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Grozījums Nr. 760
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
vispārīgais mērķis ir veidot uz zināšanām 
un inovāciju balstītu ekonomiku visā 
Savienībā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu 
attīstību. Tas atbalsta stratēģiju
“Eiropa 2020” un citus Savienības politikas 
virzienus, kā arī Eiropas Pētniecības telpas 
izveidi un darbību.

Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020"
vispārīgais mērķis ir veidot uz zināšanām 
un inovāciju balstītu ekonomiku un 
sabiedrību visā Savienībā, vienlaikus 
veicinot ilgtspējīgu attīstību. Tas atbalsta 
stratēģiju “Eiropa 2020” un citus 
Savienības politikas virzienus, kā arī 
Eiropas Pētniecības telpas izveidi un 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 761
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vispārīgais mērķis ir veidot uz zināšanām 
un inovāciju balstītu ekonomiku visā 
Savienībā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu 
attīstību. Tas atbalsta stratēģiju
“Eiropa 2020” un citus Savienības politikas 
virzienus, kā arī Eiropas Pētniecības telpas 
izveidi un darbību.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vispārīgais mērķis ir veidot pasaulē 
vadošu, uz zināšanām un inovāciju balstītu 
ekonomiku visā Savienībā, vienlaikus 
veicinot ilgtspējīgu attīstību. Tas atbalsta 
stratēģiju “Eiropa 2020” un citus 
Savienības politikas virzienus, kā arī 
Eiropas Pētniecības telpas izveidi un 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 762
Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vispārīgais mērķis ir veidot uz zināšanām 
un inovāciju balstītu ekonomiku visā 
Savienībā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu 
attīstību. Tas atbalsta stratēģiju
“Eiropa 2020” un citus Savienības politikas 
virzienus, kā arī Eiropas Pētniecības telpas 
izveidi un darbību.

Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
vispārīgais mērķis ir veidot uz zināšanām 
un inovāciju balstītu ekonomiku un 
sabiedrību visā Savienībā, vienlaikus 
veicinot ilgtspējīgu attīstību. Tas atbalsta 
stratēģiju “Eiropa 2020” un citus 
Savienības politikas virzienus, kā arī 
Eiropas Pētniecības telpas izveidi un 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 763
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vispārīgais mērķis ir veidot uz zināšanām 
un inovāciju balstītu ekonomiku visā 
Savienībā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu 
attīstību. Tas atbalsta stratēģiju
“Eiropa 2020” un citus Savienības politikas 
virzienus, kā arī Eiropas Pētniecības telpas 
izveidi un darbību.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vispārīgais mērķis ir veidot uz zināšanām 
un inovāciju balstītu sabiedrību visā 
Savienībā, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu 
attīstību. Tas atbalsta stratēģiju
“Eiropa 2020” un citus Savienības politikas 
virzienus, kā arī Eiropas Pētniecības telpas 
izveidi un darbību.

Or. ro

Grozījums Nr. 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātne sabiedrībai un kopā ar sabiedrību 
dod iespēju visiem tās dalībniekiem 
mijiedarboties inovācijas ciklā, iekļaujot 
sabiedrības intereses un vērtības, un 
tādējādi palielina inovācijas rezultātu 
kvalitāti, nozīmīgumu, pieņemamību un 
ilgtspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 765
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis
attiecībā uz pētniecību un izstrādi (3 % no 
IKP);

– pētniecības un attīstības publiskā 
finansējuma mērķis (1 % no IKP), lai 
piesaistītu privāto finansējumu un
tādējādi sasniegtu mērķi, ka kopējais 
finansējums pētniecībai un attīstībai nav 
mazāks par 3 % no IKP;

Or. en

Grozījums Nr. 766
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 3. daļa – 1. apakšdaļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropā izveidotu globāli 
konkurētspējīgus izcilības centrus, ir 
būtiski svarīga starptautiskā sadarbība ar 
trešām valstīm un starptautiskajām, 
reģionālajām vai globālajām 
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organizācijām. Starptautiskajai 
sadarbībai ir būtiska nozīme progresīvo 
un fundamentālo pētījumu veikšanā, lai 
varētu gūt labumu no jaunajām zinātnes 
un tehnoloģiju iespējām. Lai varētu 
veicināt šo globālo sadarbību, ir svarīgi 
arī uzlabot pētnieku un inovācijas 
personāla mobilitāti starptautiskā mērogā. 
Tāpēc starptautiskā sadarbība tiks 
veicināta katrā no trim pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" prioritātēm. Papildus 
tam tiks atbalstītas īpaši izstrādātas 
horizontālās darbības, lai nodrošinātu 
saskaņotu un efektīvu starptautiskās 
sadarbības attīstību visās 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 3. daļa – 1. apakšdaļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai  „Apvārsnis 2020” tiks 
izveidoti īpaši apmācību mehānismi par 
to, kā iesaistīties pamatprogramā 
„Apvārsnis 2020”, pilnībā izmantojot 
esošos tīklus, piemēram, dalībvalstu 
kontaktpunktus, ko finansē sinerģijā ar 
citiem fondiem, īpaši struktūrfondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 5. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
(EIT) sniedz ieguldījumu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
vispārīgā mērķa un prioritāšu sasniegšanā 
ar konkrētu mērķi integrēt pētniecības, 
inovācijas un izglītības “zināšanu trīsstūri”.
Rādītāji EIT darbības novērtēšanai ir šādi:

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
(EIT) sniedz ieguldījumu 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020"
vispārīgā mērķa un prioritāšu sasniegšanā 
ar konkrētu mērķi integrēt pētniecības, 
inovācijas un augstākās izglītības
"zināšanu trīsstūri". Rādītāji EIT darbības 
novērtēšanai ir šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 769
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 5. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sadarbība “zināšanu trīsstūrī”, kā 
rezultātā tiek izstrādāti novatoriski 
produkti un procesi.

– sadarbība „zināšanu trīsstūrī”, kā 
rezultātā tiek izstrādāti novatoriski 
produkti, pakalpojumi un procesi.

Or. ro

Grozījums Nr. 770
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 5. daļa – 2.a ievilkums 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pēcdiploma izglītības programmas, kas 
sekmē uzņēmējdarbības un inovāciju 
prasmes, ar kuru palīdzību rodas jauni 
inovatīvi uzņēmumi vai tie atdalās no jau 
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esošiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 771
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu likvidēt pētniecības un 
inovācijas plaisu, kas pastāv starp Eiropas 
teritorijām, reģioniem un dalībvalstīm, 
tiks veicināta savstarpējā papildināmība 
un cieša sinerģija ar struktūrfondiem gan 
attiecībā uz iepriekšējām darbībām 
(kapacitātes veidošana dalībvalstīs, lai 
labāk sagatavotu tās dalībai 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”), gan 
arī pakārtotām darbībām 
(pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanas laikā gūto pētījumu un 
inovācijas rezultātu izmantošana un 
izplatīšana).

Or. en

Pamatojums

Balstīts uz Teresa Riera Madurell ziņojuma 76. grozījumu.

Grozījums Nr. 772
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu likvidēt pētniecības un 
inovācijas plaisu Eiropā, tiks veicināta 
savstarpējā papildināmība un cieša 



AM\907534LV.doc 9/162 PE492.761v01-00

LV

sinerģija ar struktūrfondiem gan attiecībā 
uz iepriekšējām darbībām (kapacitātes 
veidošana dalībvalstīs, lai labāk 
sagatavotu tās dalībai pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”), gan arī pakārtotām 
darbībām (pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas laikā gūto 
pētījumu un inovācijas rezultātu 
izmantošana un izplatīšana, kā arī 
izvērtēšana, potenciāla apzināšana un 
izcilības statusa piešķiršana labākajiem 
centriem). Ja iespējams, tiks veicināta abu 
instrumentu sadarbspēja. Tiks atbalstīts 
kumulatīvs vai kombinēts finansējums. 
Sinerģiju jo īpaši meklēs darbībās, kas 
izklāstītas mērķī “Izcilības izplatīšana un 
dalības paplašināšana”, visas Eiropas un 
reģionālas nozīmes pētniecības 
infrastruktūras reģionālajos 
partnerobjektos un pasākumos, ko veic, 
izmantojot EIT un tā ZIK.

Or. en

Grozījums Nr. 773
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs daļas mērķis ir nostiprināt un paplašināt 
Savienības zinātniskās bāzes izcilību un 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu, lai 
Savienības pētniecības un inovācijas 
sistēma kļūtu konkurētspējīgāka pasaules 
mērogā. Tas sastāv no četriem konkrētiem 
mērķiem:

Šīs daļas mērķis ir nostiprināt un paplašināt 
Savienības zinātniskās bāzes izcilību un 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu, lai 
Savienības pētniecības un inovācijas 
sistēma kļūtu konkurētspējīgāka pasaules 
mērogā. Tas sastāv no pieciem konkrētiem 
mērķiem:

Or. en

Grozījums Nr. 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
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Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) skaidras programmas īstenošana 
zinātnes, pētniecības un inovācijas 
rezultātu pārnesei uz izglītības saturu 
visos līmeņos, kā arī tehnoloģiju 
pielāgošanai, lai tos varētu izmantot.

Or. en

Grozījums Nr. 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Skaidrības nolūkos.

Grozījums Nr. 779
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pētniecības infrastruktūra attīsta 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
2020. gadam un vēlākai nākotnei, veicina 
tās inovatīvo potenciālu un cilvēkkapitālu, 
šos pasākumus papildinot ar saistīto 
Savienības politiku un starptautisku 
sadarbību.

(d) ciešā saiknē ar ES kohēzijai 
paredzētajiem finanšu instrumentiem
pētniecības infrastruktūra attīsta Eiropas 
pētniecības infrastruktūru 2020. gadam un 
vēlākai nākotnei, veicina tās inovatīvo 
potenciālu un cilvēkkapitālu, šos 
pasākumus papildinot ar saistīto Savienības 
politiku un starptautisku sadarbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 780
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pētniecības infrastruktūra attīsta 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
2020. gadam un vēlākai nākotnei, veicina 
tās inovatīvo potenciālu un cilvēkkapitālu,
šos pasākumus papildinot ar saistīto
Savienības politiku un starptautisku 
sadarbību.

(d) pētniecības infrastruktūras elementi
attīsta un atbalsta izcilos jau esošos un 
jaunos Eiropas pētniecības infrastruktūras 
elementus un palīdz tiem darboties EPT 
labā, sekmējot to inovatīvo potenciālu, 
piesaistot pasaules līmeņa pētniekus un
nodrošinot cilvēkkapitāla apmācību, to 
visu papildinot ar Savienības
starptautiskās sadarbības politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 781
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbildīga pētniecība un inovācija 
piesaista jaunus talantus zinātnes un 
tehnoloģijas būtiskās lomas un dziļās 
ietekmes pētniecībai Eiropas sabiedrībā, 
novērš dzimumu atšķirības attiecībā uz 
cilvēkresursiem, kas Savienībā strādā 
pētniecības jomā, un izstrādā 
mehānismus, kas ļauj paplašināt un 
padziļināt zinātnisko un tehnoloģisko 
iespēju sociālo novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 782
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izcilības izplatīšana un dalības 
paplašināšana attīsta pieejamo Eiropas 
talantu potenciālu, sniedzot atbalstu 
politikas apguves, tīklu veidošanas un 
apmācību iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 783
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izcilu tīklu veidošana veicina 
pētniecības un tehnoloģiju nozares 
restrukturizāciju mazāk attīstītajās 
Savienības daļās un palielina Savienības 
kopējo pētniecības un inovāciju jaudu, lai 
šīs nozares jauda atbilstu ekonomiskajām 
un sociālajām vajadzībām; 

Or. en

Grozījums Nr. 784
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbildīgai pētniecībai un inovācijai ir 
jāņem vērā daudzu ieinteresēto pušu, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības, redzējums, 
un atbildīgās pētniecības un inovācijas 
programmās varēs iesaistīties ieinteresētās 
puses;
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Or. en

Grozījums Nr. 785
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrs no šiem virzieniem ir pierādījis, ka 
var radīt augstu Savienības pievienoto 
vērtību. Visi šie konkrētie mērķi kopā rada 
spēcīgu un līdzsvarotu darbību kopumu, 
kas apvienojumā ar valsts un reģionālā
līmenī veiktām darbībām aptver Eiropas 
plašās vajadzības attiecībā uz progresīvo 
zinātni un tehnoloģiju. To apvienošana 
vienā programmā nodrošina lielāku to 
darbības saskaņotību racionalizētā, 
vienkāršotā un mērķtiecīgākā veidā, 
vienlaikus saglabājot nepārtrauktību, kam 
ir būtiska nozīme to efektivitātes 
uzturēšanā.

Katrs no šiem virzieniem ir pierādījis, ka 
var radīt augstu Savienības pievienoto 
vērtību. Visi šie konkrētie mērķi kopā rada 
spēcīgu un līdzsvarotu darbību kopumu, 
kas apvienojumā ar valsts, reģionālā un
vietējā līmenī veiktām darbībām aptver 
Eiropas plašās vajadzības attiecībā uz 
progresīvo zinātni un tehnoloģiju. To 
apvienošana vienā programmā nodrošina 
lielāku to darbības saskaņotību 
racionalizētā, vienkāršotā un mērķtiecīgākā 
veidā, vienlaikus saglabājot nepārtrauktību, 
kam ir būtiska nozīme to efektivitātes 
uzturēšanā.

Or. ro

Grozījums Nr. 786
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 2. daļas virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II daļa. Prioritāte “Vadošā loma 
rūpniecībā”

II daļa. Prioritāte “Vadošā loma rūpniecībā
un pakalpojumu nozarē”

Or. ro

Grozījums Nr. 787
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs daļas mērķis ir paātrināt to tehnoloģiju 
un inovāciju attīstību, uz kurām būs balstīti 
nākotnes uzņēmumi, un palīdzēt 
novatoriskiem Eiropas MVU to izaugsmē, 
lai kļūtu par pasaulē vadošajiem 
uzņēmumiem. Šī daļa sastāv no trim 
konkrētiem mērķiem:

Šīs daļas mērķis ir paātrināt to tehnoloģiju 
un inovāciju attīstību, uz kurām būs balstīti 
nākotnes uzņēmumi, un palīdzēt 
novatoriskiem Eiropas MVU to izaugsmē, 
lai kļūtu par pasaulē vadošajiem 
uzņēmumiem. Īpašu uzmanību pievērš 
„inovāciju patēriņa” veicināšanai, proti, 
valsts pētījumu centros radušos zināšanu 
un tehnoloģijas nodošanai uzņēmumiem, 
īpaši MVU, publiskā sektora iestādēm un 
iedzīvotājiem ar uzņēmējdarbības spēju. 
Šī daļa sastāv no trim konkrētiem 
mērķiem:

Or. en

Grozījums Nr. 788
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 789
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 790
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iemesls: vadošajai lomai rūpniecībā jāveicina visā pasaulē atzīti un izmantoti Eiropas 
standarti. Sarežģītā tehnoloģiju pasaulē standarti nozīmē tirgus varu un ir multiplikatīvs 



PE492.761v01-00 18/162 AM\907534LV.doc

LV

faktors ceļā no pētniecības uz inovāciju.

