvārsnis 2020” atbalsta zināšanu un 
tehnoloģiju nodošanu, veltot īpašu 
uzmanību saiknei starp pētījumiem, kurus 
veic publiskajā telpā, un Savienības 
ražošanas struktūru tās reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Pamatprogrammai „Apvārsnis 
2020” būtu jācenšas izplatīt un veicināt 
izcilu pētniecību visos Eiropas reģionos 
kā priekšnoteikumu ģeogrāfiski 
līdzsvarotai Savienības izaugsmes un 
inovācijas stratēģijai un jācenšas sekmēt 
pētnieku mobilitāti kā līdzekli, lai 
novērstu dažāda veida intelektuālā 
darbaspēka emigrāciju starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai izmantotu sinerģijas starp 
politikām, „izcilības kāpņu” instrumenti 
būtu jāievieš gan pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, gan kohēzijas politikā.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Eiropas vietējām un reģionālajām 
iestādēm ir jābūt svarīgai nozīmei, ieviešot 
Eiropas Pētniecības telpu un nodrošinot 
Savienības finanšu instrumentu efektīvu 
saskaņošanu, jo īpaši veicinot saikni starp 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un 
struktūrfondiem saskaņā ar reģionālās 
inovācijas stratēģijām, pamatojoties uz 
pārdomātu specializāciju. Arī reģioniem ir 
svarīga nozīme, izplatot un ieviešot 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
rezultātus un piedāvājot papildu 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 
avots Eiropā ir MVU. Tāpēc ir 

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

nepieciešams, lai pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” aktīvi piedalītos MVU, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK. Tam būtu 
jāveicina Mazās uzņēmējdarbības akta 
mērķu sasniegšana. MVU veido vairāk 
nekā 95 % no visiem Savienības 
uzņēmumiem, tomēr pastāv lielās 
atšķirības starp MVU un dažāda veida 
MVU ir nepieciešama atšķirīga pieeja. 
Tāpēc pamatprogrammā „Apvārsnis 
2020” būtu jāparedz dažādu instrumentu 
pakete, lai atbalstītu MVU pētniecības un 
inovācijas darbības un spējas, piemēram, 
tiešs finansējums, plašāka piedalīšanās 
kopīgos projektos, vieglāka piekļuve 
finansējumam, prasmju uzlabošana un 
apmācība, cilvēkresursu mobilitāte, un 
„Eurostars” projekti. Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” vajadzētu atbalstīt arī 
mazākos uzņēmumus ar vidēji lielu 
kapitālu („mid-caps” jeb uzņēmējdarbības 
uzņēmumus, kuros ir līdz 1000 
darbiniekiem), no kuriem daudziem ir 
augsts izaugsmes potenciāls.

Or. en

Pamatojums

MVU definīcija ir ļoti plaša. Dažāda veida MVU prasa atšķirīgu pieeju. Pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” būtu jāparedz dažādu instrumentu pakete, ko varētu izmantot un vērst uz 
dažādām MVU apakšgrupām, piemēram, atkarībā no lieluma, izaugsmes posma, nozares un 
PI intensitātes.

Grozījums Nr. 349
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 
avots Eiropā ir MVU. Tāpēc ir 

(27) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 
avots Eiropā ir MVU. Tāpēc ir 
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nepieciešams, lai pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” aktīvi piedalītos MVU, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK15. Tam būtu 
jāveicina Mazās uzņēmējdarbības akta 
mērķu sasniegšana16.

nepieciešams, lai pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” aktīvi piedalītos MVU, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK15. Šajā nolūkā 
būtu jāizstrādā instrumentu kopums, lai 
atbalstītu pētniecību un inovāciju dažādos 
inovācijas cikla posmos un ņemtu vērā 
dažāda lieluma un veida MVU. 
Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” visā 
īstenošanas gaitā vismaz 20 % no budžeta 
būtu jāpiešķir MVU. Jo īpaši vismaz 10 % 
no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta izlietos, izmantojot MVU 
instrumentu, kas būtu jāpārvalda un 
jāīsteno vienotai administratīvajai 
struktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 351
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Nozīmīgs inovācijas un izaugsmes 
avots Eiropā ir MVU. Tāpēc ir 
nepieciešams, lai pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” aktīvi piedalītos MVU, 
kā noteikts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK. Tam būtu 
jāveicina Mazās uzņēmējdarbības akta16

mērķu sasniegšana.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Universitātēm ir būtiska nozīme 
Savienības zinātniskajā un tehnoloģiskajā 
bāzē, jo tās ir izcilības pamatiestādes gan 
apmācības, gan pētniecības jomā.
Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas 
apvieno dažādus dalībniekus visā 
inovācijas ķēdē — no fundamentālās līdz 
tehnoloģiskajai pētniecībai, no produktu 
un procesu izstrādes līdz prototipiem un 
demonstrējumiem, un tālāk līdz pat pilna 
apjoma īstenošanai publiskajā un 
privātajā sektorā.
Rūpniecība un MVU ir būtiski faktori 
pētniecības rezultātu ieviešanā tirgos. 
Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
būtu jāpiesaista RDI nozarei investīcijas 
no privātā sektora, lai sasniegtu mērķi 
panākt, ka publiskie un privātie 
ieguldījumi pētniecībā un izstrādē 
sasniedz 3 % no IKP.

Or. en
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Grozījums Nr. 353
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Universitātēm ir būtiska nozīme 
Savienības zinātniskajā un tehnoloģiskajā 
bāzē, jo tās ir izcilības pamatiestādes gan 
apmācības, gan pētniecības jomā. 
Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas 
atrodas būtiskos mezglu punktos 
inovācijas ekosistēmās, apvienojot 
svarīgākos dalībniekus visā inovācijas 
ķēdē — no fundamentālās līdz 
tehnoloģiskajai pētniecībai, no produktu 
un procesu izstrādes līdz prototipiem un 
demonstrējumiem, un tālāk līdz pat pilna 
apjoma īstenošanai publiskajā un 
privātajā sektorā. Rūpniecība un MVU ir 
būtiski faktori pētniecības rezultātu 
ieviešanā tirgos. Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” būtu jāpiesaista RDI 
nozarei investīcijas no privātā sektora, lai 
panāktu, ka publiskie un privātie 
ieguldījumi pētniecībā un izstrādē 
sasniedz 3 % no IKP, no kā 2/3 būtu 
jāsaņem no privātā sektora.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai maksimāli palielinātu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
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ietekmi, īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
multidisciplinārai, interdisciplinārai un 
transdisciplinārai pieejai kā nozīmīga 
zinātniskā progresa nepieciešamajiem 
elementiem. Zinātniski atklājumi nereti 
tiek izdarīti tuvu disciplīnu un zināšanu 
robežām vai to krustpunktā. Turklāt 
Eiropas problēmu un uzdevumu 
sarežģītības dēļ ir vajadzīgi risinājumi, ko 
var izstrādāt tikai tad, ja sadarbojas 
vairākas disciplīnas un sabiedrības
dalībnieki.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai maksimāli palielinātu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietekmi, īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
multidisciplinārai, interdisciplinārai un 
transdisciplinārai pieejai kā nozīmīga 
zinātniskā progresa nepieciešamajiem 
elementiem. Zinātniski atklājumi nereti 
tiek izdarīti tuvu disciplīnu un zināšanu 
robežām vai to krustpunktā. Turklāt 
Eiropas problēmu un uzdevumu 
sarežģītības dēļ ir vajadzīgi risinājumi, ko 
var izstrādāt tikai tad, ja sadarbojas 
vairākas disciplīnas un sabiedrības 
dalībnieki.

Or. en

Pamatojums

Multidisciplināra, interdisciplināra un transdisciplināra pieeja ir ļoti svarīga, lai panāktu 
progresu zinātnē un inovācijā. Šo problēmu sarežģītību bieži vien nevar atrisināt tikai ar 
vienu zinātnes disciplīnu vai tikai pētnieki vien. Tāpēc, lai atrastu un izstrādātu vislabākos 
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risinājumus, regulāri ir nepieciešami kopīgi mērķi vai kopīgas kognitīvās struktūras starp 
disciplīnām un sabiedrības dalībniekiem. Šā iemesla dēļ pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
ne tikai jāparedz, bet arī jāveicina daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieeja.

Grozījums Nr. 356
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Universitātēm un pētniecības 
organizācijām ir būtiska nozīme 
Savienības zinātniskajā un tehnoloģiskajā 
bāzē, jo tās ir izcilības pamatiestādes gan 
apmācības, gan pētniecības jomā.

Or. en

Pamatojums

Daudzu dalībvalstu sistēmās pētniecības organizācijām ir vadošā loma augsta līmeņa 
pētniecībā.