Grozījums Nr. 791
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 793
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 795
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I pielikums – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 797
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā ir vērsta uz 
īpašu atbalstu pētniecības, izstrādes un 
demonstrējumu pasākumiem tādās jomās 
kā IKT, nanotehnoloģija, kvantu optika,
progresīvie materiāli, biotehnoloģija, 
progresīvā ražošana un pārstrāde, robotika
un kosmoss. Uzsvars tiks likts uz 
mijiedarbību un konverģenci starp 
dažādām tehnoloģijām un to ietvaros;
Pienācīgi jānovērtē gan publiskā, gan 
privātā sektora lietotāju vajadzības visās 
šajās jomās. 

Or. de

Grozījums Nr. 798
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piekļuve riska kapitāla finansējumam ir 
vērsta uz to, lai novērstu pieejamā 
aizņēmuma finansējuma un pašu kapitāla 
nepietiekamību pētniecībai un izstrādei un 
novatoriskiem uzņēmumiem un projektiem 
visos attīstības posmos. Kopā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmas pašu kapitāla instrumentu šis 
mērķis atbalstīs Savienības līmeņa riska 
kapitāla attīstību;

(b) piekļuve riska kapitāla finansējumam ir 
vērsta uz to, lai novērstu pieejamā 
aizņēmuma finansējuma un pašu kapitāla 
nepietiekamību pētniecībai un izstrādei un 
novatoriskiem uzņēmumiem un projektiem 
visos attīstības posmos. Kopā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmas pašu kapitāla instrumentu šis 
mērķis atbalstīs Savienības līmeņa
finansējumu agrīnā posmā un riska 
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kapitāla attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 799
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) inovācija MVU stimulē visu veidu 
inovāciju MVU, īpaši koncentrējoties uz 
tiem MVU, kuriem ir iespējas augt un kļūt 
starptautiskiem visā vienotajā tirgū un 
ārpus tā.

(c) „inovācija MVU” sniedz MVU
piemērotu atbalstu visiem MVU 
inovācijas veidiem ar specializētu un īpaši 
izstrādātu programmu un instrumentu 
komplektu, kurā ietilpst: piekļuve 
darbības uzsākšanas finansējumam un 
dotācijām, piekļuve pašu kapitāla un 
aizdevumu finansējumam, konsultēšanas 
un darbaudzināšanas pakalpojumi, 
piekļuve pētniecības un attīstības tīkliem 
un puduriem. Mērķu „Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un “Sabiedrības problēmu 
risināšana” prioritārajās jomās jo īpaši 
jāīsteno speciāli šim mērķim izveidots
MVU instruments.

Or. en

Grozījums Nr. 800
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) inovācija MVU stimulē visu veidu 
inovāciju MVU, īpaši koncentrējoties uz 
tiem MVU, kuriem ir iespējas augt un kļūt 
starptautiskiem visā vienotajā tirgū un 

(c) inovācija MVU stimulē visu veidu 
inovāciju MVU, īpaši koncentrējoties uz 
tiem MVU, kuriem ir iespējas augt un kļūt 
starptautiskiem vienotajā tirgū un ārpus tā.
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ārpus tā.

Or. de

Grozījums Nr. 801
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) inovācija MVU stimulē visu veidu 
inovāciju MVU, īpaši koncentrējoties uz 
tiem MVU, kuriem ir iespējas augt un kļūt 
starptautiskiem visā vienotajā tirgū un 
ārpus tā.

(c) inovācija MVU stimulē visu veidu 
inovāciju MVU, īpaši koncentrējoties uz 
tiem MVU, kuriem ir iespējas augt, apgūt 
inovāciju un radīt to un kļūt 
starptautiskiem visā vienotajā tirgū un 
ārpus tā.

Or. en

Grozījums Nr. 802
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 11. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus īsteno atbilstoši uz 
uzņēmējdarbību vērstai programmai.
Budžets konkrētajiem mērķiem “Piekļuve 
riska kapitāla finansējumam” un “Inovācija 
MVU” tiks noteikts, ievērojot no 
pieprasījuma atkarīgu augšupēju 
motivāciju bez iepriekš noteiktām 
prioritātēm. To papildina finanšu 
instrumentu un īpaša MVU instrumenta 
izmantošana, ievērojot politiski noteiktu 
motivāciju daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētā mērķa “Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” ietvaros.

Pasākumus īsteno atbilstoši augšupējai 
pieejai. Budžets konkrētajiem mērķiem
“Piekļuve riska kapitāla finansējumam” un
“Inovācija MVU” tiks izmantots,
galvenokārt ievērojot no pieprasījuma 
atkarīgu augšupēju motivāciju, bet tikai 
tematiskajās prioritārajās jomās, kas 
noteiktas daļā „Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajā mērķī „Vadošā 
loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā”. To papildina iespējama 
lejupējās pieejas izmantošana MVU 
instrumentā, kas izpaustos kā 
pirmskomerciāls iepirkums vai inovatīvs 
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iepirkums gadījumos, kad ir iespējams 
pierādīt, ka dalībvalstu iepircēju 
vajadzības ir jāapkopo ES līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 803
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 11.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbības projektiem arī turpmāk ir 
jābūt galvenajam instrumentam šajā 
jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 804
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt apmēram
15 % no kopējā apvienotā MVU piešķirtā
budžeta, kurš atvēlēts visiem konkrētajiem 
mērķiem daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajam mērķim
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt apmēram
30 % no kopējā apvienotā budžeta, kurš 
atvēlēts visiem konkrētajiem mērķiem daļā
“Sabiedrības problēmu risināšana” un 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā”, kas tiktu atvēlēts MVU.

Or. it

Pamatojums

Ir stratēģiski svarīgi, lai MVU tiktu daudz lielākā mērā motivēti piedalīties pamatprogrammā, 
nekā ierosina Komisija.
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Grozījums Nr. 805
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt apmēram 
15 % no kopējā apvienotā MVU piešķirtā 
budžeta, kurš atvēlēts visiem konkrētajiem 
mērķiem daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajam mērķim
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kurai vajadzētu sasniegt
20 % no kopējā apvienotā MVU piešķirtā 
budžeta, kurš atvēlēts visiem konkrētajiem 
mērķiem daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajam mērķim
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Or. en

Pamatojums

MVU dalības palielināšana ir būtiski svarīgs faktors, lai varētu izmantot dinamisku un 
inovatīvu uzņēmumu, jauno uzņēmumu un no pētniecības organizācijām un universitātēm 
atdalījušos uzņēmumu inovācijas spējas ar mērķi rast inovatīvus risinājumus un nodrošināt 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sekmīgu īstenošanu. Septītajā pamatprogrammā bija 
iekļauts mērķis sasniegt 15 %, kas, visticamāk, tiks izpildīts, taču ir vajadzīgs mērķtiecīgāks, 
bet sasniedzams mērķis, lai pilnībā izmantotu MVU inovāciju potenciālu.

Grozījums Nr. 806
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt 
apmēram 15 % no kopējā apvienotā MVU 
piešķirtā budžeta, kurš atvēlēts visiem 
konkrētajiem mērķiem daļā “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību un izveidots skaidrs 
mehānisms, lai apzinātu un risinātu MVU 
zināšanu un tehnoloģijas nodošanas 
vajadzības. Atbalsts sasniegs vismaz 20 %
no kopējā apvienotā MVU, kopienai, 
ražošanas nozarei un sabiedrībai piešķirtā 
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un rūpniecisko tehnoloģiju jomā”. budžeta, kurš atvēlēts visiem konkrētajiem 
mērķiem daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajam mērķim
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Or. en

Grozījums Nr. 807
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt apmēram 
15 % no kopējā apvienotā MVU piešķirtā 
budžeta, kurš atvēlēts visiem konkrētajiem 
mērķiem daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajam mērķim 
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kurai vajadzētu sasniegt
vismaz 20 % no kopējā apvienotā no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”
MVU piešķirtā budžeta, un vismaz 10 % ir 
jāatvēl īpaši izveidotajam MVU 
instrumentam.

Or. en

Grozījums Nr. 808
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt 
apmēram 15 % no kopējā apvienotā MVU 
piešķirtā budžeta, kurš atvēlēts visiem 
konkrētajiem mērķiem daļā “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un konkrētajam 

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību. Šajā sakarā vismaz 18 % no 
kopējā apvienotā budžeta, kurš atvēlēts 
visiem konkrētajiem mērķiem daļā
“Sabiedrības problēmu risināšana” un 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
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mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā”, tiks piešķirti MVU.

Or. de

Grozījums Nr. 809
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt 
apmēram 15 % no kopējā apvienotā MVU 
piešķirtā budžeta, kurš atvēlēts visiem 
konkrētajiem mērķiem daļā “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, un vairāk nekā 15 % no 
kopējā apvienotā budžeta, kurš atvēlēts 
visiem konkrētajiem mērķiem daļā
“Sabiedrības problēmu risināšana” un 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā”, tiks piešķirti MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 810
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, kas varētu sasniegt 
apmēram 15 % no kopējā apvienotā MVU 
piešķirtā budžeta, kurš atvēlēts visiem 
konkrētajiem mērķiem daļā “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību, un vismaz 15 % no kopējā 
apvienotā budžeta, kurš atvēlēts visiem 
konkrētajiem mērķiem daļā “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un konkrētajam 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 
piešķirti MVU.

Or. ro
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Grozījums Nr. 811
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 13. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētā mērķa „Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” darbībās ievēro uz
tehnoloģijām vērstu pieeju, lai izstrādātu 
pamattehnoloģijas, ko var izmantot 
vairākās jomās un rūpniecības un 
pakalpojumu nozarēs. Šo tehnoloģiju 
lietojumu sabiedrības problēmu 
risināšanai atbalsta vienlaicīgi ar 
pamatprogrammas daļu “Sabiedrības 
problēmu risināšana”.

Konkrētā mērķa „Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā" darbībās ievēro uz
politiku vērstu pieeju, lai izstrādātu 
pamattehnoloģijas, ko var izmantot 
vairākās jomās un rūpniecības un 
pakalpojumu nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 13. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” darbībās ievēro uz 
tehnoloģijām vērstu pieeju, lai izstrādātu 
pamattehnoloģijas, ko var izmantot 
vairākās jomās un rūpniecības un 
pakalpojumu nozarēs. Šo tehnoloģiju 
lietojumu sabiedrības problēmu risināšanai 
atbalsta vienlaicīgi ar pamatprogrammas 
daļu “Sabiedrības problēmu risināšana”.

Konkrētā mērķa “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” darbībās ievēro uz 
tehnoloģijām vērstu pieeju, lai izstrādātu 
pamattehnoloģijas, ko var izmantot 
vairākās jomās un rūpniecības un 
pakalpojumu nozarēs. Šo tehnoloģiju 
lietojumu sabiedrības problēmu risināšanai 
atbalsta vienlaicīgi ar pamatprogrammas 
daļu “Sabiedrības problēmu risināšana”.
Lai sasniegtu šo mērķi, tiks izveidota arī 
īpaša starpdisciplināra programma, kas 
attieksies uz zinātnes un tehnoloģijas 
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ētiskajiem un sociālajiem aspektiem un 
kurai būs savs autonoms budžets.

Or. en

Grozījums Nr. 813
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī daļa ir tieša atbilde uz stratēģijā 
“Eiropa 2020” noteiktajām politikas 
prioritātēm un sabiedrības problēmām, un 
tās mērķis ir stimulēt to pētniecības un 
inovācijas centienu kritisko masu, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus. Finansējumu novirza uz šādiem 
konkrētajiem mērķiem:

Šī daļa ir tieša atbilde uz stratēģijā 
“Eiropa 2020” noteiktajām politikas 
prioritātēm un sabiedrības problēmām, un 
tās mērķis ir stimulēt to pētniecības un 
inovācijas centienu kritisko masu, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu Savienības politikas 
mērķus. Arī šeit galvenajam uzsvaram ir 
jābūt uz sadarbības projektiem. 
Finansējumu novirza uz šādiem 
konkrētajiem mērķiem:

Or. de

Grozījums Nr. 814
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika;

(b) pārtikas nodrošinājums, kvalitāte un 
drošums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras 
zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika;

Or. en
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Grozījums Nr. 815
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un
tehniskā pētniecība un bioekonomika;

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, produktīvas jūras un
okeāni, ko panāk ar ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un akvakultūru un
bioekonomika;

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu)

Or. en

Grozījums Nr. 816
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika;

(b) Bioekonomika: pārtikas 
nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioloģiskas 
ražošanas nozares;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas stratēģiju „Inovācija ilgtspējīgai izaugsmei: bioekonomika Eiropai” 
bioekonomika ietver sevī atjaunojamu bioloģisko resursu ražošanu un pārvēršanu pārtikā, 
lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Bioekonomikā ietilpst četras 
galvenās nozares, kas jāatbalsta saistībā ar "Lielo bioekonomikas izaicinājumu", proti,
lauksaimniecība un mežsaimniecība; zivsaimniecība un akvakultūra; bioloģiskā ražošana un 
pārtika.
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Grozījums Nr. 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika;

(b) Bioekonomika: pārtikas 
nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība
un mežsaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioloģiskā 
ražošana;
(Grozījums izdarāms visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas stratēģiju „Inovācija ilgtspējīgai izaugsmei: bioekonomika Eiropai” 
bioekonomikā ietilpst četras galvenās nozares, kas jāatbalsta saistībā ar "Lielo 
bioekonomikas izaicinājumu", proti lauksaimniecība un mežsaimniecība; zivsaimniecība un 
akvakultūra; bioloģiskā ražošana un pārtika. Tādēļ šajā punktā ir jāizmanto Eiropas 
Komisijas izveidotā definīcija.

Grozījums Nr. 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika;

(b) Eiropas uzdevumi bioekonomikas 
jomā — pārtikas nodrošinājums un 
nekaitīgums, ilgtspējīga lauksaimniecība
un mežsaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība

Or. en
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Grozījums Nr. 819
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) droša, tīra un efektīva enerģija; (c) energoefektivitāte, droša, tīra un 
efektīva enerģija;

Or. ro

Grozījums Nr. 820
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klimata politika, resursefektivitāte un
izejvielas;

(e) klimata politika, vide, resursefektivitāte 
un to saglabāšana, ilgtspējīga izejvielu 
izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 821
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas;

(e) klimata politika, resursefektivitāte, 
izejvielas un apgādes drošība;

Or. en
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Grozījums Nr. 822
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klimata politika, resursefektivitāte un
izejvielas;

(e) klimata politika, resursefektivitāte un
ilgtspējīga izejvielu izmantošana

Or. en

Grozījums Nr. 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klimata politika, resursefektivitāte un
izejvielas;

(e) klimata politika, resursefektivitāte un
ilgtspējīga izejvielu izmantošana

Or. en

Grozījums Nr. 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klimata politika, resursefektivitāte un 
izejvielas;

(e) klimata politika, ūdens resursu 
apsaimniekošana, resursefektivitāte un 
izejvielas;

Or. en
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Grozījums Nr. 825
Francisco Sosa Wagner

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) klimata politika, resursefektivitāte un
izejvielas;

(e) klimata politika, resursefektivitāte un
un izejvielu saglabāšana un ilgtspējīga 
izmantošana;

Or. es

Pamatojums

Teksta papildināšana ar frāzi "saglabāšana un ilgtspējīga izejvielu izmantošana"  nodrošinās, 
ka mērķis ietvers vairāk nekā tikai efektivitāti.

Grozījums Nr. 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) visiem atvērta, inovatīvi un droša
sabiedrība.

(f) Eiropa mainīgajā pasaulē —
iekļaujoša, inovatīva un domājoša
sabiedrība.

Or. en

Grozījums Nr. 827
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība.

(f) izpratne par Eiropas sabiedrību,
kultūru un sociālajām pārmaiņām.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Grozījuma apstiprināšanas gadījumā visā tekstā jāizdara 
attiecīgas izmaiņas. Kultūra ir jebkādu sabiedrības pārmaiņu un inovācijas pamats, tādēļ 
vajadzētu iekļaut arī šo jēdzienu un uzsvērt to mērķa nosaukumā.

Grozījums Nr. 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – fa punkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) droša sabiedrība — Eiropas un tās 
iedzīvotāju brīvības un drošības 
aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – fa punkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) kultūra un nemateriālās zināšanu 
jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – fb punkts 
(jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) viedās pilsētas un kultūras 
mantojums.

Or. en

Grozījums Nr. 831
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām, zinātnes disciplīnām
un pētniecības infrastruktūrām, lai 
atrisinātu šīs problēmas. Pasākumi aptver 
visu ciklu, sākot no pētniecības līdz tirgum, 
pirmo reizi koncentrējoties uz 
pasākumiem, kas saistīti ar inovāciju, 
piemēram, uz izmēģinājuma projektiem, 
demonstrējumiem, izmēģinājuma 
stendiem, atbalstu publiskajam 
iepirkumam, izstrādi, tiešo lietotāju virzītu 
inovāciju, sociālo inovāciju un inovāciju 
ieviešanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 832
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo 
inovāciju un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta. Ar 
tehnoloģijām nesaistītai, organizatoriskai 
un sistēmiskai inovācijai un inovācijai 
publiskajā sektorā tiks piešķirta tikpat 
liela uzmanība kā tehnoloģiju virzītiem 
risinājumiem. Uzsvaru liek uz resursu un 
zināšanu kritiskās masas apvienošanu no 
dažādām jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 833
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, kurā 
fundamentālās zinātnes, lietišķie pētījumi, 
zināšanu nodošana un inovācija ir 
vienlīdz svarīgi un savstarpēji saistīti 
elementi, koncentrējoties uz politikas 
prioritātēm, bet iepriekš konkrēti nenosakot 
to tehnoloģiju vai risinājumu izvēli, kuri 
būtu jāattīsta. Uzsvaru liek uz resursu un 
zināšanu kritiskās masas apvienošanu no 
dažādām jomām, kas ļauj piekļūt pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūrai,
tehnoloģijām un zinātnes disciplīnām, lai 
atrisinātu šīs problēmas. Pasākumi aptver 
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izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo 
inovāciju un inovāciju ieviešanu tirgū.

visu ciklu, sākot no pētniecības līdz tirgum,
un ir jauns uzsvars uz fundamentālo un 
lietišķo zināti un līdz šim nebijis uzsvars 
uz zināšanu nodošanu un pasākumiem, 
kas saistīti ar inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, kurā 
fundamentālās zinātnes, lietišķie pētījumi, 
zināšanu nodošana un inovācija ir 
vienlīdz svarīgi un savstarpēji saistīti 
elementi, koncentrējoties uz politikas 
prioritātēm, bet iepriekš konkrēti nenosakot 
to tehnoloģiju vai risinājumu izvēli, kuri 
būtu jāattīsta. Uzsvaru liek uz resursu un 
zināšanu kritiskās masas apvienošanu no 
dažādām jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 835
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, kurā 
fundamentālās zinātnes, lietišķie pētījumi, 
zināšanu nodošana un inovācijas ir 
vienlīdz svarīgi un savstarpēji saistīti 
elementi, koncentrējoties uz politikas 
prioritātēm, bet iepriekš konkrēti nenosakot 
to tehnoloģiju vai risinājumu izvēli, kuri 
būtu jāattīsta. Uzsvaru liek uz resursu un 
zināšanu kritiskās masas apvienošanu no 
dažādām jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū, tostarp 
standartizāciju visos posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
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disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū. Lai sasniegtu 
šo mērķi, tiks izveidota arī īpaša 
starpdisciplināra programma, kas 
attieksies uz zinātnes un tehnoloģijas 
ētiskajiem un sociālajiem aspektiem un 
kurai būs savs autonoms budžets.

Or. en

Grozījums Nr. 837
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, kas ļauj piekļūt pasaules līmeņa 
pētniecības infrastruktūrai, tehnoloģijām 
un zinātnes disciplīnām, lai atrisinātu šīs 
problēmas. Pasākumi aptver visu ciklu, 
sākot no pētniecības līdz tirgum, pirmo 
reizi koncentrējoties uz pasākumiem, kas 
saistīti ar inovāciju, piemēram, uz 
izmēģinājuma projektiem, 
demonstrējumiem, izmēģinājuma 
stendiem, atbalstu publiskajam iepirkumam
un pirmskomerciālajam iepirkumam, 
izstrādi, tiešo lietotāju virzītu inovāciju, 
sociālo inovāciju un inovāciju ieviešanu 
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tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū. Lai sasniegtu 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un 
jo īpaši tās III daļas (sabiedrības 
problēmu risināšana) mērķus, būs 
nepieciešams iesaistīt sadarbības 
projektos ļoti daudzas un dažādas 
ieinteresētās personas — sākot ar 
pētniecības iestādēm un uzņēmumiem un 
beidzot ar lietotājiem publiskajā un 
privātajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 839
Antonio Cancian
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas, jo 
to var izdarīt, izveidojot institucionalizētas 
publiskā un privātā sektora partnerības.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 840
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
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Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, pirmo reizi 
koncentrējoties uz pasākumiem, kas saistīti 
ar inovāciju, piemēram, uz izmēģinājuma 
projektiem, demonstrējumiem, 
izmēģinājuma stendiem, atbalstu 
publiskajam iepirkumam, izstrādi, tiešo 
lietotāju virzītu inovāciju, sociālo inovāciju 
un inovāciju ieviešanu tirgū.

Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
pētniecības līdz tirgum, kā arī ietekmei uz 
sabiedrību, pirmo reizi koncentrējoties uz 
pasākumiem, kas saistīti ar inovāciju, 
piemēram, uz izmēģinājuma projektiem, 
demonstrējumiem, izmēģinājuma 
stendiem, atbalstu publiskajam 
iepirkumam, izstrādi, tiešo lietotāju virzītu 
inovāciju, sociālo inovāciju un inovāciju 
ieviešanu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu uz problēmām balstītu pieeju, 
ir nepieciešama saskaņota pētniecības un 
inovācijas darbību stratēģiskā plānošana. 
Koordinēšana var novērst 
sadrumstalotību un uzlabot tehnoloģisko 
un infrastruktūras resursu izmantošanu 
visā pētniecības kopienā attiecībā uz katru 
problēmu. Turklāt lielākajā daļā 
gadījumu panākumiem inovāciju jomā ir 
vajadzīga ilgtermiņa apņemšanās atbalstīt 
izcilu pētniecību. Stratēģiskās darbības un 
zinātniskās konsultācijas var nodrošināt 
speciālistu devumu politikai no paša 
sākuma, veicināt inovāciju un 
konkurētspēju, izprotot inovācijas cikla 
sarežģītību, un veicināt lielāka pētnieku 
skaita piedalīšanos pārrobežu darbībās. 
Stratēģisko pētniecības un inovācijas 
koordināciju par katru problēmu, 
pamatojoties uz zinātnieku atzinumiem, 
ievieš nozaru padomdevējas padomes, 
kurās ietilpst neatkarīgi augsta līmeņa 
eksperti un kas sekmē pētniecības un 
inovācijas programmu noteikšanu, 
pamatojoties uz vislabāko vadību, un 
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sniedz stimulu un instrumentus, kas 
vajadzīgi mijiedarbības un sinerģijas 
veicināšanai lielākā apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 842
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu uz problēmām balstītu pieeju, 
ir nepieciešama saskaņota pētniecības un 
inovācijas darbību stratēģiskā plānošana. 
Koordinēšana var novērst 
sadrumstalotību un uzlabot tehnoloģisko 
un infrastruktūras resursu izmantošanu 
visā pētniecības kopienā attiecībā uz katru 
problēmu. Turklāt lielākajā daļā 
gadījumu panākumiem inovāciju jomā ir 
vajadzīga ilgtermiņa apņemšanās atbalstīt 
izcilu pētniecību. Stratēģiskās darbības un 
zinātniskā vadība var nodrošināt 
speciālistu devumu politikai no paša 
sākuma, veicināt inovāciju un 
konkurētspēju, izprotot inovācijas cikla 
sarežģītību, un veicināt lielāka pētnieku 
skaita piedalīšanos pārrobežu darbībās. 
Lai panāktu stratēģisku pētniecības un 
inovācijas koordināciju, Komisijai būs 
prasība apspriesties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām ar augstāko 
reputāciju un atbilstīgām zināšanām no 
akadēmiskajām un rūpniecības aprindām, 
tostarp zinātniekiem, inženieriem un 
uzņēmējiem, kā arī no galalietotāju vidus 
un no pilsoniskās sabiedrības, nodrošinot 
visu attiecīgo nozaru un pētniecības jomu 
pārstāvību. Tas ļaus uzraudzīt to, cik 
piemērotas un pietiekamas ir pašreizējās 
un plānotās darbības, un palielināt 
informētību par novārtā atstātām jomām 
un darbībām, kas dublējas. Ka vien tas ir 
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iespējams, īstenojot pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, Komisijai šim nolūkam 
ir jācenšas izmantot tādus esošos 
instrumentus kā cita starpā Eiropas 
inovatīvās partnerības, Eiropas 
tehnoloģiju platformas un kopīgās 
plānošanas iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums balstīts uz idejām, kas paustas Teresa Riera Madurell ziņojuma 89. grozījumā un 
Maria da Graca Carvalho ziņojuma 25. grozījumā.

Grozījums Nr. 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu uz problēmām balstītu pieeju, 
ir nepieciešama saskaņota pētniecības un 
inovācijas darbību stratēģiskā plānošana. 
Koordinēšana var novērst 
sadrumstalotību un uzlabot tehnoloģisko 
un infrastruktūras resursu izmantošanu 
visā pētniecības kopienā attiecībā uz katru 
problēmu. Turklāt lielākajā daļā 
gadījumu panākumiem inovāciju jomā ir 
vajadzīga ilgtermiņa apņemšanās atbalstīt 
izcilu pētniecību. Stratēģiskās darbības un 
zinātniskā vadība var nodrošināt 
speciālistu devumu politikai no paša 
sākuma, veicināt inovāciju un 
konkurētspēju, izprotot inovācijas cikla 
sarežģītību, un veicināt lielāka pētnieku 
skaita piedalīšanos pārrobežu darbībās. 
Stratēģisko pētniecības un inovācijas 
koordināciju par katru problēmu, 
pamatojoties uz zinātnisko vadību, ievieš 
nozaru valdes, kas sastāv no neatkarīgiem 
augsta līmeņa ekspertiem no 
akadēmiskajām aprindām, ražotāju, gala 
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lietotāju un pilsoniskās sabiedrības vidus, 
kurus atlasa atklātā un pārredzamā 
procesā, un kas sekmē pētniecības un 
inovācijas programmu noteikšanu, 
pamatojoties uz vislabāko vadību, un 
sniedz stimulu un instrumentus, kas 
vajadzīgi mijiedarbības un sinerģijas 
veicināšanai lielākā apjomā.

Or. en

Pamatojums

Katra stratēģiskā padomdevēja padome sastāv no līdzsvarotas un augsta līmeņa ieinteresēto 
personu pārstāvības (aptverot zinātni, ražošanu, pilsonisko sabiedrību, gala lietotājus un 
citus). Šo padomju uzdevums būtu sniegt nepārtrauktus stratēģiskus padomus par 
pasākumiem, kas tiek veikti un plānoti, īstenojot pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un ar to 
saistītās Kopienas politikas jomas, kā arī veikt nepieciešamo koordināciju starp dažādajiem 
instrumentiem un iniciatīvām (kopīgās plānošanas iniciatīvas, privātā un publiskā sektora 
partnerības, publiskā un publiskā sektora partnerības, zināšanu un inovāciju kopienas, 
Eiropas inovācijas partnerības u.c.).

Grozījums Nr. 844
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu uz problēmām balstītu pieeju, 
ir nepieciešama saskaņota pētniecības un 
inovācijas darbību stratēģiskā plānošana. 
Koordinēšana var novērst 
sadrumstalotību un uzlabot tehnoloģisko 
un infrastruktūras resursu izmantošanu 
visā pētniecības kopienā attiecībā uz katru 
problēmu. Turklāt lielākajā daļā 
gadījumu panākumiem inovāciju jomā ir 
vajadzīga ilgtermiņa apņemšanās atbalstīt 
izcilu pētniecību. Stratēģiskās darbības un 
zinātniskā vadība var nodrošināt 
speciālistu devumu politikai no paša 
sākuma, veicināt inovāciju un 
konkurētspēju, izprotot inovācijas cikla 
sarežģītību, un veicināt lielāka pētnieku 
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skaita piedalīšanos pārrobežu darbībās. 
Stratēģisko pētniecības un inovācijas 
koordināciju par katru problēmu, 
pamatojoties uz zinātnisko vadību, ievieš 
nozaru valdes, kurās ietilpst neatkarīgi 
augsta līmeņa eksperti, kas sekmē 
pētniecības un inovācijas programmu 
noteikšanu, pamatojoties uz vislabāko 
vadību, un sniedz stimulu un 
instrumentus, kas vajadzīgi mijiedarbības 
un sinerģijas veicināšanai lielākā apjomā. 
Šo valžu uzdevums būtu sniegt 
nepārtrauktus stratēģiskus padomus par 
pasākumiem, kas tiek veikti un plānoti, 
īstenojot pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” un ar to saistītās 
Kopienas politikas jomas.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams skaidri definēt nozaru valžu lomu un uzdevumus.

Grozījums Nr. 845
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrai sabiedrības problēmai pārredzamā 
veidā un ar līdzdalības iespēju tiks 
noteiktas pētniecības prioritātes un mērķi, 
proporcionāli iesaistot dalībniekus, 
tostarp zinātnieku kopienu, pētniekus (arī 
no mazām pētniecības organizācijām), 
publisko sektoru, privāto sektoru un jo 
īpaši MVU, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un pēc vajadzības — citas 
ieinteresētās puses; pētniecības 
prioritātēm, kas attiecas uz sabiedrības 
problēmām, Komisija jo īpaši izveidos 
speciālas platformas dialogam starp 
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pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām kopā ar pētniecības 
dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 846
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes.
Programmu komitejās un ekspertu 
grupās, kuru uzdevums ir veikt projektu 
un programmu izvērtēšanu visās nozarēs, 
ir jābūt pārstāvētām arī cilvēkzinātnēm un 
sociālajām zinātnēm. Turklāt šo disciplīnu 
pamatattīstību atbalsta arī konkrētā mērķa
„Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros. Arī uzsvars uz 
dzimumu un dzimumu līdztiesību tiks 
iekļauts visās konkrētajās problēmās. 
Atbalsts tiks arī novirzīts pārliecinošu datu 
bāzes radīšanai politikas veidošanas nolūkā 
starptautiskā, Savienības, valsts un 
reģionālā līmenī. Ņemot vērā, ka daudzas 
problēmas ir globālas problēmas, katras 
problēmas risināšanā neatņemama 
sastāvdaļa ir stratēģiska sadarbība ar 
trešām valstīm. Turklāt konkrētā mērķa
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros sniedz transversālu 
atbalstu starptautiskai sadarbībai.