Grozījums Nr. 357
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Universitātēm un pētniecības 
organizācijām ir būtiska nozīme 
Savienības zinātniskajā un tehnoloģiskajā 
bāzē, jo tās ir izcilības pamatiestādes gan 
apmācības, gan pētniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Luigi Berlinguer
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Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Universitātēm ir būtiska nozīme 
Savienības zinātniskajā un tehnoloģiskajā 
bāzē, jo tās ir izcilības pamatiestādes gan 
apmācības, gan pētniecības jomā, veicot 
svarīgo uzdevumu saistīt Eiropas 
augstākās izglītības telpas īstenošanas 
sasaisti ar Eiropas pētniecības telpu.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b) Lai maksimāli palielinātu 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietekmi, īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
fundamentālai zinātnei, kā arī 
daudzdisciplinārām un starpdisciplinārām 
pieejām kā elementiem, kas nepieciešami 
ievērojamam zinātnes progresam. 
Zinātnes sasniegumi bieži vien tiek gūti 
pie disciplīnu robežām vai to 
krustpunktos. Turklāt to problēmu un 
izaicinājumu sarežģītība, ar ko saskaras 
Eiropa, prasa risinājumus, ko var 
sasniegt, tikai sadarbojoties vairākām 
disciplīnām.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Francisco Sosa Wagner
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Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam.

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam; veicot koordinēšanu un 
uzraudzību saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, būtu jānodrošina 
resursu optimāla izmantošana un 
nedrīkstētu pieļaut izdevumu nepamatotu 
dublēšanos neatkarīgi no tā, kādi 
finansējuma avoti tiek izmantoti.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt, ka jebkura sinerģija ir pozitīva, ja tiek nodrošināta teicama 
koordinēšana un atbilstoša uzraudzība, nepieļaujot finansējuma nepamatotu dublēšanos.

Grozījums Nr. 361
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam.

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām, kā arī ar savstarpēji 
izdevīgām un pieejamām starptautiskām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā pamatprogramma „Apvārsnis 2020” būs atvērta trešo valstu organizācijām, mums ir 
jābūt pārliecinātiem, ka trešo valstu pētniecības programmas arī būs atvērtas ES 
organizācijām ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.

Grozījums Nr. 362
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar valstu un reģionālām 
programmām pētniecības un inovāciju 
atbalstam.

(28) Lai sasniegtu iespējami lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi, 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir 
jārada ciešāka sinerģija, kas var izpausties 
arī kā publiskā-publiskā sektora 
partnerības, ar starptautiskām, valstu un 
reģionālām programmām pētniecības un 
inovāciju atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lielāka ietekme būtu arī jāsasniedz, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās tajās būtiskākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Eiropas vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Publiskā un privātā 
sektora partnerības, kas izveidotas kā 

(29) Lielāka ietekme varētu arī tikt 
sasniegta, apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās tajās būtiskākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Eiropas vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu, piesaistot privāto 
finansējumu, un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Šīm partnerībām 
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kopīgas tehnoloģiju ierosmes atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), var 
tikt turpinātas, izmantojot mērķim vairāk 
pielāgotas struktūras.

būtu jāpamatojas uz patiesām 
partnerattiecībām, tostarp attiecībā uz 
privātā sektora saistībām un 
ieguldījumiem, tām vajadzētu būt 
definētām un atbildīgām par konkrētu 
mērķu sasniegšanu, vajadzētu būt 
saskaņotām ar pārējo pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020" saturu attiecībā uz 
noteikumiem par intelektuālā īpašuma 
tiesībām, piekļuves tiesībām, 
pārredzamību un atvērtību 
ieinteresētajiem jaunpienācējiem un 
mazajiem dalībniekiem, būtu jāveicina 
visas vērtību ķēdes iesaistīšana, jāstimulē 
papildu privātie ieguldījumi pētniecībai 
un attīstībai un būtu jāsaskaņo ar 
Savienības stratēģisko pētniecības, 
attīstības un inovācijas programmu.
Publiskā un privātā sektora partnerības, kas 
izveidotas kā kopīgas tehnoloģiju ierosmes 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), var 
tikt turpinātas, izmantojot mērķim vairāk 
pielāgotas struktūras un ievērojot iepriekš 
minētos principus.

Or. en

Pamatojums

Lai gan publiskā un privātā sektora partnerības (PPP), tostarp kopīgās tehnoloģiju ierosmes 
(KTI), var sekmēt ES rūpniecības konkurētspēju un piesaistīt privāto finansējumu, tām būtu 
jāizpilda konkrēti obligāti nosacījumi, kas attiecas uz publiskā finansējuma un privāto 
partneru finansējuma saskaņošanu, vispārējo noteikumu par intelektuālā īpašuma tiesībām 
piemērojamību, piekļuves tiesībām un jaunpienācējiem un maziem uzņēmumiem atvērtu 
līdzdalību, uzaicinājumu uz konkursiem pārredzamību, to papildināmību saistībā ar 
tradicionāliem transnacionāliem sadarbības projektiem, kā arī to saskaņotību ar ES 
pētniecības un attīstības stratēģisko inovāciju programmu.

Grozījums Nr. 364
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lielāka ietekme būtu arī jāsasniedz, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās tajās būtiskākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Eiropas vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Publiskā un privātā 
sektora partnerības, kas izveidotas kā 
kopīgas tehnoloģiju ierosmes atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), var 
tikt turpinātas, izmantojot mērķim vairāk 
pielāgotas struktūras.

(29) Lielāka ietekme būtu arī jāsasniedz, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās tajās būtiskākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Eiropas vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Pašreizējās 
publiskā un privātā sektora partnerības, kas 
izveidotas kā kopīgas tehnoloģiju ierosmes 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), var 
tikt turpinātas, izmantojot mērķim vairāk 
pielāgotas struktūras. To pārvaldība un 
darbība jo īpaši būtu jāpārskata, lai 
nodrošinātu atvērtu, pārredzamu, efektīvu 
un lietderīgu darbību un sniegtu 
līdzdalības iespēju plašam ieinteresētu 
personu lokam, kuras darbojas savās 
specifiskajās jomās. Turklāt Komisijai 
būtu jāizvērtē iespēja kopīgajās 
tehnoloģiju iniciatīvās un citās 
izveidotajās publiskā un privātā sektora 
partnerībās kā būtisku zināšanu trīsstūra 
elementu iekļaut izglītības aspektu.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lielāka ietekme būtu arī jāsasniedz, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās tajās būtiskākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Eiropas vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Publiskā un privātā 
sektora partnerības, kas izveidotas kā 
kopīgas tehnoloģiju ierosmes atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), var 
tikt turpinātas, izmantojot mērķim vairāk 
pielāgotas struktūras.

(29) Lielāka ietekme būtu arī jāsasniedz, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās tajās būtiskākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Eiropas vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Publiskā un privātā 
sektora partnerības, kas izveidotas kā 
kopīgas tehnoloģiju ierosmes atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), var 
tikt turpinātas, izmantojot mērķim vairāk 
pielāgotas struktūras. Komisijai būtu 
jānodrošina vienots finansējuma avots, 
izņemot gadījumus, kad Komisija un 
dalībvalstis skaidri vienojušās nodrošināt 
pietiekamu budžetu konkrētas iniciatīvas 
kopīgai finansēšanai.

Or. en

Pamatojums

Institucionalizētas PPP ir saistītas ar lieliem pieskaitītiem administratīviem izdevumiem un 
sagatavošanā tām vajadzīgs ilgs laiks. Jaunajām PPP, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem, 
būtu jāpamatojas uz finansējuma modeli, kuram ir tikai viens finansējuma avots (Eiropas 
Komisija). Viens finansējuma avots pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” (Eiropas Komisija) 
ir vēlamākais risinājums saistībā ar projektu īstenošanas vienkāršošanu un vienlīdzīgu 
līdzdalības iespēju nodrošināšanu dažādajās iesaistītajās valstīs.

Grozījums Nr. 366
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopējām interesēm, 
savstarpēju izdevīgumu un ― attiecīgā
gadījumā ― savstarpību. Starptautiskā 
sadarbība zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā 
būtu jāorientē uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, lai nostiprinātu 
konkurētspēju, veicinātu sabiedrības 
problēmu risināšanu un atbalstītu 
Savienības ārpolitiku un attīstības politiku, 
tostarp attīstot sinerģiju ar ārējām 
programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā. Komisijai būtu jāizstrādā 
stratēģija, kas pamatojas uz Savienības 
politikas jomām un vajadzībām, lai labāk 
risinātu starptautiskās sadarbības 
jautājumus un izvirzītu prioritātes 
zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomā, 
identificējot svarīgas trešās valstis un 
nosakot zinātniskus un tehnoloģiskus 
virzienus, kuriem veltīt pastiprinātus 
centienus.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Starptautiskā 
sadarbība zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā 
būtu jāorientē uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, lai nostiprinātu 

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

konkurētspēju, veicinātu sabiedrības 
problēmu risināšanu un atbalstītu 
Savienības ārpolitiku un attīstības politiku, 
tostarp attīstot sinerģiju ar ārējām 
programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā. Starptautiskajā sadarbībā 
būtu jāņem vērā tālāko reģionu un 
aizjūras zemju un teritoriju spējas un 
potenciālā nozīme attiecīgajā pasaules 
reģionā.

Or. fr

Pamatojums

Visā pasaulē ir ES tālākie reģioni un aizjūras zemes un teritorijas, un tie varētu darboties kā 
atbalsta punkti Eiropas Savienības darbībām, jo īpaši starptautiskās sadarbības jomā.