Or. en

Pamatojums

Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka cilvēkzinātnes un sociālās zinātnes netiek atstumtas 
vai instrumentalizētas un reducētas līdz inovāciju uztveres vai pieņemamības pētījumiem.
Tādā veidā tiks nodrošināta sabiedrības problēmas risinošo pētījumu multidisciplinaritāte.
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Grozījums Nr. 847
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes. 
Programmu komitejās un ekspertu 
grupās, kuru uzdevums ir veikt projektu 
un programmu izvērtēšanu visās nozarēs, 
ir jābūt pārstāvētām arī cilvēkzinātnēm un 
sociālajām zinātnēm. Turklāt šo disciplīnu 
pamatattīstību atbalsta arī konkrētā mērķa 
“Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros. Atbalsts tiks arī 
novirzīts pārliecinošu datu bāzes radīšanai 
politikas veidošanas nolūkā starptautiskā, 
Savienības, valsts un reģionālā līmenī. 
Ņemot vērā, ka daudzas problēmas ir 
globālas problēmas, katras problēmas 
risināšanā neatņemama sastāvdaļa ir 
stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm. 
Turklāt konkrētā mērķa “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
sniedz transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai.

Or. en

Pamatojums

Tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu, ka cilvēkzinātnes un sociālās zinātnes netiek 
atstumtas vai instrumentalizētas un reducētas līdz inovāciju uztveres vai pieņemamības 
pētījumiem. Tādā veidā tiks nodrošināta sabiedrības problēmas risinošo pētījumu 
multidisciplinaritāte.

Grozījums Nr. 848
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes.
Tās ir pilnībā jāintegrē darba 
programmās, nodrošinot pārstāvību 
programmu komitejās un ekspertu 
grupās, kuru uzdevums ir veikt projektu 
un programmu izvērtēšanu visās nozarēs, 
un izveidojot uz sociālajām zinātnēm 
orientētus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus. Turklāt šo disciplīnu 
pamatattīstību atbalsta arī konkrētā mērķa
„Visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība” ietvaros. Atbalsts tiks arī 
novirzīts pārliecinošu datu bāzes radīšanai 
politikas veidošanas nolūkā starptautiskā,
Savienības, valsts un reģionālā līmenī.
Ņemot vērā, ka daudzas problēmas ir 
globālas problēmas, katras problēmas 
risināšanā neatņemama sastāvdaļa ir 
stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm.
Turklāt konkrētā mērķa “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
sniedz transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu minēto problēmu risināšanā 
neatņemama pasākumu sastāvdaļa ir 
sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes.
Turklāt šo disciplīnu pamatattīstību 
atbalsta arī konkrētā mērķa “Visiem 

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

atvērta, inovatīva un droša sabiedrība” 
ietvaros. Atbalsts tiks arī novirzīts 
pārliecinošu datu bāzes radīšanai politikas 
veidošanas nolūkā starptautiskā, 
Savienības, valsts un reģionālā līmenī.
Ņemot vērā, ka daudzas problēmas ir 
globālas problēmas, katras problēmas 
risināšanā neatņemama sastāvdaļa ir 
stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm, 
kurā īpaša uzmanība ir jāpievērš tādu 
globālu centienu atbalstam, kuros ir 
nepieciešams sasniegt kritisko masu, lai 
Eiropa varētu piedalīties, un kuros Eiropa 
varētu būt vadošajās pozīcijās. Turklāt 
konkrētā mērķa “Visiem atvērta, inovatīva 
un droša sabiedrība” ietvaros sniedz 
transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 850
Henri Weber

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 851
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Drošība ir visu iepriekš minēto mērķu neatņemams aspekts, un, lai nodrošinātu šo mērķu 
sekmīgu īstenošanu, tā jāņem vērā tādā pašā veidā kā sociālās zinātnes un humanitārās 
zinātnes.

Grozījums Nr. 852
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Savienības, valsts un reģionālā līmenī.
Ņemot vērā, ka daudzas problēmas ir 
globālas problēmas, katras problēmas 
risināšanā neatņemama sastāvdaļa ir 
stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm.
Turklāt konkrētā mērķa “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
sniedz transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 855
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 856
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 16. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ņemot vērā, ka daudzas problēmas ir 
globālas problēmas, katras problēmas 
risināšanā neatņemama sastāvdaļa ir 
stratēģiska sadarbība ar trešām valstīm.
Turklāt konkrētā mērķa “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietvaros 
sniedz transversālu atbalstu starptautiskai 
sadarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 17. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Jāsekmē pētniecība un inovācija aizjūras zemēs un teritorijās.

Grozījums Nr. 858
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 17. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietver arī 
pasākumu plaisas mazināšanai starp 

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

pētniecību un inovāciju ar īpašiem 
pasākumiem izcilības veicināšanai, 
sekmēšanai, attīstīšanai un izvēršanai 
mazāk attīstītos Savienības reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 859
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 19. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT īstenos svarīgu lomu, apvienojot izcilu 
pētniecību, izglītību un inovāciju un 
tādējādi integrējot “zināšanu trīsstūri”. EIT 
to darīs galvenokārt ar zināšanu un 
inovāciju kopienu (ZIK) starpniecību.
Turklāt tas nodrošinās pieredzes apmaiņu 
ārpus ZIK ar mērķtiecīgu izplatīšanas un 
zināšanu apmaiņas pasākumu starpniecību, 
tādējādi veicinot inovācijas modeļu ātrāku 
ieviešanu tirgū visā Savienībā.

EIT īstenos svarīgu lomu, apvienojot izcilu 
pētniecību, izglītību un inovāciju un 
tādējādi integrējot “zināšanu trīsstūri”. EIT 
to darīs galvenokārt ar zināšanu un 
inovāciju kopienu (ZIK) starpniecību.
Turklāt tas nodrošinās pieredzes apmaiņu 
ārpus ZIK un tās vidū ar mērķtiecīgu 
izplatīšanas un zināšanu apmaiņas 
pasākumu starpniecību, tādējādi veicinot 
inovācijas modeļu ātrāku ieviešanu tirgū 
visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 860
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropa ir izvirzījusi sev augstu mērķi pāriet 
uz jaunu ekonomikas modeli, kura pamatā 
ir gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme. Šāda veida pārmaiņām būs 
nepieciešami arvien būtiskāki uzlabojumi 
pašreizējās tehnoloģijās. Lai to 
nodrošinātu, būs vajadzīgas lielākas spējas 

Eiropa ir izvirzījusi sev augstu mērķi pāriet 
uz jaunu ekonomikas modeli, kura pamatā 
ir gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme. Šāda veida pārmaiņām būs 
nepieciešami arvien būtiskāki uzlabojumi 
pašreizējās tehnoloģijās. Lai to 
nodrošinātu, būs vajadzīgas lielākas spējas 
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uz zinātni balstītā inovācijā, ko ierosinās 
radikālas, jaunas zināšanas, tādējādi ļaujot 
Eiropai ieņemt vadošo stāvokli tādu 
tehnoloģisko paradigmu pārmaiņu 
radīšanā, kuras būs galvenie ražīguma 
izaugsmi, konkurētspēju, labklājību un 
sociālo progresu veicinošie faktori nākotnē.
Šādu tehnoloģisko paradigmu pārmaiņu 
izcelsme jau izsenis ir bijusi publiskā 
sektora zinātniskā bāze, pirms tās sāk 
veidot pamatu pilnībā jaunu rūpniecības 
nozaru un sektoru radīšanai.

uz zinātni balstītā inovācijā, ko ierosinās 
radikālas, jaunas zināšanas, tādējādi ļaujot 
Eiropai ieņemt vadošo stāvokli tādu 
tehnoloģisko paradigmu pārmaiņu 
radīšanā, kuras būs galvenie ražīguma 
izaugsmi, konkurētspēju, labklājību un 
sociālo progresu veicinošie faktori nākotnē.
Šādu tehnoloģisko paradigmu pārmaiņu 
izcelsme jau izsenis ir bijusi
fundamentālie pētījumi, kuru pamatā ir 
zinātkāre, pirms tās sāk veidot pamatu 
pilnībā jaunu rūpniecības nozaru un 
sektoru radīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropa ir izvirzījusi sev augstu mērķi pāriet 
uz jaunu ekonomikas modeli, kura pamatā 
ir gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme. Šāda veida pārmaiņām būs 
nepieciešami arvien būtiskāki uzlabojumi 
pašreizējās tehnoloģijās. Lai to 
nodrošinātu, būs vajadzīgas lielākas spējas 
uz zinātni balstītā inovācijā, ko ierosinās 
radikālas, jaunas zināšanas, tādējādi ļaujot 
Eiropai ieņemt vadošo stāvokli tādu 
tehnoloģisko paradigmu pārmaiņu 
radīšanā, kuras būs galvenie ražīguma 
izaugsmi, konkurētspēju, labklājību un 
sociālo progresu veicinošie faktori nākotnē.
Šādu tehnoloģisko paradigmu pārmaiņu 
izcelsme jau izsenis ir bijusi publiskā 
sektora zinātniskā bāze, pirms tās sāk 
veidot pamatu pilnībā jaunu rūpniecības 
nozaru un sektoru radīšanai.

Eiropa ir izvirzījusi sev augstu mērķi pāriet 
uz jaunu ekonomikas modeli, kura pamatā 
ir gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme. Šāda veida pārmaiņām būs 
nepieciešami arvien būtiskāki uzlabojumi 
pašreizējās tehnoloģijās un zināšanās. Lai 
to nodrošinātu, būs vajadzīgas lielākas 
spējas fundamentālajā zinātnē un uz 
zinātni balstītā inovācijā, ko ierosinās 
radikālas, jaunas zināšanas, tādējādi ļaujot 
Eiropai ieņemt vadošo stāvokli tādu
zinātnisko un tehnoloģisko paradigmu 
pārmaiņu radīšanā, kuras būs galvenie 
ražīguma, izaugsmi, konkurētspēju, 
labklājību un sociālo progresu veicinošie 
faktori nākotnē. Šādu tehnoloģisko 
paradigmu pārmaiņu izcelsme jau izsenis ir 
bijusi publiskā sektora zinātniskā bāze, 
pirms tās sāk veidot pamatu pilnībā jaunu 
rūpniecības nozaru un sektoru radīšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vēl viens svarīgs problēmas aspekts ir tāds, 
ka daudzās Eiropas valstīs publiskais 
sektors joprojām nepiedāvā vislabākajiem 
pētniekiem pietiekami pievilcīgus 
nosacījumus. Talantīgiem jauniem 
pētniekiem var būt nepieciešami daudzi 
gadi, lai kļūtu par neatkarīgiem 
pilntiesīgiem zinātniekiem. Tādējādi tiek 
nelietderīgi izmantots plašs Eiropas 
pētniecības potenciāls, kavējot un dažos 
gadījumos pat novēršot tādu jaunās 
paaudzes pētnieku veidošanos, kuriem ir 
jaunas idejas un enerģiskums, un mudinot
izcilus pētniekus, kuri sāk karjeru, meklēt 
attīstības iespējas citur.

Or. en

Grozījums Nr. 863
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl viens svarīgs problēmas aspekts ir tāds, 
ka daudzās Eiropas valstīs publiskais 
sektors joprojām nepiedāvā vislabākajiem 
pētniekiem pietiekami pievilcīgus 
nosacījumus. Talantīgiem jauniem 
pētniekiem var būt nepieciešami daudzi 
gadi, lai kļūtu par neatkarīgiem 
pilntiesīgiem zinātniekiem. Tādējādi tiek 
nelietderīgi izmantots plašs Eiropas 
pētniecības potenciāls, kavējot tādu jaunās 

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

paaudzes pētnieku veidošanos, kuriem ir 
jaunas idejas un enerģiskums, un mudinot 
pētniekus sākt karjeru ar mērķi tikt 
paaugstinātiem amatā citā darbavietā.

Or. en

Grozījums Nr. 864
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC tika izveidota, lai nodrošinātu Eiropas 
labākajiem pētniekiem — gan sievietēm, 
gan vīriešiem — resursus, kas viņiem 
vajadzīgi, lai varētu veiksmīgāk konkurēt 
pasaules līmenī, finansējot individuālas 
pētnieku grupas, pamatojoties uz Eiropas 
mēroga konkurenci. ERC darbojas 

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

autonomi, un neatkarīga Zinātniskā 
padome, kuras sastāvā ir abu dzimumu un 
dažādu vecuma grupu zinātnieki, inženieri 
un stipendiāti ar visizcilāko reputāciju un 
zināšanām, nosaka vispārīgo zinātnisko 
stratēģiju un īsteno pilnas tiesības attiecībā 
uz lēmumiem par finansējamo pētniecības 
veidu. Tās ir būtiskas ERC iezīmes, kas 
garantē tās zinātniskās programmas 
efektivitāti, tās darbības un salīdzinošās 
izvērtēšanas procesa kvalitāti un uzticības 
iemantošanu zinātnieku kopienā.

Or. en

Grozījums Nr. 866
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ir paredzams, ka ERC finansētajai 
progresīvajai pētniecībai būs būtiska tieša 
ietekme tādā ziņā, ka tā paplašinās 
zināšanu robežas, radīs iespējas sasniegt 
jaunus un bieži vien negaidītus rezultātus 
zinātnē un tehnoloģijā un jaunas jomas, 
kurās veikt pētniecību, un tas galu galā var 
radīt pilnīgi jaunas idejas, kas rosinās 
inovāciju, uzņēmumu radošumu un 
atrisinās sabiedrības problēmas. Katra 
inovācijas ķēdes posma pamatā ir šis 
izcilais individuālu zinātnieku un 
novatorisku ideju apvienojums.

Tāpēc ir paredzams, ka ERC finansētajai 
progresīvajai pētniecībai būs būtiska tieša 
ietekme tādā ziņā, ka tā paplašinās 
zināšanu robežas, radīs iespējas sasniegt 
jaunus un bieži vien negaidītus rezultātus 
zinātnē un tehnoloģijā un jaunas jomas, 
kurās veikt pētniecību, un tas galu galā var 
radīt pilnīgi jaunas idejas, kas rosinās 
inovāciju, uzņēmumu radošumu un 
atrisinās sabiedrības problēmas. Piešķirot 
ERC grantus, galvenais uzsvars ir uz 
inovatīvām idejām, pētnieka sniegtā 
informācija par iepriekšējo darbību ir 
vajadzīga galvenokārt, lai pierādītu spējas 
pabeigt iesāktu projektu. Katra inovācijas 
ķēdes posma pamatā ir šis izcilais 
individuālu zinātnieku un novatorisku ideju 
apvienojums.

Or. en
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Grozījums Nr. 867
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ir paredzams, ka ERC finansētajai 
progresīvajai pētniecībai būs būtiska tieša 
ietekme tādā ziņā, ka tā paplašinās 
zināšanu robežas, radīs iespējas sasniegt 
jaunus un bieži vien negaidītus rezultātus 
zinātnē un tehnoloģijā un jaunas jomas, 
kurās veikt pētniecību, un tas galu galā var 
radīt pilnīgi jaunas idejas, kas rosinās 
inovāciju, uzņēmumu radošumu un 
atrisinās sabiedrības problēmas. Katra 
inovācijas ķēdes posma pamatā ir šis 
izcilais individuālu zinātnieku un 
novatorisku ideju apvienojums.

Tāpēc ir paredzams, ka ERC finansētajai 
progresīvajai pētniecībai būs būtiska tieša 
ietekme tādā ziņā, ka tā paplašinās 
zināšanu robežas, radīs iespējas sasniegt 
jaunus un bieži vien negaidītus rezultātus 
zinātnē un tehnoloģijā un jaunas jomas, 
kurās veikt pētniecību, un tas galu galā var 
radīt pilnīgi jaunas idejas, kas rosinās 
inovāciju, uzņēmumu radošumu un 
atrisinās sabiedrības problēmas. Katra 
inovācijas ķēdes posma pamatā ir šis 
izcilais individuālu zinātnieku un 
novatorisku ideju apvienojums. Tomēr 
nevajadzētu pārāk zemu novērtēt lietišķos 
pētījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 868
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1. 3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC darbības pamatuzdevums ir 
nodrošināt pievilcīgu ilgtermiņa 
finansējumu, lai atbalstītu izcilus pētniekus
un pētnieku grupas fundamentālas augsta 
ieguvuma/ augsta riska izpētes veikšanā.

ERC darbības pamatuzdevums ir 
nodrošināt pievilcīgu ilgtermiņa 
finansējumu, lai atbalstītu izcilas idejas un 
pētnieku grupas, kas ar tām nodarbojas,
fundamentālas augsta ieguvuma/ augsta 
riska izpētes veikšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 869
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ERC finansējumu piešķir, pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem vispārzināmajiem 
principiem. Vienīgais kritērijs, 
pamatojoties uz kuru piešķir ERC 
dotācijas, ir zinātniskā izcilība. ERC 
darbojas uz augšupējas pieejas pamata bez 
iepriekš noteiktām prioritātēm. ERC 
dotācijas var saņemt individuālas pētnieku 
grupas, ko veido jebkura vecuma pētnieki 
no jebkuras valsts pasaulē, kuri strādā 
Eiropā. ERC mērķis ir veicināt veselīgu 
konkurenci Eiropā, un tā nodrošina, ka 
novērtēšanas procedūrās pienācīgi tiek 
novērsta netīša dzimumu diskriminācija.

Or. en

Grozījums Nr. 870
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa – 1. apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar valstu un reģionālo finansējumu ir 
jāatbalsta pozitīvu vērtējumu saņēmušie 
ERC projekti, kas atbilst izcilības 
kritērijiem, bet kuriem nepietiek līdzekļu 
no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
budžeta. 

Or. en

Grozījums Nr. 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC arī vajadzības gadījumā atbalsta 
jaunus darbības veidus zinātniskajā 
pasaulē, kuriem ir potenciāls radīt 
nozīmīgus rezultātus, un veicina savas 
finansētās pētniecības komerciālā un 
sociālā inovatīvā potenciāla izpēti.

ERC arī vajadzības gadījumā atbalsta 
jaunus darbības veidus zinātniskajā 
pasaulē, kuriem ir potenciāls radīt 
nozīmīgus rezultātus, un veicina savas 
finansētās pētniecības komerciālā un 
sociālā inovatīvā potenciāla izpēti un 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 872
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus.

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu, 
pētniecības rezultātus, kuriem ir augsta 
ietekme uz sabiedrību un ekonomiku, un
novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus.
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Or. en

Grozījums Nr. 873
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus.

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākās idejas, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tai ir jāīsteno 
veicināšanas pasākumi, kuru mērķis ir
palielināt tās programmu pamanāmību, un 
ieviest konkrētus uzlabojumus 
institucionālajā praksē un valstu politikā, 
lai atbalstītu vislabākos pētniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 



PE492.761v01-00 66/162 AM\907534LV.doc

LV

kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus.

kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu, 
pētniecības rezultātus, kuriem ir augsta 
ietekme uz sabiedrību un ekonomikas 
potenciālu, un novatorisku tehnoloģiju un 
ideju komercializāciju un izmantošanu un 
ka ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus. ERC dalās pieredzē 
un paraugpraksē ar reģionālām un valstu 
pētniecības finansēšanas aģentūrām, lai 
veicinātu atbalstu izciliem pētniekiem. 
Turklāt ERC turpina palielināt savu 
programmu pamanāmību ārpus Eiropas, 
lai piesaistītu izcilus pētniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 875
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 



AM\907534LV.doc 67/162 PE492.761v01-00

LV

pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus.

pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas, ja šādu 
pētnieku ieguldījums rada pievienoto 
vērtību Eiropas pētniecībai, palielināt 
pētnieku iespējas atgriezties darbā pēc 
pārtraukuma karjerā un ieviest konkrētus 
uzlabojumus institucionālajā praksē un 
valstu politikā, lai atbalstītu vislabākos 
pētniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 876
Alyn Smith

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus.

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas, tostarp 
krasi palielināt izcilo pētnieču skaitu, un 
ieviest konkrētus uzlabojumus 
institucionālajā praksē un valstu politikā, 
lai atbalstītu vislabākos pētniekus.

Or. en
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Grozījums Nr. 877
Luigi Berlinguer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus.

Tāpēc ERC ir izvirzījusi mērķi līdz 
2020. gadam pierādīt, ka ERC konkursos 
piedalās vislabākie pētnieki, ka ERC 
finansējums ir tieši veicinājis visaugstākās 
kvalitātes zinātnisko publikāciju izdošanu 
un novatorisku tehnoloģiju un ideju 
komercializāciju un izmantošanu un ka 
ERC ir sniegusi būtisku ieguldījumu, lai 
Eiropa kļūtu par pievilcīgāku vidi 
vislabākajiem pasaules zinātniekiem. ERC 
mērķis jo īpaši ir būtiski palielināt 
Savienības īpatsvaru publikācijās, kas 
pieder pie 1 % pasaulē visvairāk citēto 
publikāciju. Turklāt tās mērķi ir arī būtiski 
palielināt tās finansēto izcilo pētnieku 
skaitu no valstīm ārpus Eiropas un ieviest 
konkrētus uzlabojumus institucionālajā 
praksē un valstu politikā, lai atbalstītu 
vislabākos pētniekus. Visbeidzot, jānovērtē 
iespēja pilnībā komercializēt inovatīvas 
tehnoloģijas un idejas.

Or. en

Grozījums Nr. 878
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 

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

pārvaldībā, un kā vajadzības gadījumā 
reaģēt uz jaunām vajadzībām. Tā cenšas 
uzturēt un pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kas 
nodrošina taisnīgu un objektīvu
priekšlikumu izskatīšanu un kurā 
jāpievērš uzmanība tam, ka lēmumu 
pieņēmēji žūrijās nereti var būt arī 
dotāciju saņēmēji, lai tā varētu apzināt 
daudzsološu zinātnisko izcilību, 
progresīvas idejas un talantu neatkarīgi no 
pētnieka dzimuma, tautības, iestādes, kurā 
tas darbojas, vai vecuma. Visbeidzot, ERC 
turpina veikt savus stratēģiskos pētījumus, 
lai sagatavotos saviem pasākumiem un 
atbalstītu tos, uzturēs ciešu saziņu ar 
zinātnieku kopienu un citām 
ieinteresētajām personām un centīsies ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos.

Or. en

Grozījums Nr. 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 
pārvaldībā, un kā vajadzības gadījumā 
reaģēt uz jaunām vajadzībām. Tā cenšas 
uzturēt un pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kuras 
pamatā ir pārredzama, taisnīga un 
objektīva priekšlikumu izskatīšana, lai tā 
varētu apzināt daudzsološu zinātnisko 
izcilību un talantu neatkarīgi no pētnieka 
dzimuma, tautības vai vecuma. Visbeidzot, 

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

dzimuma, tautības vai vecuma. Ja šie 
kritēriji nav izpildīti, dalībnieki var prasīt 
ekspertu izslēgšanu, lai izvairītos no 
iespējama kaitējuma. ERC turpina veikt 
savus stratēģiskos pētījumus, lai 
sagatavotos saviem pasākumiem un 
atbalstītu tos, uztur ciešu saziņu ar 
zinātnieku kopienu, reģionālām un valstu 
finansēšanas aģentūrām un citām 
ieinteresētajām personām un cenšas ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos. Visbeidzot, ERC 
nodrošinās pārredzamību, darot 
zinātniskajai kopienai un sabiedrībai 
zināmas savas darbības un to rezultātus, 
un apkopos un aktualizēs datus no 
finansētajiem projektiem, tostarp 
nodrošinot datu pārnesamību.

Or. en

Grozījums Nr. 880
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 
pārvaldībā, un kā vajadzības gadījumā
reaģēt uz jaunām vajadzībām. Tā cenšas 
uzturēt un pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kuras 
pamatā ir pārredzama, taisnīga un 
objektīva priekšlikumu izskatīšana, lai tā 
varētu apzināt daudzsološu zinātnisko 
izcilību un talantu neatkarīgi no pētnieka 
dzimuma, tautības vai vecuma. Visbeidzot, 
ERC turpina veikt savus stratēģiskos 
pētījumus, lai sagatavotos saviem 

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 
pārvaldībā, un kā reaģēt uz jaunām 
vajadzībām. Tā cenšas uzturēt un 
pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kuras 
pamatā ir pārredzama, taisnīga un 
objektīva priekšlikumu izskatīšana, lai tā 
varētu apzināt daudzsološu zinātnisko 
izcilību un talantu neatkarīgi no pētnieka 
dzimuma, tautības vai vecuma. Visbeidzot, 
ERC turpina veikt savus stratēģiskos 
pētījumus, lai sagatavotos saviem 



AM\907534LV.doc 71/162 PE492.761v01-00

LV

pasākumiem un atbalstītu tos, uzturēs ciešu 
saziņu ar zinātnieku kopienu un citām 
ieinteresētajām personām un centīsies ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos.

pasākumiem un atbalstītu tos, uzturēs ciešu 
saziņu ar zinātnieku kopienu un citām 
ieinteresētajām personām un centīsies ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos, lai izvairītos no citu 
pētniecības darbību dublēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 881
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ERC Zinātniskā padome nepārtraukti 
uzrauga ERC darbības un izvērtē, kā 
vislabāk sasniegt savus mērķus, izmantojot 
dotāciju shēmas, kurās īpaši uzsver 
skaidrību, stabilitāti un vienkāršību gan 
pretendentiem, gan arī to īstenošanā un 
pārvaldībā, un kā vajadzības gadījumā 
reaģēt uz jaunām vajadzībām. Tā cenšas 
uzturēt un pilnveidot ERC pasaules līmeņa 
salīdzinošās izvērtēšanas sistēmu, kuras 
pamatā ir pārredzama, taisnīga un 
objektīva priekšlikumu izskatīšana, lai tā 
varētu apzināt daudzsološu zinātnisko 
izcilību un talantu neatkarīgi no pētnieka 
dzimuma, tautības vai vecuma. Visbeidzot, 
ERC turpina veikt savus stratēģiskos 
pētījumus, lai sagatavotos saviem 
pasākumiem un atbalstītu tos, uzturēs ciešu 
saziņu ar zinātnieku kopienu un citām 
ieinteresētajām personām un centīsies ar 
saviem pasākumiem papildināt pētniecību, 
ko veic citos līmeņos. ERC darbības un 
sasniegumus 2017. gadā novērtēs augsta 
līmeņa neatkarīgu pētniecības 
organizāciju vadītāju grupa.

Or. en
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Grozījums Nr. 882
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 883
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 

Konkrētais mērķis ir veicināt progresīvo 
pētniecību, tostarp pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi un augsta riska ideju 
rašanos, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas un kurām ir potenciāls 
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starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

pavērt jaunus apvāršņus Eiropas zinātnei 
un tehnoloģijai. Nodrošinot elastīgu 
atbalstu uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 884
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir
fundamentālā pētniecība un zinātnes 
pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
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pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

pamatatziņas, piemēram, kā labāk izprast 
cilvēku pataloģijas un toksicitātes pamatā 
esošos mehānismus, kā arī īstenot 
Savienības stratēģijas tādās jomās kā 
pētniecība veselības jomā un instrumentu 
un šūnu, genomu un cilvēkus ietekmējošu 
IT tehnoloģiju riska novērtēšanas 
stratēģijas. Nodrošinot elastīgu atbalstu uz 
mērķi un sadarbību vērstai starpdisciplīnu 
pētniecībai dažādā mērogā, mērķis ir 
apzināt un īstenot iespējas radīt ilgtermiņa 
ieguvumu pilsoņiem, ekonomikai un 
sabiedrībai.

Or. fr

Pamatojums

Grozījumā doti daudzsološu jauno tehnoloģiju piemēri un ilustrēta to izmantošana 
fundamentālajā pētniecībā un ražošanā.

Grozījums Nr. 886
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai.

Konkrētais mērķis ir veicināt pilnīgi jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, izpētot jaunas un 
augsta riska idejas, kuru pamatā ir zinātnes 
pamatatziņas. Nodrošinot elastīgu atbalstu 
uz mērķi un sadarbību vērstai 
starpdisciplīnu pētniecībai dažādā mērogā 
un ieviešot novatorisku pētniecības praksi, 
mērķis ir apzināt un īstenot iespējas radīt 
ilgtermiņa ieguvumu pilsoņiem, 
ekonomikai un sabiedrībai. Pārdomātas 
specializācijas platformām šajā jomā ir 
galvenā loma, īpaši attiecībā uz tīklu 
veidošanu, informācijas apmaiņu, 
sadraudzības shēmām un atbalstu 
pētniecības un inovāciju politikas 
virzieniem. 
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Or. pt

Pamatojums

Pārdomātas specializācijas platformām ir būtiski svarīga loma attiecībā uz informācijas 
apmaiņu, starpdisciplināru sadarbību un pētniecības pielāgošanu daudzlīmeņu mērķiem, 
izmantojot inovatīvas metodes.

Grozījums Nr. 887
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJT veicina pētniecību ārpus zināmās, 
pieņemtās un plaši lietotās zinātniskās 
izpētes robežām un rosina radošu un 
izdomas bagātu domāšanu, lai atklātu 
daudzsološus veidus, kā izstrādāt spēcīgas, 
jaunas tehnoloģijas, no kurām dažas varētu 
attīstīties un kļūt par tehnoloģiskām un 
intelektuālām paradigmām nākamajām 
desmitgadēm. NJT veicina centienus maza 
mēroga pētniecības iespēju īstenošanā 
visās jomās, tostarp arī jaunu virzienu 
atklāšanu un sarežģītu zinātnes un 
tehnoloģiju (ZT) problēmu risināšanu, kam 
nepieciešama programmu apvienošanās un 
sadarbība visā Eiropā un ārpus tās. Šāda 
pieeja ir vērsta uz izcilību un aptver arī 
pirmskonkurences posma ideju izpēti 
tehnoloģiju nākotnes veidošanai, dodot 
sabiedrībai iespēju gūt labumu no 
daudzdisciplīnu pētniecības sadarbības 
pasākumiem, kuri jāīsteno Eiropas līmenī, 
izveidojot saikni starp pētniecību, kuru 
virza zinātne, un pētniecību, kuru virza 
sabiedrības problēmas vai rūpniecības 
konkurētspēja.