Grozījums Nr. 368
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Starptautiskā 
sadarbība zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā 
būtu jāorientē uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, lai nostiprinātu 
konkurētspēju, veicinātu sabiedrības 
problēmu risināšanu un atbalstītu 
Savienības ārpolitiku un attīstības politiku, 
tostarp attīstot sinerģiju ar ārējām 
programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā. Lai nodrošinātu, ka saskaņā 
ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
piešķirtais finansējums nav pretrunā ar 
Savienības pamatvērtībām un lai 
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veicinātu saskanību ar Savienības 
ārpolitiku un attīstības politiku, būtu 
jāparedz īpaši noteikumi, ko piemēro 
trešām valstīm, ja ir pamatotas aizdomas 
par cilvēktiesību pārkāpumiem un 
līdzdalību bruņotos konfliktos vai 
teritoriālos konfliktos.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(30) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu. Starptautiskā 
sadarbība zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā 
būtu jāorientē uz stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, lai nostiprinātu 
konkurētspēju, veicinātu sabiedrības 
problēmu risināšanu un atbalstītu 
Savienības ārpolitiku un attīstības politiku, 
tostarp attīstot sinerģiju ar ārējām 
programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā. Taču iespējamā divējādā 
izmantojuma dēļ jāizvairās no sadarbības 
pētniecības jomā ar trešām valstīm, kas 
neievēro cilvēktiesības, ANO rezolūcijas 
un starptautiskās tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 371
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
un “Rio+20” mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Būtu jāapsver pētniecības grupu 
dalības veicināšana dažādos projektos, lai 
paaugstinātu pētniecības un inovācijas 
kvalitāti un paplašinātu starptautiskas 
sadarbības iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai nodrošinātu vienādus noteikumus 
visiem uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā 
tirgū, pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
paredzētais finansējums ir jāveido saskaņā 
ar valsts atbalsta noteikumiem, lai 
nodrošinātu publisko izdevumu efektivitāti 
un novērstu tirgus traucējumus, tādus kā 
privātā finansējuma izstumšana, 
neiedarbīgu tirgus struktūru veidošana vai 
neefektīvu firmu saglabāšana.

(31) Lai nodrošinātu vienādus noteikumus 
visiem uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā 
tirgū, pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
paredzētais finansējums ir jāveido saskaņā 
ar valsts atbalsta noteikumiem, lai 
nodrošinātu publisko izdevumu efektivitāti 
un novērstu tirgus traucējumus, tādus kā 
privātā finansējuma izstumšana vai
neiedarbīgu tirgus struktūru veidošana.

Or. fr
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Grozījums Nr. 374
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas 
attiecībā uz kontroli un riska pārvaldību 
Savienības pētniecības finansēšanā atzina 
2011. gada 4. februāra Eiropadome, prasot 
radīt jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Eiropas 
pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 
lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
dalībniekiem. Septītās pētniecības 
pamatprogrammas (2007.–2013. gadam) 
starpposma novērtējuma ziņojumā ir 
secināts, ka, lai panāktu būtisku progresu 
vienkāršošanā, ir nepieciešama radikālāka 
pieeja un ka ir atkārtoti jāizvērtē līdzsvars 
starp risku un uzticēšanos.

(32) Nepieciešamību pēc jaunas pieejas 
attiecībā uz kontroli un riska pārvaldību 
Savienības pētniecības finansēšanā atzina
2011. gada 4. februāra Eiropadome, prasot 
radīt jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli un starp riska uzņemšanos un riska 
novēršanu. Eiropas Parlaments 2010. gada 
11. novembra rezolūcijā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu aicināja veikt pragmatisku 
pāreju uz administratīvu un finansiālu 
vienkāršošanu un norādīja, ka Eiropas 
pētniecības finansēšanas pārvaldībā būtu 
vairāk jābalstās uz uzticēšanos un jāievēro 
lielāka iecietība pret risku attiecībā pret 
dalībniekiem. Septītās pētniecības 
pamatprogrammas (2007.–2013. gadam) 
starpposma novērtējuma ziņojumā ir 
secināts, ka, lai panāktu būtisku progresu 
vienkāršošanā, ir nepieciešama radikālāka 
pieeja un ka ir atkārtoti jāizvērtē līdzsvars 
starp risku un uzticēšanos. Šī 
administratīvā un finansiālā 
vienkāršošana būtu jāpabeidz pirms 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
uzsākšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido pētniecības un Ar šo regulu izveido pētniecības un 
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inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 
atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem un veicina inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
politikas rūpnieciskā potenciāla labāku 
izmantošanu.

inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 
atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem un veicina inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
politikas rūpnieciskā potenciāla labāku 
izmantošanu. Saskaņā ar šo regulu 
nefinansē ne Komisijas administratīvos 
izdevumus, kas saistīti ar šīs programmas 
izpildi, ne arī lielu Eiropas 
infrastruktūras projektu, piemēram, 
Galileo, GMES vai ITER, izstrādi vai 
darbību. 

Or. en

Pamatojums

Septītās pamatprogrammas finansējums pārāk bieži tika nepareizi izmantots, lai iegūtu 
trūkstošos līdzekļus lielos Eiropas projektos, piemēram, Galileo, GMES vai ITER. Lai gan EP 
atbalsta šos projektus un to finansēšanu, jābūt skaidri noteiktam, ka ar programmu 
„Apvārsnis 2020” nefinansē šādu projektu papildu izdevumus ne saistībā ar to ieviešanu, ne 
darbību.

Grozījums Nr. 376
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 
atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem un veicina inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
politikas rūpnieciskā potenciāla labāku 
izmantošanu.

Ar šo regulu izveido pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. 
gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 
atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem un veicina inovācijas, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
politikas sociālā, ekonomiskā un
rūpnieciskā potenciāla labāku izmantošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 377
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “pētniecības un inovācijas pasākumi” ir 
pilns pētniecības, tehnoloģijas attīstības, 
demonstrējumu un inovācijas pasākumu 
klāsts, tostarp pasākumi, lai veicinātu 
sadarbību ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, rezultātu 
izplatīšana un optimizēšana un pētnieku 
apmācības un mobilitātes stimulēšana 
Savienībā;

(a) “pētniecības un inovācijas pasākumi” ir 
pilns pētniecības, tehnoloģijas attīstības, 
demonstrējumu un inovācijas pasākumu 
klāsts, tostarp pasākumi, lai veicinātu 
sadarbību ar trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām, atvērta 
piekļuve, rezultātu izplatīšana un 
optimizēšana un pētnieku apmācības un 
mobilitātes stimulēšana Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “publiskā-privātā sektora partnerība” ir 
partnerība, kurā privātā sektora partneri,
Savienība un — attiecīgā gadījumā — citi
partneri apņemas kopīgi atbalstīt 
pētniecības un inovācijas programmas vai 
pasākumu izstrādi un īstenošanu;

(d) „publiskā un privātā sektora 
partnerība” ir partnerība starp privātā 
sektora partneriem un tādiem publiskā 
sektora partneriem kā universitātes, 
pētniecības organizācijas un citas 
publiskā sektora organizācijas, kuras 
kopīgi veicina Savienība un tās partneri
pētniecības un inovācijas programmas vai 
pasākumu izstrādes un īstenošanas
atbalstam;

Or. en
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Grozījums Nr. 379
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “publiskā-publiskā sektora partnerība” 
ir partnerība, kurā publiskā sektora 
struktūras vai struktūras, kas veic valsts 
pārvaldes uzdevumus reģionālā, valsts vai 
starptautiskā līmenī, kopā ar Savienību 
apņemas kopīgi atbalstīt pētniecības un 
inovācijas programmas vai pasākumu 
izstrādi un īstenošanu.

(e) “publiskā-publiskā sektora partnerība” 
ir partnerība, kurā publiskā sektora 
struktūras vai struktūras, kas veic valsts 
pārvaldes uzdevumus vietējā, reģionālā, 
valsts vai starptautiskā līmenī, kopā ar 
Savienību apņemas kopīgi atbalstīt 
pētniecības un inovācijas programmas vai 
pasākumu izstrādi un īstenošanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
2. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
2. pants – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 382
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējību, ekonomisko attīstību 
un izturētspēju, sociālo iekļaušanu un 
rūpniecības konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
nododot pētījumu rezultātus visiem 
izglītības posmiem, radot jaunas darba 
vietas un nodrošinot Eiropas ilgtspējīgu 
izaugsmes un konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 384
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
izcilas pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis ieguldījuma piesaistīšanai, radot 
jaunas darba vietas un nodrošinot Eiropas 
ilgtspējīgu izaugsmes un konkurētspēju 
ilgtermiņā. Tā ir vērsta uz darbībām, kuru 
īstenošanā intervence Savienības līmenī 
rada pievienoto vērtību, kas ir lielāka par 
valsts vai reģionālā līmenī radīto 
pievienoto vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 

Pamatprogrammai "Apvārsnis 2020" ir 
centrāla nozīme gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes stratēģijas 
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izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

"Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
izcilas pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmi un 
konkurētspēju ilgtermiņā, kā arī risina 
sabiedrības problēmas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Izcilība ir vissvarīgākais no pamatprogrammas galvenajiem finansēšanas kritērijiem, un tā 
būtu jāpiemin saistībā ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” uzdevumiem.