NJT veicina pētniecību ārpus zināmās, 
pieņemtās un plaši lietotās zinātniskās 
izpētes robežām un rosina radošu un 
izdomas bagātu domāšanu, lai atklātu 
daudzsološus veidus, kā izstrādāt spēcīgas, 
jaunas tehnoloģijas, no kurām dažas varētu 
attīstīties un kļūt par tehnoloģiskām un 
intelektuālām paradigmām nākamajām 
desmitgadēm. NJT veicina centienus maza 
mēroga pētniecības iespēju īstenošanā 
visās jomās, tostarp arī jaunu virzienu 
atklāšanu un sarežģītu zinātnes un 
tehnoloģiju (ZT) problēmu risināšanu, kam 
nepieciešama programmu apvienošanās un 
sadarbība visā Eiropā un ārpus tās. Šāda 
pieeja ir vērsta uz izcilību un aptver arī 
pirmskonkurences posma ideju izpēti 
tehnoloģiju nākotnes veidošanai, dodot 
sabiedrībai iespēju gūt labumu no 
daudzdisciplīnu pētniecības sadarbības 
pasākumiem, kuri jāīsteno Eiropas līmenī, 
izveidojot saikni starp pētniecību, kuru 
virza zinātne, un pētniecību, kuru virza 
sabiedrības mērķi un problēmas vai 
rūpniecības konkurētspēja.

Or. en
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Grozījums Nr. 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, Zemes sistēmas zinātnes, 
materiālzinātni, neirozinātni un kognitīvo 
zinātni, sociālajām zinātnēm vai 
ekonomiku) un mākslu un 
humanitārajām zinātnēm. Tam ir 
vajadzīga ne vien izcilība zinātnē un 
tehnoloģijā, bet arī jauna attieksme un 
novatoriska mijiedarbība starp ļoti 
dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, bioinženieriju un robotiku,
ķīmiju, Zemes sistēmas zinātnēm, 
materiālzinātni, neirozinātni un kognitīvo 
zinātni, sociālajām zinātnēm vai 
ekonomiku).

Or. fr

Pamatojums

Daudzdisciplināras dzīvības zinātņu un inženierijas tehnoloģijas ir būtiski svarīgas 
pētniecībai, kas balstās uz bioloģisko mehānismu izprašanu, tādēļ tās ir jāpiemin šajā daļā.

Grozījums Nr. 889
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, Zemes sistēmas zinātnes, 
materiālzinātni, neirozinātni un kognitīvo 

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, fiziku, matemātiku, 
modelēšanu, Zemes sistēmas zinātnēm, 
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zinātni, sociālajām zinātnēm vai 
ekonomiku) un mākslu un humanitārajām 
zinātnēm. Tam ir vajadzīga ne vien izcilība 
zinātnē un tehnoloģijā, bet arī jauna 
attieksme un novatoriska mijiedarbība 
starp ļoti dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

materiālzinātni, neirozinātni un kognitīvo 
zinātni, sociālajām zinātnēm vai 
ekonomiku) un mākslu un humanitārajām 
zinātnēm. Tam ir vajadzīga ne vien izcilība 
zinātnē un tehnoloģijā, bet arī jauna 
attieksme un novatoriska mijiedarbība 
starp ļoti dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 890
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, Zemes sistēmas zinātnes, 
materiālzinātni, neirozinātni un kognitīvo 
zinātni, sociālajām zinātnēm vai 
ekonomiku) un mākslu un humanitārajām 
zinātnēm. Tam ir vajadzīga ne vien izcilība 
zinātnē un tehnoloģijā, bet arī jauna 
attieksme un novatoriska mijiedarbība 
starp ļoti dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, fiziku, matemātiku,
Zemes sistēmas zinātnēm, materiālzinātni, 
neirozinātni un kognitīvo zinātni, 
sociālajām zinātnēm vai ekonomiku) un 
mākslu un humanitārajām zinātnēm. Tam 
ir vajadzīga ne vien izcilība zinātnē un 
tehnoloģijā, bet arī jauna attieksme un 
novatoriska mijiedarbība starp ļoti 
dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 891
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, Zemes sistēmas zinātnes, 
materiālzinātni, neirozinātni un kognitīvo 
zinātni, sociālajām zinātnēm vai 
ekonomiku) un mākslu un humanitārajām 
zinātnēm. Tam ir vajadzīga ne vien izcilība 
zinātnē un tehnoloģijā, bet arī jauna 
attieksme un novatoriska mijiedarbība 
starp ļoti dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, matemātiku, fiziku,
Zemes sistēmas zinātnēm, materiālzinātni, 
neirozinātni un kognitīvo zinātni, 
sociālajām zinātnēm vai ekonomiku) un 
mākslu un humanitārajām zinātnēm. Tam 
ir vajadzīga ne vien izcilība zinātnē un 
tehnoloģijā, bet arī jauna attieksme un 
novatoriska mijiedarbība starp ļoti 
dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, Zemes sistēmas zinātnes, 
materiālzinātni, neirozinātni un kognitīvo 
zinātni, sociālajām zinātnēm vai 
ekonomiku) un mākslu un humanitārajām 
zinātnēm. Tam ir vajadzīga ne vien izcilība 
zinātnē un tehnoloģijā, bet arī jauna 
attieksme un novatoriska mijiedarbība 
starp ļoti dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, matemātiku, Zemes 
sistēmas zinātnes, materiālzinātni, 
neirozinātni un kognitīvo zinātni, 
sociālajām zinātnēm vai ekonomiku) un 
mākslu un humanitārajām zinātnēm. Tam 
ir vajadzīga ne vien izcilība zinātnē un 
tehnoloģijā, bet arī jauna attieksme un 
novatoriska mijiedarbība starp ļoti 
dažādiem pētniecībā iesaistītiem
dalībniekiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, ķīmiju, Zemes sistēmas zinātnes, 
materiālzinātni, neirozinātni un kognitīvo 
zinātni, sociālajām zinātnēm vai 
ekonomiku) un mākslu un humanitārajām 
zinātnēm. Tam ir vajadzīga ne vien izcilība 
zinātnē un tehnoloģijā, bet arī jauna 
attieksme un novatoriska mijiedarbība 
starp ļoti dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Revolucionāri sasniegumi, kuriem ir 
transformējoša ietekme, arvien biežāk 
notiek, paļaujoties uz intensīvu sadarbību 
starp zinātnes un tehnoloģijas disciplīnām
(piemēram, informāciju un komunikāciju, 
bioloģiju, medicīnu, ķīmiju, Zemes 
sistēmas zinātnes, materiālzinātni, 
neirozinātni un kognitīvo zinātni, 
sociālajām zinātnēm vai ekonomiku) un 
mākslu un humanitārajām zinātnēm. Tam 
ir vajadzīga ne vien izcilība zinātnē un 
tehnoloģijā, bet arī jauna attieksme un 
novatoriska mijiedarbība starp ļoti 
dažādiem pētniecībā iesaistītiem 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 894
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan dažas idejas var attīstīt nelielā 
mērogā, citas var būt tik sarežģītas, ka to 
īstenošanai ir nepieciešams apvienot 
centienus plašā mērogā un ievērojami ilgā 
laikposmā. To ir atzinusi lielākā daļa 
pasaules ekonomiku, un pasaulē arvien 
palielinās konkurence tādu augstākā 
zinātnes līmeņa jauno tehnoloģisko iespēju 
apzināšanā un īstenošanā, kurām ir būtiska 
ietekme uz inovāciju un sabiedrisku 

Lai gan dažas idejas var attīstīt nelielā 
mērogā, citas var būt tik sarežģītas, ka to 
īstenošanai ir nepieciešams apvienot 
centienus plašā mērogā un ievērojami ilgā 
laikposmā. To ir atzinusi lielākā daļa 
pasaules ekonomiku, un pasaulē arvien 
palielinās konkurence tādu augstākā 
zinātnes līmeņa jauno tehnoloģisko iespēju 
apzināšanā un īstenošanā, kurām ir būtiska 
ietekme uz inovāciju un sabiedrisku 
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labumu. Lai šie darbības veidi būtu 
efektīvi, tie ir steidzīgi jāizvērš līdz plašam 
mērogam, apvienojot programmas Eiropas, 
valsts un reģionālā līmenī kopīgu mērķu 
sasniegšanai, lai radītu kritisko masu, 
veicinātu sinerģiju un sasniegtu optimālu 
sviras efektu.

labumu. Šī attīstība ļoti iespējams noteiks, 
kas turpmāk būs pasaules līderi zinātnē, 
tehnoloģiju attīstībā un ekonomikā. Lai 
šie darbības veidi būtu efektīvi, tie ir
profesionāli jāpārvalda un steidzīgi 
jāizvērš līdz plašam mērogam, apvienojot 
programmas Eiropas, valsts un reģionālā 
līmenī kopīgu mērķu sasniegšanai, lai 
radītu kritisko masu, veicinātu sinerģiju un 
sasniegtu optimālu sviras efektu.

Or. en

Grozījums Nr. 895
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJT programma aptver visu zinātniskās 
inovācijas klāstu — tikko izstrādātu un
“trauslu” ideju augšupēju, neliela mēroga 
izpēti agrīnā posmā, jaunu pētniecības un 
inovācijas kopienu veidošanu jaunās, 
mainīgās pētniecības jomās un plašas un 
apvienotas pētniecības ierosmes, ko 
strukturē atbilstoši pētniecības 
programmai, kuras mērķis ir sasniegt 
vērienīgus un augstus mērķus. Katram no 
šiem trim iesaistīšanās līmeņiem ir tam 
raksturīga īpaša vērtība, un tajā pašā laikā 
tie ir savstarpēji papildinoši un sinerģiski.
Piemēram, neliela mēroga izpētē var 
atklāties nepieciešamība attīstīt jaunus 
virzienus, pamatojoties uz kuriem galu galā 
var tikt ieviesta plaša mēroga un pēc plāna 
īstenota intervence. Tie piesaista ļoti 
daudzus un dažādus pētniecības 
dalībniekus, tostarp jaunus pētniekus un 
MVU, kuros ir augsta pētniecības 
intensitāte, kā arī ieinteresēto personu 
kopienas (pilsonisko sabiedrību, politikas 
veidotājus, rūpniecību un sabiedriskos 
pētniekus), kuras, tām strukturējoties, 

NJT programma aptver visu zinātniskās 
inovācijas klāstu — tikko izstrādātu un
“trauslu” ideju augšupēju, neliela mēroga 
izpēti agrīnā posmā, jaunu pētniecības un 
inovācijas kopienu veidošanu jaunās, 
mainīgās pētniecības jomās un plašas un 
apvienotas pētniecības ierosmes, ko 
strukturē atbilstoši pētniecības 
programmai, kuras mērķis ir sasniegt 
vērienīgus un augstus mērķus. Katram no 
šiem trim iesaistīšanās līmeņiem ir tam 
raksturīga īpaša vērtība, un tajā pašā laikā
tie ir savstarpēji papildinoši un sinerģiski.
Piemēram, neliela mēroga izpētē var 
atklāties nepieciešamība attīstīt jaunus 
virzienus, pamatojoties uz kuriem galu galā 
var tikt ieviesta plaša mēroga un pēc plāna 
īstenota intervence. Tie piesaista ļoti 
daudzus un dažādus pētniecības 
dalībniekus, tostarp jaunus pētniekus un 
MVU, kuros ir augsta pētniecības 
intensitāte, kā arī ieinteresēto personu 
kopienas (pilsonisko sabiedrību, politikas 
veidotājus, rūpniecību un sabiedriskos 
pētniekus), kuras, tām strukturējoties, 
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attīstoties un iemantojot sev raksturīgās 
iezīmes, koncentrē uz noteiktām 
pētniecības programmām.

attīstoties un iemantojot sev raksturīgās 
iezīmes, koncentrē uz noteiktām attīstībā 
esošām pētniecības programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicinot novatoriskas idejas (“atvērtās 
NJT”), NJT atbalsta tikko aizsāktu
zinātnisko un tehnoloģisko pētniecību, 
izpētot jaunus pamatus pilnīgi jaunām 
nākotnes tehnoloģijām, apstrīdot 
pašreizējās paradigmas un riskējot 
iesaistīties neizpētītās jomās. Augšupvērsts 
atlases process, kas ir plaši pieejams 
jebkurām pētniecības idejām, veido 
mērķtiecīgu projektu daudzveidīgu portfeli.
Galvenais uzdevums ir daudzsološu jaunu 
jomu, norišu un tendenču agrīna atklāšana 
apvienojumā ar tādu jaunu pētniecības un 
inovācijas dalībnieku piesaistīšanu, kuriem 
ir augsts potenciāls;

(a) veicinot novatoriskas idejas ("atvērtās 
NJT"), NJT atbalsta zinātnisko un 
tehnoloģisko pētniecību agrīnos posmos, 
izpētot jaunus pamatus pilnīgi jaunām 
nākotnes tehnoloģijām, apstrīdot 
pašreizējās paradigmas un riskējot 
iesaistīties neizpētītās jomās. Augšupvērsts 
atlases process, kas ir plaši pieejams 
jebkurām pētniecības idejām, veido 
mērķtiecīgu projektu daudzveidīgu portfeli.
Galvenais uzdevums ir daudzsološu jaunu 
jomu, norišu un tendenču agrīna atklāšana 
apvienojumā ar tādu jaunu pētniecības un 
inovācijas dalībnieku piesaistīšanu, kuriem 
ir augsts potenciāls;

Or. en

Grozījums Nr. 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) rūpējoties par jauniem virzieniem un 
kopienām (“proaktīvās NJT”), NJT 
pievēršas vairākiem daudzsološiem 
pētniecības virzieniem ar iespēju radīt tādu 

(b) rūpējoties par jauniem virzieniem un 
kopienām ("proaktīvās NJT"), NJT, 
ievērojot ciešu saikni ar sabiedrības 
problēmām un jautājumiem, kas saistīti ar 
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savstarpēji saistītu projektu kritisko masu, 
kuri kopā veido plašu un daudzveidīgu bāzi 
dažādu jomu izpētei un apvieno zināšanas 
Eiropas mērogā;

vadošo lomu rūpniecībā, pievēršas 
vairākiem daudzsološiem pētniecības 
virzieniem ar iespēju radīt tādu savstarpēji 
saistītu projektu kritisko masu, kuri kopā 
veido plašu un daudzveidīgu bāzi dažādu 
jomu izpētei un apvieno zināšanas Eiropas 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) risinot īpaši aktuālas starpdisciplīnu ZT 
problēmas (“NJT pamatiniciatīvas”), NJT 
atbalsta vērienīgu plaša mēroga zinātnisko 
pētniecību, kuras mērķis ir sasniegt 
būtiskus zinātniskus pavērsienus. Šādu 
darbību vajadzībām tiks veikta Eiropas un
valstu programmu pielāgošana. Zinātnes 
sasniegumiem vajadzētu radīt stabilu un 
plašu pamatu nākotnes tehnoloģiju 
inovācijai un ekonomiskai izmantošanai 
dažādās jomās, kā arī jaunus ieguvumus 
sabiedrībai.