Grozījums Nr. 386
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
izcilas pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmi un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en

Pamatojums

Izcilība ir vissvarīgākais no pamatprogrammas galvenajiem finansēšanas kritērijiem, un tā 
būtu jāpiemin saistībā ar pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” uzdevumiem.
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Grozījums Nr. 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
izcilas pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmi un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
izcilas pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmi un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en
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Grozījums Nr. 389
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
izcilas pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmi un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis publiskā un privātā ieguldījuma 
piesaistīšanai, radot jaunas darba vietas un 
nodrošinot Eiropas ilgtspējīgu izaugsmi un 
konkurētspēju ilgtermiņā, kā arī zinātnisko 
līderību pasaules mērogā.

Or. en
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Grozījums Nr. 391
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis publiskā un privātā ieguldījuma 
piesaistīšanai, radot jaunas darba vietas,
nodrošinot Eiropas ilgtspējīgu izaugsmi un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” 
ievieš sadarbībā ar dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu, ka pētniecības un inovācijas 
politika, ko īsteno dalībvalstis un vietējās 
pašvaldības, būtu papildinoša un 
piedāvātu Eiropas pievienoto vērtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA)
izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas "Eiropa 2020" un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas pētniecības telpas (EPT) izveidi 
un darbību. Instrumenti, kas paredzēti 
pētniecības un inovāciju un struktūrfondu 
savienošanai, būtu jāievieš ar programmu 
“Zināšanu reģioni” un “Pārdomātas 
specializācijas” starpniecību. Lai 
izstrādātu objektīvus izcilības rādītājus, 
abi instrumenti būtu jāapvieno EPT.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 394
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA)

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
sabiedrības un ekonomikas veidošanu visā 
Savienībā, piesaistot pietiekamu papildu 
finansējumu pētniecībai, izstrādei un 
inovācijai un tādējādi sekmējot mērķa 
sasniegšanu — līdz 2020. gadam 
finansējumu pētniecībai un inovācijai 
visā Savienībā palielināt līdz 3 % no IKP.
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izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas ”Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas pētniecības telpas (EPT) izveidi 
un darbību. Attiecīgie rezultatīvie rādītāji ir 
izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA)
izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas pētniecības telpas (EPT) izveidi 
un darbību, veicot konkrētus 
paraugpasākumus, kas sekmē Eiropas 
pētniecību un inovāciju. Attiecīgie 
rezultatīvie rādītāji ir izklāstīti I pielikuma 
ievaddaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina tādas uz zināšanām un inovāciju 
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ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA)
izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

balstītas ekonomikas veidošanu visā 
Savienībā, kas ir viena no vadošajām 
ekonomikām pasaulē, piesaistot 
pietiekamu papildu finansējumu 
progresīvai un izcilai pētniecībai, izstrādei 
un inovācijai. Tādējādi pamatprogramma 
atbalsta tādu izcilības centru izveidi, kas ir 
konkurētspējīgi pasaules mērogā, un 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas pētniecības telpas (EPT) izveidi 
un darbību. Attiecīgie rezultatīvie rādītāji ir 
izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA)
izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām, ilgtspējību un 
inovāciju balstītas ekonomikas veidošanu 
visā Savienībā, piesaistot pietiekamu 
papildu finansējumu pētniecībai, izstrādei 
un inovācijai. Tādējādi pamatprogramma 
atbalsta stratēģijas ”Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas pētniecības telpas (EPT) izveidi 
un darbību. Attiecīgie rezultatīvie rādītāji ir 
izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Silvia-Adriana Ţicău

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

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
ekonomikas veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas “Eiropa 2020” un citu 
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas Pētniecības telpas (ERA)
izveidi un darbību. Attiecīgie rezultatīvie 
rādītāji ir izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

1. Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina uz zināšanām un inovāciju balstītas 
sabiedrības veidošanu visā Savienībā, 
piesaistot pietiekamu papildu finansējumu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai. 
Tādējādi pamatprogramma atbalsta 
stratēģijas ”Eiropa 2020” un citu
Savienības politikas virzienu īstenošanu, kā 
arī Eiropas pētniecības telpas (EPT) izveidi 
un darbību. Attiecīgie rezultatīvie rādītāji ir 
izklāstīti I pielikuma ievaddaļā.

Or. ro

Grozījums Nr. 399
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vadošā loma rūpniecībā; (b) vadošā loma rūpniecībā un 
pakalpojumu jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vispārējā zinātne un tehnoloģijas; 
zinātnes par dzīvību, veselība, zemeslode,
vide, dabas resursi un pārtikas 
nodrošinājums;

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Nemateriālo zināšanu jomas veicina pielāgošanos globālajām pārmaiņām.

Grozījums Nr. 402
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” tiek 
uzsvērts, ka ir būtiski veicināt pētniecības 
jomu nenodalīšanu pēc dzimumu 
principa. Ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, iesaistot universitātes, 
Savienības institūcijas un dalībvalstis, 
cenšas jau no agrīna vecuma izglītības 
posmiem veicināt izpratni par zinātni kā 
abu dzimumu interešu jomu un 
popularizēt pētnieku un pētnieču tēlu kā 
paraugmodeli. Organizējot izskaidrošanas 



AM\906699LV.doc 123/178 PE492.656v01-00

LV

kampaņas, tiek sniegtas zināšanas par 
prasībām, kas nepieciešamas personai, lai 
kļūtu par pētnieku, un par iespējām, kas 
pieejamas pētniecības jomā, kā arī 
informācija par tiesībām saņemt 
maternitātes atbalstu.

Or. it

Grozījums Nr. 403
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar šo programmu nefinansē 
ne administratīvos izdevumus, ne arī lielu 
Eiropas infrastruktūras projektu, 
piemēram, Galileo, GMES vai ITER, 
izstrādi vai darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. punktā minētajās 
prioritātēs un pamatvirzienos var ņemt 
vērā jaunas un neparedzētas vajadzības, 
kas rodas pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā. Tas 
var nozīmēt reaģēšanu uz jaunām 
iespējām, krīzēm un apdraudējumiem, 
vajadzībām, kas saistītas ar jaunu 

svītrots
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Savienības politikas virzienu izstrādi, un 
uz tādu darbību eksperimentālu 
īstenošanu, kuras paredzēts atbalstīt 
saskaņā ar turpmākajām programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.а Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina pētnieku karjeras pievilcību 
Eiropā un mazina intelektuālā 
darbaspēka emigrācijas ietekmi. Tādēļ to 
īsteno tā, lai sekmētu vienotā tirgus izveidi 
pētniekiem, it sevišķi nodrošinot 
atbilstīgus mehānismus, lai samazinātu 
atšķirības pētnieku atalgojumā saskaņā ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Finansējums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanai ir 
EUR 87740 miljoni, no kuriem ne vairāk 
kā 98,8 % atvēl pasākumiem, ko veic 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) XIX sadaļai.

Or. it
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Grozījums Nr. 407
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zinātnes izcilība —
EUR 27818 miljoni;

(a) zinātnes izcilība — 32,3 %;

Or. en

Grozījums Nr. 408
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zinātnes izcilība —
EUR 27818 miljoni;

(a) zinātnes izcilība ― 31,8 % no kopējā 
budžeta (neiekļaujot ITER);

Or. en

Pamatojums

Budžeta daļā, kas paredzēta šim mērķim, nav ņemts vērā Vicky Ford ierosinājums iekļaut 
ITER saistības palielinātā vispārējā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžetā.

Grozījums Nr. 409
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zinātnes izcilība —
EUR 27818 miljoni;

(a) zinātnes izcilība ― 27,1 % no kopējā 
finansējuma;



PE492.656v01-00 126/178 AM\906699LV.doc

LV

Or. it

Grozījums Nr. 410
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vadošā loma rūpniecībā —
EUR 20280 miljoni;

(b) vadošā nozīme rūpniecībā: 
[EUR 30280 miljoni];

Or. fr

Pamatojums

Pētniecība un inovācija ir izšķiroši faktori sekmīgai rūpniecības politikas īstenošanai un 
rūpniecības uzņēmumu konkurētspējas palielināšanai. Ir loģiski, ka palielina rūpniecībai 
paredzēto finansējumu par EUR 10 miljardiem, attiecīgi par tādu pašu summu samazinot 
budžetu prioritātei „Sabiedrības problēmu risināšana”.

Grozījums Nr. 411
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vadošā loma rūpniecībā —
EUR 20280 miljoni;

(b) vadošā loma rūpniecībā ― 28,8 % no 
kopējā finansējuma;

Or. it

Grozījums Nr. 412
Christian Ehler

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

(b) vadošā loma rūpniecībā —
EUR 20280 miljoni;

(b) vadošā loma rūpniecībā — 26 %;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vadošā loma rūpniecībā –
EUR 20280 miljoni;

(b) vadošā loma rūpniecībā ― 23,3 % no 
kopējā budžeta (neiekļaujot ITER);

Or. en

Pamatojums

Budžeta daļā, kas paredzēta šim mērķim, nav ņemts vērā Vicky Ford ierosinājums iekļaut 
ITER saistības palielinātā vispārējā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžetā.