(c) risinot īpaši aktuālas starpdisciplīnu ZT 
problēmas (“NJT pamatiniciatīvas”), NJT 
atbalsta vērienīgu plaša mēroga zinātnisko 
pētniecību, kuras mērķis ir sasniegt 
būtiskus zinātniskus un tehnoloģiskus
pavērsienus. Šādu darbību vajadzībām tiks 
veikta Eiropas, valstu un reģionālo
programmu pielāgošana. Zinātnes 
sasniegumiem vajadzētu radīt stabilu un 
plašu pamatu nākotnes tehnoloģiju 
inovācijai un ekonomiskai izmantošanai 
dažādās jomās, kā arī jaunus ieguvumus 
sabiedrībai. Prioritāte jāpiešķir darbībām, 
kurām ir liela ietekme uz sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz katru pasākumu nosaka Attiecībā uz katru pasākumu nosaka 
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vispiemērotāko atvērtības un mainīgās 
tēmu, kopienu un finansējuma 
strukturēšanas pakāpes apvienojumu, lai 
optimāli sasniegtu izvirzītos mērķus.

vispiemērotāko atvērtības un mainīgās 
tēmu, kopienu un finansējuma 
strukturēšanas pakāpes apvienojumu, lai 
optimāli sasniegtu izvirzītos mērķus. NJT 
darbībās ir iespējams iesaistīties trešām 
pusēm, pamatojoties uz kopējām 
interesēm un savstarpēju izdevīgumu, 
taču tajā pašā laikā ir jāaizsargā Eiropas 
intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 900
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJZT tiks iekļautas visās trijās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
prioritātēs. NJZT budžets tiks piešķirts 
katrā no trim prioritātēm proporcionāli 
pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
kopējam budžetam, kas sadalīts pa trim 
prioritātēm.
NJZT Valde, kuras sastāvā ir zinātnieki, 
inženieri ar visaugstāko reputāciju un 
atbilstošām zināšanām, nodrošinot 
pētniecības jomu daudzveidību un 
darbojoties kā privātpersonas, sniedz 
ieguldījumu un konsultē Komisiju par 
NJZT darbību vispārējo zinātnisko 
stratēģiju, darba programmu izveidi un 
kritērijiem attiecībā uz uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kā arī par īpašu 
tematu noteikšanu NJZT proaktīvajām 
iniciatīvām un NJZT pamatiniciatīvām.
Visu NJZT projektu novērtēšana notiek 
tikai, ievērojot stingrus kritērijus attiecībā 
zinātnes un tehnoloģiju izcilību, otrajā un 
trešajā pīlārā — arī attiecībā uz inovāciju 
potenciālu (ietekmi).
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Or. en

Grozījums Nr. 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības 3. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 
nosauktās darbības

Or. en

Grozījums Nr. 902
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
intelektuālā kapitāla optimālu attīstību un 
dinamisku izmantošanu, lai radītu jaunas 
prasmes un inovāciju, un tādējādi 
maksimāli izmantot minētā kapitāla 
potenciālu visās nozarēs un reģionos.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
intelektuālā kapitāla optimālu attīstību un 
dinamisku izmantošanu, piesaistot Eiropai 
pasaulē vadošos pētniekus, lai radītu un 
nodotu jaunas prasmes, zināšanas un 
inovāciju, un tādējādi maksimāli izmantot 
minētā kapitāla potenciālu visās nozarēs un 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas
intelektuālā kapitāla optimālu attīstību un 
dinamisku izmantošanu, lai radītu jaunas 
prasmes un inovāciju, un tādējādi 
maksimāli izmantot minētā kapitāla
potenciālu visās nozarēs un reģionos.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas
pētniecības un inovāciju nozares 
cilvēkresursu optimālu attīstību un 
dinamisku izmantošanu, lai radītu jaunas 
prasmes un inovāciju, un tādējādi 
maksimāli izmantot minēto resursu
potenciālu visās nozarēs un reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 904
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
intelektuālā kapitāla optimālu attīstību un 
dinamisku izmantošanu, lai radītu jaunas 
prasmes un inovāciju, un tādējādi 
maksimāli izmantot minētā kapitāla 
potenciālu visās nozarēs un reģionos.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
intelektuālā kapitāla optimālu attīstību un 
dinamisku izmantošanu, lai attīstītu jaunas 
prasmes, zināšanas un inovāciju, un 
tādējādi maksimāli izmantot minētā 
kapitāla potenciālu visās nozarēs un 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 905
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
intelektuālā kapitāla optimālu attīstību un 
dinamisku izmantošanu, lai radītu jaunas 
prasmes un inovāciju, un tādējādi 
maksimāli izmantot minētā kapitāla 

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
intelektuālā kapitāla optimālu attīstību un 
dinamisku izmantošanu, lai attīstītu jaunas 
prasmes zinātnes un tehnoloģiju jomā un
inovāciju, un tādējādi maksimāli izmantot 
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potenciālu visās nozarēs un reģionos. minētā kapitāla potenciālu visās nozarēs un 
reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 906
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3,1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzīgā reforma ir jāsāk jau pētnieku 
karjeras sākotnējos posmos un jāturpina to 
doktora studiju vai pielīdzināmās 
pēcdiploma apmācības laikā. Eiropai ir 
jāizstrādā mūsdienīgas, novatoriskas 
apmācību sistēmas, ņemot vērā pētniecības 
un inovācijas prasības, kas ir īpaši 
konkurējošas un arvien vairāk sāk aptvert 
vairākas disciplīnas. Lai nodrošinātu 
pētniekiem inovācijas prasmes, kuru 
nepieciešamību nosaka nākotnes 
darbavietas, būs vajadzīga aktīva 
uzņēmumu, tostarp MVU, un citu 
sociālekonomisko dalībnieku aktīva 
iesaistīšanās. Svarīgs uzdevums būs arī 
būtiski uzlabot pētnieku mobilitāti, jo 
pašlaik tā joprojām ir pieticīgā līmenī;
2008. gadā tikai 7 % Eiropas doktora grāda 
kandidātu apguva apmācību citā 
dalībvalstī, bet mērķis ir līdz 2030. gadam 
šo īpatsvaru palielināt līdz 20 %.

Vajadzīgā reforma ir jāsāk jau pētnieku 
karjeras sākotnējos posmos un jāturpina to 
doktora studiju vai pielīdzināmās 
pēcdiploma apmācības laikā. Īpaša 
uzmanība ir jāpievērš tādām 
darbaudzināšanas shēmām, kas stimulē 
pensijā ejošo zinātnieku uzkrāto zināšanu, 
pieredzes un kontaktu nodošanu 
jaunajiem zinātniekiem. Eiropai ir 
jāizstrādā mūsdienīgas, novatoriskas 
apmācību sistēmas, ņemot vērā pētniecības 
un inovācijas prasības, kas ir īpaši 
konkurējošas un arvien vairāk sāk aptvert 
vairākas disciplīnas. Lai nodrošinātu 
pētniekiem inovācijas prasmes, kuru 
nepieciešamību nosaka nākotnes 
darbavietas, būs vajadzīga aktīva 
uzņēmumu, tostarp MVU, un citu 
sociālekonomisko dalībnieku aktīva 
iesaistīšanās. Svarīgs uzdevums būs arī 
būtiski uzlabot pētnieku mobilitāti, jo 
pašlaik tā joprojām ir pieticīgā līmenī;
2008. gadā tikai 7 % Eiropas doktora grāda 
kandidātu apguva apmācību citā 
dalībvalstī, bet mērķis ir līdz 2030. gadam 
šo īpatsvaru palielināt līdz 20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzīgā reforma ir jāsāk jau pētnieku 
karjeras sākotnējos posmos un jāturpina to 
doktora studiju vai pielīdzināmās 
pēcdiploma apmācības laikā. Eiropai ir 
jāizstrādā mūsdienīgas, novatoriskas 
apmācību sistēmas, ņemot vērā pētniecības 
un inovācijas prasības, kas ir īpaši 
konkurējošas un arvien vairāk sāk aptvert 
vairākas disciplīnas. Lai nodrošinātu 
pētniekiem inovācijas prasmes, kuru 
nepieciešamību nosaka nākotnes 
darbavietas, būs vajadzīga aktīva 
uzņēmumu, tostarp MVU, un citu 
sociālekonomisko dalībnieku aktīva 
iesaistīšanās. Svarīgs uzdevums būs arī 
būtiski uzlabot pētnieku mobilitāti, jo 
pašlaik tā joprojām ir pieticīgā līmenī;
2008. gadā tikai 7 % Eiropas doktora grāda 
kandidātu apguva apmācību citā 
dalībvalstī, bet mērķis ir līdz 2030. gadam 
šo īpatsvaru palielināt līdz 20 %.

Vajadzīgā reforma ir jāsāk jau pētnieku 
karjeras sākotnējos posmos un jāturpina to 
doktora studiju vai pielīdzināmās 
pēcdiploma apmācības laikā. Eiropai ir 
jāizstrādā mūsdienīgas, novatoriskas 
apmācību sistēmas, ņemot vērā pētniecības 
un inovācijas prasības, kas ir īpaši 
konkurējošas un arvien vairāk sāk aptvert 
vairākas disciplīnas. Lai nodrošinātu 
pētniekiem inovācijas prasmes, kuru 
nepieciešamību nosaka nākotnes 
darbavietas, un stimulētu viņus apsvērt 
karjeras iespējas ražošanā vai pašos 
inovatīvākajos uzņēmumos, būs vajadzīga 
aktīva uzņēmumu, tostarp MVU, un citu 
sociālekonomisko dalībnieku aktīva 
iesaistīšanās. Svarīgs uzdevums būs arī 
būtiski uzlabot pētnieku mobilitāti, jo 
pašlaik tā joprojām ir pieticīgā līmenī;
2008. gadā tikai 7 % Eiropas doktora grāda 
kandidātu apguva apmācību citā 
dalībvalstī, bet mērķis ir līdz 2030. gadam 
šo īpatsvaru palielināt līdz 20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 908
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzīgā reforma ir jāsāk jau pētnieku 
karjeras sākotnējos posmos un jāturpina to 
doktora studiju vai pielīdzināmās 
pēcdiploma apmācības laikā. Eiropai ir
jāizstrādā mūsdienīgas, novatoriskas 
apmācību sistēmas, ņemot vērā pētniecības 

Vajadzīgā reforma ir jāsāk jau pētnieku 
karjeras sākotnējos posmos un jāturpina to 
doktora studiju vai pielīdzināmās 
pēcdiploma apmācības laikā. Eiropai ir 
jāizstrādā mūsdienīgas, novatoriskas 
apmācību sistēmas, ņemot vērā pētniecības 
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un inovācijas prasības, kas ir īpaši 
konkurējošas un arvien vairāk sāk aptvert 
vairākas disciplīnas. Lai nodrošinātu 
pētniekiem inovācijas prasmes, kuru 
nepieciešamību nosaka nākotnes 
darbavietas, būs vajadzīga aktīva 
uzņēmumu, tostarp MVU, un citu 
sociālekonomisko dalībnieku aktīva 
iesaistīšanās. Svarīgs uzdevums būs arī 
būtiski uzlabot pētnieku mobilitāti, jo 
pašlaik tā joprojām ir pieticīgā līmenī;
2008. gadā tikai 7 % Eiropas doktora grāda 
kandidātu apguva apmācību citā 
dalībvalstī, bet mērķis ir līdz 2030. gadam 
šo īpatsvaru palielināt līdz 20 %.

un inovācijas prasības, kas ir īpaši 
konkurējošas un arvien vairāk sāk aptvert 
vairākas disciplīnas. Lai nodrošinātu 
pētniekiem transversālas inovācijas un 
uzņēmējdarbības prasmes, kuru 
nepieciešamību nosaka nākotnes 
darbavietas, būs vajadzīga aktīva 
uzņēmumu, tostarp MVU, un citu 
sociālekonomisko dalībnieku aktīva 
iesaistīšanās. Svarīgs uzdevums būs arī 
būtiski uzlabot pētnieku mobilitāti, jo 
pašlaik tā joprojām ir pieticīgā līmenī;
2008. gadā tikai 7 % Eiropas doktora grāda 
kandidātu apguva apmācību citā 
dalībvalstī, bet mērķis ir līdz 2030. gadam 
šo īpatsvaru palielināt līdz 20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 909
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātnieku mobilitātes palielināšana un 
to iestāžu resursu stiprināšana, kas 
piesaista zinātniekus no citām 
dalībvalstīm, stimulēs  izcilības centru 
veidošanu visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 910
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī reforma ir jāturpina katrā pētnieku Šī reforma ir jāturpina katrā pētnieku 
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karjeras posmā. Ļoti svarīgi ir palielināt 
pētnieku mobilitāti visos līmeņos, tostarp 
to pētnieku mobilitāti, kuri atrodas savas 
karjeras vidusposmā, ne vien starp valstīm, 
bet arī starp publisko un privāto sektoru. 
Tas rada spēcīgu stimulu mācīties un 
attīstīt jaunas prasmes. Tas arī ir galvenais 
faktors starpvalstu sadarbībā starp 
akadēmiķiem, pētniecības centriem un 
rūpniecības nozari. Cilvēciskais faktors ir 
pamats atbilstošai sadarbībai, kas ir 
galvenais faktors virzībā uz tādas 
novatoriskas un radošas Eiropas veidošanu, 
kura spēj risināt sabiedrības problēmas, un 
tam ir galvenā nozīme, lai varētu pārvarēt 
valstu politikas sadrumstalotību. Lai Eiropa 
varētu atjaunot ilgtspējīgu izaugsmi un 
risināt sabiedrības problēmas, svarīga 
nozīme ir sadarbībai un zināšanu apmaiņai, 
izmantojot individuālu mobilitāti visos 
karjeras posmos un augsti kvalificēta 
zinātniskā un inovācijas jomas personāla 
apmaiņu.

karjeras posmā. Ļoti svarīgi ir palielināt 
pētnieku mobilitāti visos līmeņos, tostarp 
to pētnieku mobilitāti, kuri atrodas savas 
karjeras vidusposmā, ne vien starp valstīm, 
bet arī starp publisko un privāto sektoru. 
Tas rada spēcīgu stimulu mācīties un 
attīstīt jaunas prasmes. Tas arī ir galvenais 
faktors starpvalstu sadarbībā starp 
akadēmiķiem, pētniecības centriem un 
rūpniecības nozari. Cilvēciskais faktors ir 
pamats atbilstošai sadarbībai, kas ir 
galvenais faktors virzībā uz tādas 
novatoriskas un radošas Eiropas veidošanu, 
kura spēj risināt sabiedrības problēmas, un 
tam ir galvenā nozīme, lai varētu pārvarēt 
valstu politikas sadrumstalotību. Lai Eiropa 
varētu atjaunot ilgtspējīgu izaugsmi un 
risināt sabiedrības problēmas, svarīga 
nozīme ir sadarbībai un zināšanu apmaiņai, 
izmantojot individuālu mobilitāti visos 
karjeras posmos un augsti kvalificēta 
zinātniskā un inovācijas jomas personāla 
apmaiņu. līdz ar to pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” būtu jāveicina arī 
sadarbība starp Eiropas pētniekiem, 
ieviešot pētniecības kuponu shēmu, kas 
paredzētu, ka finansējums seko 
pētījumiem, kad pētnieki pārvietojas uz 
universitātēm kādā no pārējām 
dalībvalstīs, dodot ieguldījumu izcilības 
centros, neatkarīgās augstskolās, lielākā 
pētnieku mobilitātē;