Grozījums Nr. 414
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 35888 miljoni.

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
[EUR 25888 miljoni].

Or. fr

Pamatojums

Summa būtu jāsadala labāk, papildu EUR 10 miljardus piešķirot prioritātei „Vadošā loma 
rūpniecībā” un par tādu pašu summu samazinot izdevumus prioritātei „Sabiedrības problēmu 
risināšana". Atlikusī summa EUR 25 888 000 000 ir pietiekama sabiedrības problēmu 
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risināšanai (tādās jomās kā veselība, labklājība, ilgtspējīga lauksaimniecība, pārtikas 
nodrošinājums, bioloģiskā ekonomika, jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība, tīra enerģija, 
vieds, zaļš un integrēts transports, klimats un iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība).

Grozījums Nr. 415
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 35888 miljoni.

(c) sabiedrības problēmu risināšana ― 
41,3 % no kopējā budžeta (neiekļaujot 
ITER);

Or. en

Pamatojums

Budžeta daļā, kas paredzēta šim mērķim, nav ņemts vērā Vicky Ford ierosinājums iekļaut 
ITER saistības palielinātā vispārējā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžetā.

Grozījums Nr. 416
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 35888 miljoni.

(c) sabiedrības problēmu risināšana ― 
39 % no kopējā finansējuma;

Or. it

Grozījums Nr. 417
Christian Ehler

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

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
EUR 35888 miljoni.

(c) sabiedrības problēmu risināšana —
36,4 %.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir 2,52 %1 no kopējā 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta, ņemot vērā, ka Kopīgā 
pētniecības centra budžets galvenokārt 
pamatojas uz nemainīgām izmaksām 
(personāla un infrastruktūras izmaksas).
1 Procentuālais sastāvs pamatojas uz 
finansējuma piešķīrumu, ko Komisija 
ierosinājusi pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020”.

Or. en

Pamatojums

Kopīgais pētniecības centrs (KPC) sniedz zinātnisku atbalstu ES politikas prioritāšu 
īstenošanā, kas ir būtiski, lai veicinātu atbilstošus politiskus lēmumus galvenajās 
nozarēs/jomās (makroekonomika, finanšu regulējums, vide un klimata pārmaiņas, veselība, 
lauksaimniecība un pārtikas nodrošinājums, enerģija un transports, drošība un aizsardzība). 
Lai KPC varētu saglabāt pašreizējo stāvokli attiecībā uz tiešajām pētniecības darbībām, kas 
nav saistītas ar kodolenerģiju, nepieciešamā summa ir EUR 2212 miljoni.
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Grozījums Nr. 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajiem 
pētījumiem, kas nav saistīti ar 
kodolenerģiju, ir 2,52 % no kopējā
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”
budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir 2,5 % no kopējā budžeta 
(neiekļaujot ITER).

Or. en

Pamatojums

Budžeta daļā, kas paredzēta šim mērķim, nav ņemts vērā Vicky Ford ierosinājums iekļaut 
ITER saistības palielinātā vispārējā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžetā.

Grozījums Nr. 421
Oreste Rossi



AM\906699LV.doc 131/178 PE492.656v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir EUR 2 212 miljoni.

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir 2,5 % no kopējā 
finansējuma.

Or. it

Grozījums Nr. 422
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir 2,3 %.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
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Kopīgā pētniecības centra tiešajiem 
pētījumiem, kas nav saistīti ar 
kodolenerģiju, ir atbilstīga Kopīgā 
pētniecības centra vajadzībām, ņemot vērā 
to, ka minētā centra budžets galvenokārt 
pamatojas uz fiksētām izmaksām 
(personālam un infrastruktūrai).

Or. en

Pamatojums

Kopīgais pētniecības centrs (KPC) sniedz zinātnisku atbalstu ES politikas prioritāšu 
īstenošanā, kas ir būtiski, lai veicinātu atbilstošus politiskus lēmumus galvenajās 
nozarēs/jomās (makroekonomika, finanšu regulējums, vide un klimata pārmaiņas, veselība, 
lauksaimniecība un pārtikas nodrošinājums, enerģija un transports, drošība un aizsardzība). 
Lai KPC varētu saglabāt pašreizējo stāvokli attiecībā uz tiešajām pētniecības darbībām, kas 
nav saistītas ar kodolenerģiju, nepieciešamā summa ir EUR 2212 miljoni.

Grozījums Nr. 424
Henri Weber

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķīruma daļa starptautiskās sadarbības 
pasākumu finansēšanai, kuri aprakstīti 
21. panta 2. un 3. punktā, ir 4 %.

Or. fr

Grozījums Nr. 425
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķīruma daļa starptautiskās sadarbības 
pasākumu finansēšanai, kuri aprakstīti 
21. panta 2. un 3. punktā, ir 4 %.
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Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 180. pantu starptautiskā sadarbība ir viena no četrām veicamajām 
darbībām pamatprogrammas īstenošanā. Līguma 182. pants paredz, ka programmā ir jābūt 
noteiktam līdzdalības finansējumam. Tādējādi ir ierosināts, ka šī daļa jānosaka 4 % apmērā, 
kas atbilst vidējam rādītājam iepriekšējās pētniecības un attīstības pamatprogrammās.

Grozījums Nr. 426
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka atbilstīgu naudas 
summu, lai piešķirtu to publiskā 
iepirkuma uzaicinājumiem, kuri saņēmuši 
vairāk augsta izcilības standarta 
novērtējumu, nekā bijis iepriekš 
paredzēts, lai attiecīgā gadījumā finansētu 
vairāk nekā vienu projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot maksimālo 
ieguldījumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” EUR xxx miljonu
apmērā, kā noteikts II pielikumā.
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nodrošina EUR 1652 miljonu apmērā ar 
iespēju to pārskatīt saskaņā ar 26. panta 
1. punktu. Šo papildu summu sniedz 
proporcionāli, kā norādīts II pielikumā, 
no summas, kas atvēlēta konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” 
saskaņā ar prioritāti “Vadošā loma 
rūpniecībā”, kura noteikta 2. punkta 
b) apakšpunktā, un summas, kas atvēlēta 
2. punkta c) apakšpunktā noteiktajai 
prioritātei “Sabiedrības problēmu 
risināšana”.

Ņemot vērā nepieciešamību konstatēt un 
atlasīt spēcīgākās zināšanu un inovāciju 
kopienas (ZIK), kurām ir lielākās izredzes
ātri sasniegt kritisko masu, ZIK atlases 
process 2014. gadā būs atvērts ZIK 
pieteikumiem tādās iepriekš definētās 
jomās kā 
– inovācija veselīgai dzīvei un aktīvām 
vecumdienām;
– izejvielas;
– pārtika nākotnei;
– pilsētvides mobilitāte;
– pievienotās vērtības ražošana un
– gudra, droša sabiedrība.
Atbilstīgi tematiem ZIK atlases 
priekšlikumā tiks atlasītas vairākas ZIK. 
Atlasīto ZIK skaits būs atkarīgs no 
Eiropas konsorciju brieduma un 
gatavības veidot uzticamas ZIK, no 
iespējamās sabiedrības un ekonomikas 
ietekmes, no iespējām veidot sinerģiju ar 
citām iniciatīvām, kā arī no Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta
absorbcijas spējas un pieejamā budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot minimālo 
ieguldījumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 3,64 % apmērā no 
kopējā budžeta, kā noteikts II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot maksimālo 
ieguldījumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” EUR 3194 miljonu

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot maksimālo 
ieguldījumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 2,9 % apmērā no kopējā 
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apmērā, kā noteikts II pielikumā. Pirmo 
piešķīrumu EUR 1542 miljonu apmērā 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtam nodrošina pasākumiem, ko veic 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību XVII sadaļai. Otro piešķīrumu 
nodrošina EUR 1652 miljonu apmērā ar 
iespēju to pārskatīt saskaņā ar 26. panta 
1. punktu. Šo papildu summu sniedz 
proporcionāli, kā norādīts II pielikumā, 
no summas, kas atvēlēta konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” 
saskaņā ar prioritāti “Vadošā loma 
rūpniecībā”, kura noteikta 2. punkta 
b) apakšpunktā, un summas, kas atvēlēta 
2. punkta c) apakšpunktā noteiktajai 
prioritātei “Sabiedrības problēmu 
risināšana”.

finansējuma, kā noteikts II pielikumā.