Or. en

Grozījums Nr. 911
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī reforma ir jāturpina katrā pētnieku 
karjeras posmā. Ļoti svarīgi ir palielināt 
pētnieku mobilitāti visos līmeņos, tostarp 

Šī reforma ir jāturpina katrā pētnieku 
karjeras posmā. Ļoti svarīgi ir palielināt 
pētnieku mobilitāti visos līmeņos, tostarp 
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to pētnieku mobilitāti, kuri atrodas savas 
karjeras vidusposmā, ne vien starp valstīm, 
bet arī starp publisko un privāto sektoru.
Tas rada spēcīgu stimulu mācīties un 
attīstīt jaunas prasmes. Tas arī ir galvenais 
faktors starpvalstu sadarbībā starp 
akadēmiķiem, pētniecības centriem un 
rūpniecības nozari. Cilvēciskais faktors ir 
pamats atbilstošai sadarbībai, kas ir 
galvenais faktors virzībā uz tādas 
novatoriskas un radošas Eiropas veidošanu, 
kura spēj risināt sabiedrības problēmas, un 
tam ir galvenā nozīme, lai varētu pārvarēt 
valstu politikas sadrumstalotību. Lai Eiropa 
varētu atjaunot ilgtspējīgu izaugsmi un 
risināt sabiedrības problēmas, svarīga 
nozīme ir sadarbībai un zināšanu apmaiņai, 
izmantojot individuālu mobilitāti visos 
karjeras posmos un augsti kvalificēta 
zinātniskā un inovācijas jomas personāla 
apmaiņu.

to pētnieku mobilitāti, kuri atrodas savas 
karjeras vidusposmā, ne vien starp valstīm, 
bet arī starp publisko un privāto sektoru.
Tas rada spēcīgu stimulu mācīties un 
attīstīt jaunas prasmes. Tas arī ir galvenais 
faktors starpvalstu sadarbībā starp 
akadēmiķiem, pētniecības centriem un 
rūpniecības nozari. Cilvēciskais faktors ir 
pamats atbilstošai sadarbībai, kas ir 
galvenais faktors virzībā uz tādas 
novatoriskas un radošas Eiropas veidošanu, 
kura spēj risināt sabiedrības problēmas, un 
tam ir galvenā nozīme, lai varētu pārvarēt 
valstu politikas sadrumstalotību. Lai Eiropa 
varētu izlīdzināt iekšējās pētniecības un 
inovācijas kapacitātes atšķirības, atjaunot 
ilgtspējīgu izaugsmi un risināt sabiedrības 
problēmas, svarīga nozīme ir brīvi 
pieejamiem pētniecības rezultātiem,
sadarbībai un zināšanu apmaiņai, 
izmantojot individuālu mobilitāti visos 
karjeras posmos un augsti kvalificēta 
zinātniskā un inovācijas jomas personāla 
apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 912
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mobilitātes programmas efektīvi 
nodrošinās vienlīdzīgas iespējas vīriešiem 
un sievietēm un ietvers īpašus pasākumus, 
lai novērstu šķēršļus abu dzimumu 
pētnieku mobilitātei.

Or. en
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Grozījums Nr. 913
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu mobilitāti Eiropā, ir 
jānodrošina mobilo pētnieku grantu kā 
finansēšanas instrumenta savietojamība. 
Jāatrisina nodokļu jautājumi un 
jānodrošina Eiropas zinātnieku sociālā 
aizsardzība.

Or. de

Pamatojums

Granti ir būtiski svarīgs elements starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā.
Mobilitāti Eiropā nedrīkst apdraudēt savietojamības problēmas, ar nodokļiem saistīti 
jautājumi vai nepietiekama pētnieku sociālā aizsardzība.

Grozījums Nr. 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 915
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 916
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem, augstas kvalitātes un uzticama 
nodarbinātība un darba apstākļi, kā arī 
atzīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 917
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stratēģiskas darbības un zinātniski 
ieteikumi var nodrošināt integrētākas 
Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību 
īstenošanu. Tādēļ ERC Zinātniskā 
padome īsteno un nepārtraukti uzrauga 
Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības un 
izvērtē, kā labāk sasniegt to mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 918
Anna Záborská, Jan Březina

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo problēmu nevarēs atrisināt, nedz 
izmantojot tikai Savienības finansējumu, 
nedz dalībvalstis vienas pašas. Lai gan 
dalībvalstis ir ieviesušas reformas, lai 
uzlabotu savas augstākās izglītības iestādes 
un modernizētu savas apmācību sistēmas, 
progress Eiropā joprojām ir nevienmērīgs, 
ar būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm.
Kopumā zinātniskā un tehnoloģiskā 
sadarbība starp valsts un privāto sektoru 
Eiropā joprojām pārsvarā ir 

Šo problēmu nevarēs atrisināt, nedz 
izmantojot tikai Savienības finansējumu, 
nedz dalībvalstis vienas pašas. Lai gan 
dalībvalstis ir ieviesušas reformas, lai 
uzlabotu savas augstākās izglītības iestādes 
un modernizētu savas apmācību sistēmas, 
progress Eiropā joprojām ir nevienmērīgs, 
ar būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm.
Tas pats attiecas uz vienlīdzīgām iespējām 
sievietēm un vīriešiem pētniecībā un 
inovācijā un centieniem piesaistīt abu 
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nepietiekama. Tas pats attiecas uz
dzimumu līdztiesību un centieniem 
piesaistīt studentus un pētniekus no valstīm 
ārpus ERA. Pašlaik apmēram 20 % doktora 
kandidātu Savienībā ir trešo valstu pilsoņi, 
savukārt Amerikas Savienotajās Valstīs 
apmēram 35 % doktora kandidātu ir no 
ārvalstīm. Lai paātrinātu šīs izmaiņas, 
vajadzīga stratēģiska Savienības līmeņa 
pieeja, kas pārsniedz valstu robežas.
Savienības finansējumam ir ļoti svarīga 
nozīme nepieciešamo strukturālo reformu 
stimulēšanā un veicināšanā.

dzimumu studentus un pētniekus no 
valstīm ārpus ERA. Pašlaik apmēram 20 % 
doktora kandidātu Savienībā ir trešo valstu 
pilsoņi, savukārt Amerikas Savienotajās 
Valstīs apmēram 35 % doktora kandidātu ir 
no ārvalstīm. Lai paātrinātu šīs izmaiņas, 
vajadzīga stratēģiska Savienības līmeņa 
pieeja, kas pārsniedz valstu robežas.
Savienības finansējumam ir ļoti svarīga 
nozīme nepieciešamo strukturālo reformu 
stimulēšanā un veicināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marijas Kirī vārdā nosaukto Eiropas 
darbību jomā ir panākts ievērojams 
progress gan starpvalstu, gan starpnozaru 
mobilitātes veicināšanā un pētnieka 
karjeras pieejamības veicināšanā Eiropas 
un starptautiskā līmenī, piedāvājot izcilus 
nodarbinātības un darba apstākļus atbilstoši 
Eiropas Pētnieku hartai un Kodeksam.
Šiem pasākumiem dalībvalstīs nav 
ekvivalenta to mēroga un apjoma, 
finansējuma, starptautiskā rakstura un 
zināšanu radīšanas un nodošanas ziņā. Tie 
ir nostiprinājuši to iestāžu resursus, kuras 
spēj starptautiski piesaistīt pētniekus, un 
tādējādi arī veicinājuši izcilības centru 
izplatību visā Savienībā. Tie ir kalpojuši 
par galveno paraugu, kam ir izteikta 
strukturējoša ietekme, izplatot savu 
paraugpraksi valstu līmenī. Marijas Kirī
vārdā nosaukto pasākumu augšupējā pieeja 
ir arī ļāvusi lielam šo iestāžu skaitam 

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto 
Eiropas darbību jomā ir panākts ievērojams 
progress gan starpvalstu, gan starpnozaru 
mobilitātes veicināšanā un pētnieka 
karjeras pieejamības veicināšanā Eiropas 
un starptautiskā līmenī, piedāvājot izcilus 
nodarbinātības un darba apstākļus atbilstoši 
Eiropas Pētnieku hartai un Kodeksam.
Šiem pasākumiem dalībvalstīs nav 
ekvivalenta to mēroga un apjoma, 
finansējuma, starptautiskā rakstura un 
zināšanu radīšanas un nodošanas ziņā. Tie 
ir nostiprinājuši to iestāžu resursus, kuras 
spēj starptautiski piesaistīt pētniekus, un 
tādējādi arī veicinājuši izcilības centru 
izplatību visā Savienībā. Tie ir kalpojuši 
par galveno paraugu, kam ir izteikta 
strukturējoša ietekme, izplatot savu 
paraugpraksi valstu līmenī. Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu augšupējā pieeja ir arī ļāvusi 
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nodrošināt apmācību un prasmju 
pilnveidošanu jaunai pētnieku paaudzei, 
kas spēj risināt sabiedrības problēmas.

lielam šo iestāžu skaitam nodrošināt 
apmācību un prasmju pilnveidošanu jaunai 
pētnieku paaudzei, kas spēj risināt 
sabiedrības problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību 
turpmāka attīstīšana sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības ar savu Eiropas mēroga uz 
konkurenci balstīto finansēšanas struktūru 
rosinās jaunus, radošus un novatoriskus 
apmācības veidus, piemēram, lietišķas 
ievirzes doktorantūra, iesaistot izglītības, 
pētniecības un inovācijas jomas pārstāvjus, 
kuriem būs globāli jākonkurē par izcilības 
reputāciju. Nodrošinot Savienības 
finansējumu vislabākajām pētniecības un 
mācību programmām atbilstoši 
novatoriskas doktoru apmācības principiem 
Eiropā, šīs darbības arī veicinās plašāku 
izplatīšanu un izmantošanu un sekmēs 
virzību uz doktoru strukturētāku apmācību.

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto 
darbību turpmāka attīstīšana sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 
nosauktās darbības ar savu Eiropas mēroga 
uz konkurenci balstīto finansēšanas 
struktūru rosinās jaunus, radošus un 
novatoriskus apmācības veidus, piemēram, 
lietišķas ievirzes doktorantūra, iesaistot 
izglītības, pētniecības un inovācijas jomas 
pārstāvjus, kuriem būs globāli jākonkurē 
par izcilības reputāciju. Nodrošinot 
Savienības finansējumu vislabākajām 
pētniecības un mācību programmām 
atbilstoši novatoriskas doktoru apmācības 
principiem Eiropā, šīs darbības arī veicinās 
plašāku izplatīšanu un izmantošanu un 
sekmēs virzību uz doktoru strukturētāku 
apmācību.

Or. en

Grozījums Nr. 921
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību 
turpmāka attīstīšana sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības ar savu Eiropas mēroga uz 
konkurenci balstīto finansēšanas struktūru 
rosinās jaunus, radošus un novatoriskus 
apmācības veidus, piemēram, lietišķas 
ievirzes doktorantūra, iesaistot izglītības, 
pētniecības un inovācijas jomas pārstāvjus, 
kuriem būs globāli jākonkurē par izcilības 
reputāciju. Nodrošinot Savienības 
finansējumu vislabākajām pētniecības un 
mācību programmām atbilstoši 
novatoriskas doktoru apmācības principiem 
Eiropā, šīs darbības arī veicinās plašāku 
izplatīšanu un izmantošanu un sekmēs 
virzību uz doktoru strukturētāku apmācību.

Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību 
turpmāka attīstīšana sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības ar savu Eiropas mēroga uz 
konkurenci balstīto finansēšanas struktūru 
rosinās jaunus, radošus un novatoriskus 
apmācības veidus, piemēram, kopīgus vai
lietišķas ievirzes doktora grādus, iesaistot 
izglītības, pētniecības un inovācijas jomas 
pārstāvjus, kuriem būs globāli jākonkurē 
par izcilības reputāciju. Nodrošinot 
Savienības finansējumu vislabākajām 
pētniecības un mācību programmām 
atbilstoši novatoriskas doktoru apmācības 
principiem Eiropā, šīs darbības arī veicinās 
plašāku izplatīšanu un izmantošanu un 
sekmēs virzību uz doktoru strukturētāku 
apmācību.

Or. en

Grozījums Nr. 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arī Marijas Kirī stipendiju darbības joma 
tiks paplašināta, aptverot pieredzējušu 
pētnieku un inženieru pagaidu mobilitāti no 
valsts iestādēm uz privāto sektoru un 
otrādi, tādējādi rosinot un atbalstot 
universitātes, pētniecības centrus un 
uzņēmumus to savstarpējai sadarbībai 
Eiropas un starptautiskā mērogā. Ar to 
vispāratzītās, pārredzamās un taisnīgās 
izvērtēšanas sistēmas starpniecību Marijas
Kirī vārdā nosauktās darbības ļaus apzināt 
izcilus talantus pētniecībā un inovācijā, 

Arī Marijas Sklodovskas-Kirī stipendiju 
darbības joma tiks paplašināta, aptverot 
pieredzējušu pētnieku un inženieru pagaidu 
mobilitāti no valsts iestādēm uz privāto 
sektoru un otrādi, tādējādi rosinot un 
atbalstot universitātes, pētniecības centrus 
un uzņēmumus to savstarpējai sadarbībai 
Eiropas un starptautiskā mērogā. Ar to 
vispāratzītās, pārredzamās un taisnīgās 
izvērtēšanas sistēmas starpniecību Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības 
ļaus apzināt izcilus talantus pētniecībā un 
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rīkojot starptautiskus konkursus, kas 
piešķir prestižu, un tādējādi motivēt 
pētniekus turpināt savu karjeru Eiropā.

inovācijā, rīkojot starptautiskus konkursus, 
kas piešķir prestižu, un tādējādi motivēt 
pētniekus turpināt savu karjeru Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības problēmas, kas jārisina augsti
kvalificētiem pētniekiem un inovācijas 
jomas personālam, nav tikai Eiropas 
problēma. Tās ir starptautiska mēroga 
problēmas, kas turklāt ir ļoti sarežģītas un 
plašas. Vislabākajiem pētniekiem Eiropā 
un pasaulē ir jāsadarbojas starp dažādām 
valstīm, nozarēm un disciplīnām. Marijas
Kirī vārdā nosauktajām darbībām šajā ziņā 
būs ļoti būtiska nozīme, jo tās atbalstīs 
personāla apmaiņu, tādējādi veicinot uz 
sadarbību vērstu domāšanu ar starptautiskā 
un starpnozaru līmenī notiekošas zināšanu 
apmaiņas starpniecību, kam ir ļoti svarīga 
nozīme atvērtas inovācijas nodrošināšanā.

Sabiedrības problēmas, kas jārisina augsti 
kvalificētiem pētniekiem un inovācijas 
jomas personālam, nav tikai Eiropas 
problēma. Tās ir starptautiska mēroga 
problēmas, kas turklāt ir ļoti sarežģītas un 
plašas. Vislabākajiem pētniekiem