Or. it

Grozījums Nr. 430
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot maksimālo 
ieguldījumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” EUR 3194 miljonu
apmērā, kā noteikts II pielikumā. Pirmo 
piešķīrumu EUR 1542 miljonu apmērā 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam 
nodrošina pasākumiem, ko veic atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
XVII sadaļai. Otro piešķīrumu nodrošina 
EUR 1652 miljonu apmērā ar iespēju to 
pārskatīt saskaņā ar 26. panta 1. punktu. Šo 
papildu summu sniedz proporcionāli, kā 
norādīts II pielikumā, no summas, kas 
atvēlēta konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot maksimālo 
ieguldījumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 1,2 % apmērā no kopējā 
budžeta (neiekļaujot ITER), kā noteikts 
II pielikumā. Pirmo piešķīrumu 48 %
apmērā no šā budžeta Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam nodrošina 
pasākumiem, ko veic atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienības darbību XVII sadaļai. 
Otro piešķīrumu nodrošina 52 % apmērā 
no 1,2 % kopējā budžeta (neiekļaujot 
ITER) vienīgi tad, ja nosaka iespēju to 
pārskatīt saskaņā ar 26. panta 1. punktu. Šo 
papildu summu sniedz proporcionāli, kā 
norādīts II pielikumā, no summas, kas 
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tehnoloģiju jomā” saskaņā ar prioritāti 
“Vadošā loma rūpniecībā”, kura noteikta 
2. punkta b) apakšpunktā, un summas, kas 
atvēlēta 2. punkta c) apakšpunktā 
noteiktajai prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”.

atvēlēta konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” saskaņā ar prioritāti 
“Vadošā loma rūpniecībā”, kura noteikta 
2. punkta b) apakšpunktā, un summas, kas 
atvēlēta 2. punkta c) apakšpunktā 
noteiktajai prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”.

Or. en

Pamatojums

Budžeta daļā, kas paredzēta šim mērķim, nav ņemts vērā Vicky Ford ierosinājums iekļaut 
ITER saistības palielinātā vispārējā pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžetā.

Grozījums Nr. 431
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) pirmajā piešķīrumā — pašreizējo 
zināšanu un inovācijas kopienu (turpmāk 
“ZIK”) norises un sākotnējo finansējumu, 
lai uzsāktu ZIK otro kārtu, izveidojot trīs 
jaunas ZIK 2014. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) otrajā piešķīrumā — jau darbojošos 
ZIK norises un sākotnējo finansējumu, lai 
uzsāktu ZIK trešo kārtu, izveidojot trīs 
jaunas ZIK.

(b) otrajā piešķīrumā — jau darbojošos 
ZIK norises un sākotnējo finansējumu, lai 
uzsāktu ZIK trešo kārtu, izveidojot jaunu 
ZIK, ja pēc termiņa starpposma 
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pārskatīšanas var secināt, ka minētās ZIK 
ir līdzeklis, kā rentablākā veidā, panākot 
pievienoto vērtību, īstenot mērķus, kas 
saistīti ar vadošo lomu rūpniecībā un 
sabiedrības problēmu risināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) otrajā piešķīrumā — jau darbojošos 
ZIK norises un sākotnējo finansējumu, lai 
uzsāktu ZIK trešo kārtu, izveidojot trīs 
jaunas ZIK.

(b) otrajā piešķīrumā — jau darbojošos 
ZIK norises un sākotnējo finansējumu, lai 
uzsāktu ZIK trešo kārtu, izveidojot trīs 
jaunas ZIK 2018. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 435
Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un tā ZIK ieguldījumu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķu sasniegšanā.

(c) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un tā ZIK ieguldījumu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķu sasniegšanā, jo īpaši ņemot vērā to, 
vai ZIK ir rentablākais līdzeklis, kurš 
sniedz pievienoto vērtību un ar kuru 
panāk mērķu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai reaģētu uz zinātnes, tehnoloģiju 
un inovāciju pastāvīgo attīstību un 
attiecīgā gadījumā pielāgotu 
pamatprogrammu „Apvārsnis” jaunajām 
norisēm un vajadzībām, Komisija pēc 
starpposma pārskatīšanas, kas minēta šīs 
regulas 26. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar 26.a, 26.b un 26.c pantu var 
grozīt II pielikumā sniegto indikatīvo 
sadalījumu līdz 15 % no sākotnējā kopējā 
piešķīruma katrai prioritātei un katram 
konkrētajam mērķim un attiecīgā 
gadījumā I pielikumā paredzētajiem 
konkrētajiem mērķiem un pasākumiem.
Grozot I un II pielikumu, Komisija jo 
īpaši ņem vērā:
(a) programmas dažādo daļu ieguldījumu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķos;
(b) pamatrādītāju izstrādi, lai novērtētu 
programmu dažādo daļu rezultātus un 
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ietekmi, kā norādīts īpašās programmas 
II pielikumā;
(c) programmas dažādo daļu un 
instrumentu, tostarp finanšu instrumentu, 
paredzētās turpmākās finansiālās 
vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka programma ir elastīga un ka Komisijas rīcībā ir līdzekļi, lai reaģētu uz jauniem 
un neparedzētiem uzdevumiem vai notikumiem. Taču tas būtu jāveic, vienlaikus nodrošinot 
maksimālu pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību un neietekmējot likumdevēju 
izdarītās politiskās izvēles.

Grozījums Nr. 437
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansējuma var segt izdevumus, kas 
saistīti ar sagatavošanas, pārraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
pasākumiem, kas vajadzīgi 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pārvaldībai un tās mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši izdevumus par pētījumiem un 
ekspertu sanāksmēm, ciktāl šie pētījumi 
un sanāksmes ir saistīti ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķiem, izdevumus, kas saistīti ar 
informācijas apstrādei un apmaiņai 
paredzētiem informācijas tehnoloģijas 
tīkliem, un visus citus tehniskā un 
administratīvā atbalsta izdevumus, kas 
radušies Komisijai, pārvaldot 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

1. No pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
finansējuma var segt izdevumus, kas 
saistīti ar sagatavošanas, pārraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
pasākumiem, kas vajadzīgi 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
pārvaldībai un tās mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši izdevumus par pētījumiem un 
ekspertu veikto darbu, ciktāl šāds darbs
attiecas uz atzinumu sniegšanu par 
pētniecības projektiem, kuri ir saistīti ar 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
mērķu īstenošanu, izdevumus, kas saistīti 
ar informācijas apstrādei un apmaiņai 
paredzētiem informācijas tehnoloģijas 
tīkliem, un visus citus tehniskā un 
administratīvā atbalsta izdevumus, kas 
radušies Komisijai, pārvaldot 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020".

Or. pl
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Pamatojums

Ekspertiem būtu jāstrādā, nevis jāsatiekas, un viņiem būtu jādara viss iespējamais, lai netiktu 
pieļauta vispārīgu analīžu veikšana; tā vietā ir daudz svarīgāk, lai viņi sniegtu atzinumus par 
konkrētiem projektiem.

Grozījums Nr. 438
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Lai reaģētu uz neparedzētām situācijām 
vai jaunām norisēm un vajadzībām un lai 
ņemtu vērā šā panta 3. punktā norādītās 
prognozes, Komisija pēc 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
starpposma novērtējuma, kas minēts šīs 
regulas 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
ikgadējās budžeta procedūras ietvaros var 
pārskatīt 2. punktā prioritātēm noteiktās 
summas un indikatīvo sadalījumu pa 
konkrētajiem mērķiem šajās prioritātēs, kas 
noteikts II pielikumā, un pārnest 
apropriācijas starp prioritātēm un 
konkrētajiem mērķiem līdz 20 % apmērā 
no sākotnējā kopējā piešķīruma katrai 
prioritātei un līdz 20 % apmērā no 
sākotnējā indikatīvā sadalījuma katram 
konkrētajam mērķim. Tas neattiecas uz 
summu, kas 2. punktā noteikta Kopīgā 
pētniecības centra tiešajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 440
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu iesaistīšanās Aizjūras zemju un teritoriju līdzdalība un 
trešo valstu iesaistīšanās

Or. fr

Pamatojums

Lēmuma par aizjūras asociāciju, kurš pieņemts 2001. gada 27. novembrī, 55. pantā un 
II F pielikumā noteikts, ka aizjūras zemēm un teritorijām kā tādām teritorijām, kas saistītas 
ar Savienību, ir dota iespēja piedalīties ES programmās, jo īpaši pētniecības un attīstības 
pamatprogrammās.
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Grozījums Nr. 442
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atsevišķas trešās valstis, kas atbilst 
visiem šādiem kritērijiem:

(b) atsevišķas trešās valstis, kas:

Or. en

Grozījums Nr. 443
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tām ir attīstītas spējas zinātnē, 
tehnoloģijā un inovācijā;

i) tās ir pasaules līderes savās attiecīgajās 
pētniecības jomās un tām ir attīstītas 
spējas zinātnē, tehnoloģijā un inovācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) tās ir spējīgas veicināt globālās 
izcilības attīstību Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 445
Gunnar Hökmark
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tām ir veiksmīga pieredze dalībā 
Savienības pētniecības un inovācijas 
programmās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 446
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 447
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) tām ir cieša ekonomiskā un ģeogrāfiskā 
saikne ar Savienību vai tās uztur īpašas 
vēsturiskas un kultūras saiknes ar 
Savienības dalībvalstīm;

Or. pt

Pamatojums

Saistībā ar asociētām trešām valstīm būtu jāiekļauj arī punkts par vēsturiskajām un kultūras 
saiknēm, ne tikai ekonomiskajām un ģeogrāfiskajām saiknēm, tāpēc ka dalībvalstis var 
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piedāvāt zināmus ieguvumus starptautiskajā sadarbībā šajā jomā.

Grozījums Nr. 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Veidojot pētniecības programmas ar trešām valstīm, vienam no galvenajiem kritērijiem 
vajadzētu būt kopēju demokrātisku vērtību esamībai.

Grozījums Nr. 449
Oreste Rossi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Grozījums Nr. 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) valstis, kas ir 
pievienojušās EEZ līgumam, saskaņā ar 
šā līguma noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu netiek mainīts Komisijas priekšlikuma saturs, bet sniegta skaidrāka atsauce 
uz EEZ līgumu un EBTA valstu (EEZ līguma pušu) līdzdalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr. 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” ir 
atvērta to aizjūras zemju un teritoriju 
līdzdalībai, kuras minētas Padomes 
Lēmumā 2001/822/EK par aizjūras zemju 
un teritoriju asociāciju ar Eiropas 
Kopienu (Lēmums par aizjūras 
asociāciju), ievērojot tajā paredzētos 
konkrētos specifiskos nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Lēmuma par aizjūras asociāciju, kurš pieņemts 2001. gada 27. novembrī, 55. pantā un 
II F pielikumā noteikts, ka aizjūras zemēm un teritorijām kā tādām teritorijām, kas saistītas 
ar Savienību, ir dota iespēja piedalīties ES programmās, jo īpaši pētniecības un attīstības 
pamatprogrammās.

Grozījums Nr. 452
Paul Rübig



PE492.656v01-00 148/178 AM\906699LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz 
to EBTA valstu līdzdalību, kas ir 
EEZ līguma dalībvalstis, ir saskaņā ar 
minētā līguma noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka nosacījumi, ar kādiem EBTA valstis (EEZ līguma puses) 
piedalās pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, ir jau paredzēti EEZ līgumā, t. i., tādi paši, kā 
to līdzdalībai pašreizējās un iepriekšējās pētniecības programmās.

Grozījums Nr. 453
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz 
to EBTA valstu līdzdalību, kas ir 
EEZ līguma dalībvalstis, ir saskaņā ar 
minētā līguma noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka nosacījumi, ar kādiem EBTA valstis (EEZ līguma puses) 
piedalās pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, ir jau paredzēti EEZ līgumā, t. i., tādi paši, kā 
to līdzdalībai pašreizējās un iepriekšējās pētniecības programmās.

Grozījums Nr. 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

1.a Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz 
to EBTA valstu līdzdalību, kas ir 
EEZ līguma dalībvalstis, ir saskaņā ar 
minētā līguma noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka nosacījumi, ar kādiem EBTA valstis (EEZ līguma puses) 
piedalās pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, ir jau paredzēti EEZ līgumā, t. i., tādi paši, kā 
to līdzdalībai pašreizējās un iepriekšējās pētniecības programmās. Ar to iekļauj skaidru 
atsauci uz EEZ līgumu, kas ir svarīgi, lai novērstu nevajadzīgu juridisku neskaidrību. Šis 
jaunais punkts ir tādā pašā redakcijā, kā līdzīgs punkts Komisijas priekšlikumā programmai 
„Erasmus visiem”.

Grozījums Nr. 455
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Asociācija ar trešām valstīm, kuras 
iesaistītas militāros vai teritoriālos 
konfliktos, vai gadījumos, ja ir pietiekami 
pamatotas aizdomas par cilvēktiesību 
pārkāpumiem, tiek ierobežota un uz to 
attiecas īpaši Regulā (ES) Nr. XX/XX 
izklāstītie noteikumi [Līdzdalības 
noteikumi].

Or. en

Pamatojums

Grozījums papildina grozījumu kopumu, kas attiecas uz līdzdalības pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” noteikumiem. Šajā grozījumā izklāstīti īpaši noteikumi attiecībā uz valstīm, 
kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, un ar to pieprasa rūpīgu ziņošanu, nodrošinot 
„ugunsmūri” starp ES pētniecībai paredzēto finansējumu un attiecīgiem militāra vai 
teritoriāla konflikta gadījumiem vai cilvēktiesību pārkāpumiem. 
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Grozījums Nr. 456
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiek nodrošināta efektīva koordinācija 
starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” trīs galvenajiem 
pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
atbalsta netiešās darbības, izmantojot vienu 
vai vairākus finansējuma veidus, kas
paredzēti Regulā (ES) Nr. XXX/2012 
[jaunā Finanšu regula], jo īpaši dotācijas, 
balvas, iepirkumu un finanšu instrumentus.

1. Ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
atbalsta netiešās darbības, izmantojot vienu 
vai vairākus finansējuma veidus, kas 
paredzēti Regulā (ES) Nr. XXX/2012 
[jaunā Finanšu regula], jo īpaši dotācijas, 
balvas, iepirkumu un finanšu instrumentus. 
Finanšu instrumenti ir galvenais 
finansējuma veids ar tirgu cieši saistītām 
darbībām, kuras tiek atbalstītas saskaņā 
ar šo programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” nesniedz atbalstu 
pētījumiem un inovācijām aizsardzības 
jomā, un tajā nepārprotami tiek izslēgts 
atbalsts divējādā izmantojuma civilajām 
un aizsardzības tehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Stratēģiskās konsultācijas un 

koordinācija
Tiek īstenotas pētniecības un inovācijas 
stratēģiskās konsultācijas un 
koordinācija, mēģinot sasniegt kopīgus 
mērķus un pieprasot sinerģiju attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 

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

struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
mērķtiecīgas sabiedriskas apspriešanas un 
pārredzami un interaktīvi procesi, kas 
nodrošina atbalstu atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai. Ir jābūt pārstāvētām visām 
atbilstīgajām zinātnes disciplīnām, kā arī 
jāiesaista eksperti, kuri pārzina nozares 
vajadzības.

Or. de

Grozījums Nr. 461
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

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

1. Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, dialoga 
struktūras, kas izveidotas atbilstoši 
starptautiskiem zinātnes un tehnoloģiju 
nolīgumiem, uz nākotni vērstas darbības, 
aktīva apspriešanās ar pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem un jo īpaši ar 
tādām mērķgrupām kā vecāka 
gadagājuma cilvēki un personas ar 
invaliditāti un pārredzami un interaktīvi 
procesi, kas nodrošina atbalstu atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 463
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
īstenošanā ņem vērā padomus un devumu, 
ko sniedz Komisijas izveidotas neatkarīgu 
augsta līmeņa ekspertu grupas, kas ir 
plašas nozaru daudzveidības un dažādu 
aprindu pārstāvji (tostarp pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvji), dialoga struktūras, 
kas izveidotas atbilstoši starptautiskiem 
zinātnes un tehnoloģiju nolīgumiem, uz 
nākotni vērstas darbības, mērķtiecīgas 
sabiedriskas apspriešanas un pārredzami un 
interaktīvi procesi, kas nodrošina, ka tiek 
īstenota atbildīga pētniecība un inovācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 464
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Būtu jānosaka, ka dalībvalstīm ir izšķiroša ietekme neatkarīgu ekspertu saraksta veidošanā, 
lai dotāciju pieteikumu izvērtēšanā varētu tikt saglabāts līdzsvars un objektivitāte.

Grozījums Nr. 465
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 466
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

iestādēm, un pārredzami un interaktīvi 
procesi, kas nodrošina atbalstu atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 469
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Grozījums Nr. 470
Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izstrādājot darba programmas, kā 
paredzēts 5. pantā Padomes 
Lēmumā Nr. XX/XX/ES [Īpašā 
programma „Apvārsnis 2020”], Komisija 
ņem vērā plašākos ieteikumus un 
devumu, ko sniegušas ieinteresētās 
personas, dalībvalstis, Eiropas Parlaments 
un Padome. Eiropas Parlamenta atbildīgā 
komiteja var uzaicināt Komisijas 
pārstāvjus uzstāties komitejā par darba 
programmu projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turpinot Septītās pamatprogrammas 
zinātnes un sabiedrības tēmu, ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
nodrošina pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalību gan pētniecības 
prioritāšu noteikšanā, gan konkrētu darba 
programmu izstrādē un attiecīgos 
gadījumos ar konkrētu projektu konkursu 
starpniecību — pētniecības darbībās.
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Or. en

Grozījums Nr. 472
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai vēl vairāk sekmētu pilsoņu un 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos un 
līdzdalību pētniecībā, pilsoņu un 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalības 
veicināšanas programmas, kuras tika 
uzsāktas Septītajā pamatprogrammā, tiks 
turpinātas pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros gan kā 
atsevišķas programmas, gan kā īpaši 
pasākumi, it sevišķi saistībā ar sabiedrības 
problēmu risināšanu. Tiek īstenoti īpaši 
aicinājumi iesniegt projektus līdzdalīgai 
pētniecībai, kurā pētījumus un inovatīvus 
pasākumus vada pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas vai kurā kā projekta daļu 
paredz šādu organizāciju un pilsoņu 
aktīvu iesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 474
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
un pilsoņu līdzdalība pētniecības 
programmu definēšanā, īstenošanā un 
novērtēšanā būs izšķiroša sabiedrības 
problēmu risināšanā, un tā tiks atbalstīta 
visā pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
darbības laikā, tostarp gada darba 
programmu izstrādē. Katrai sabiedrības 
problēmai tiks izveidota īpaša pilsoniskās 
sabiedrības un pētnieku dialoga 
platforma, kurā tiks apspriestas 
pētniecības prioritātes konkrētās nozaru 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnībā ņem vērā arī Eiropas tehnoloģiju 
platformu, kopīgu plānošanas ierosmju un 
Eiropas inovācijas partnerību izstrādāto 
pētniecības un inovācijas dienaskārtību 
aspektus.

2. Pilnībā ņem vērā arī Eiropas tehnoloģiju 
platformu, kopīgu plānošanas ierosmju un 
Eiropas inovācijas partnerību izstrādāto 
pētniecības un inovācijas dienaskārtību 
aspektus ar nosacījumu, ka šīs 
dienaskārtības ir izstrādātas, apspriežoties 
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ar plašām ekspertu un ieinteresēto 
personu aprindām.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnībā ņem vērā arī Eiropas tehnoloģiju 
platformu, kopīgu plānošanas ierosmju un 
Eiropas inovācijas partnerību izstrādāto 
pētniecības un inovācijas dienaskārtību 
aspektus.

2. Pilnībā ņem vērā arī Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta un Eiropas 
tehnoloģiju platformu, kopīgu plānošanas 
ierosmju un Eiropas inovācijas partnerību 
izstrādāto pētniecības un inovācijas 
dienaskārtību aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pētnieka profesijas pievilcīguma 
palielināšanai un pētnieku pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai. Ar 
pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" tiks 
veicinātas un atbalstītas darbības ar mērķi 
izmantot Eiropas vadošās pozīcijas 
sacensībā par tādu jaunu procesu un 
tehnoloģiju izstrādi, kas plašā nozīmē 
veicina attīstību un cīnās pret klimata 
pārmaiņām. Šāda horizontāla pieeja, kas 
pilnīgi integrēta visās pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēs, palīdzēs 
Savienībai piedzīvot uzplaukumu tādā 
pasaulē, kurā ir zems oglekļa dioksīda 
līmenis un ierobežots resursu patēriņš, 
reizē veidojot resursu ziņā efektīvu, 
stabilu un konkurētspējīgu ekonomiku. 

Or. en

Grozījums Nr. 478
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 479
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, MVU iesaistīšanai, starpdisciplīnu 
pētniecībai un sociālajai, 
organizatoriskajai un sistēmu inovācijai, 
sociālo un ekonomikas zinātņu un 
humanitāro zinātņu integrēšanai 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, kā 
arī EPT izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, un pētnieka profesijas 
pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Giles Chichester, Vicky Ford

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 481
Algirdas Saudargas

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

dzimumu līdztiesībai, un pētnieka 
profesijas pievilcīguma palielināšanai un 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī EPT izveides un darbības veicināšanai, 
pētniecības un inovācijas līmeņa 
izlīdzināšanai Eiropā, tādu mazu 
pētniecības grupu identificēšanai un 
sekmēšanai visā Savienībā, kurām piemīt 
izcilības potenciāls, sadarbībai ar trešām 
valstīm, atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai, tostarp dzimumu līdztiesībai, un 
pētnieka profesijas pievilcīguma 
palielināšanai un pētnieku pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 484
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pievilcīguma palielināšanai un pētnieku 
pārrobežu un starpnozaru mobilitātes 
veicināšanai.

Or. en

Pamatojums

Pauž nožēlu, ka līdz šim matemātiķi nav bijuši spējīgi piedalīties iepriekšējās 
pamatprogrammās. Ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” šī kļūda būtu jālabo, un būtu 
jāveic attiecīgi pasākumi.

Grozījums Nr. 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 486
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 487
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 

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

inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī EPT izveides un darbības veicināšanai, 
Eiropas mēroga sadarbības 
paplašināšanai pētniecībā, sadarbībai ar 
trešām valstīm, atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai, tostarp dzimumu līdztiesībai, un 
pētnieka profesijas pievilcīguma 
palielināšanai un pētnieku pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 489
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 

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

arī EPT izveides un darbības veicināšanai, 
līdzdalības paplašināšanai pētniecībā un 
inovācijā visā Savienībā, sadarbībai ar 
trešām valstīm, atbildīgai pētniecībai un 
inovācijai, tostarp dzimumu līdztiesībai, un 
pētnieka profesijas pievilcīguma 
palielināšanai un pētnieku pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 492
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 493
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

attīstīšanai, sadarbībai ar trešām valstīm, 
atbildīgai pētniecībai un inovācijai, tostarp 
sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanai pētniecībā, un pētnieka 
profesijas pievilcīguma palielināšanai un 
pētnieku un pētnieču pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Frāze „dzimumu līdztiesība” ir neskaidra, ja to attiecina uz projektu saturu, un to var uztvert 
arī kā pretrunīgas un sabiedrībā ne pārāk plaši akceptētas darbības.
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Grozījums Nr. 495
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 496
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to 
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 
pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 

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

zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī EPT izveides un darbības veicināšanai, 
sadarbībai ar trešām valstīm, atbildīgai 
pētniecībai un inovācijai, tostarp dzimumu 
līdztiesībai, iekļaujošākai pētījumu 
vadībai, līdzdalīgai pētniecībai un pētnieka 
profesijas pievilcīguma palielināšanai un 
pētnieku pārrobežu un starpnozaru 
mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 498
Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 499
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātēm un to
ietvaros īsteno savstarpēju saikni un 
mijiedarbību. Šajā ziņā īpašu uzmanību 
pievērš svarīgo un rūpniecisko 

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

pamattehnoloģiju izstrādei un lietošanai, 
pārejai no atklāšanas līdz izmantošanai 
tirgū, starpdisciplīnu pētniecībai un 
inovācijai, sociālajām un ekonomikas 
zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kā 
arī EPT izveides un darbības veicināšanai, 
pētniecības par Eiropas tiesību sistēmām 
attīstīšanai, sadarbībai ar trešām valstīm, 
atbildīgai pētniecībai un inovācijai, tostarp 
sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanai pētniecībā, un pētnieka 
profesijas pievilcīguma palielināšanai un 
pētnieku un pētnieču pārrobežu un 
starpnozaru mobilitātes veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu, ka programmas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā pienācīgi 
tiktu ņemti vērā transversāli aspekti, 
Komisija veic novērtējumu ne vien 
ekonomikas jomā, bet arī ar sabiedrību, 
ētiku un ilgtspējību saistītām jomām, un 
programmas “Apvārsnis 2020” regulārās 
uzraudzības un analīzes procesā izvērtē 
konkrētas pētniecības programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai nodrošinātu, ka pieteikuma 
iesniedzējiem ir pietiekama rīcības brīvība 
starpnozaru projektu izstrādē, piedāvājot 
inovatīvus risinājumus, kas aptver 
dažādas pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātes, 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus ir 
jābūt pēc iespējas atklātiem. Lai paredzētu 
pietiekami plašas iespējas īstenot 
augšupēju pieeju un izmantot atklātas, 
vieglas un ātras shēmas katras problēmas 
risināšanā un attiecībā uz katru 
tehnoloģiju, tādējādi Eiropas labākajiem 
pētniekiem, uzņēmējiem un uzņēmumiem 
nodrošinot iespēju īstenot sevis izvēlētus 
izrāviena risinājumus, darba programmas 
ir jāizvērš vispārīgi, sniedzot pēc iespējas 
mazāk sīkākas informācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Visa pētniecība un inovācija balstās uz 
zinātnieku, pētniecības institūciju, 
uzņēmumu un pilsoņu spēju publiski 
piekļūt zinātniskajai informācijai, 
apmainīties ar to un izmantot to. Lai 
palielinātu zināšanu apriti un 
izmantošanu, zinātnisko publikāciju 
brīva, atklāta tiešsaistes pieejamība, kas 
jau ir ietverta Septītajā pamatprogrammā, 
ir vispārējais princips, lai zinātniskajām 
publikācijām saņemtu publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”. Turklāt 
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pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
eksperimentē ar tiešsaistes atklātu 
piekļuvi zinātniskajiem datiem, kas 
sagatavoti vai apkopoti publiski finansētā 
pētniecībā, sasniedzot to, ka atklāta 
piekļuve šādiem datiem līdz 2020. gadam 
kļūst par vispārēju noteikumu. Vienlaikus 
pētniecības rezultātu publiskošana ir 
ierobežota, ja varētu tikt traucēti 
pasākumi saistībā ar patentiem.

Or. en

Pamatojums

Pētniecības un inovācijas jomā tiek izstrādāti augsta jutīguma dati, kuri ir slepeni, un tāpēc ir 
jāievēro aizsardzības pasākumi un patentu tiesības. Pienākums sniegt brīvu piekļuvi varētu 
būt pieņemams vienīgi tad, ja publicējamo versiju apjoms ir ierobežots, ja nav jāpublisko 
pētījumu rezultātu komerciālā izmantošana un tajā neiejaucas un ja ir iespēja, ka ar 
intelektuālo tiesību starpniecību tiks aizsargāti rezultāti. Pretējā gadījumā varētu tikt 
pārkāptas īpašuma tiesības; tas savukārt varētu mazināt uzņēmumu skaitu, kuri piedalās 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.


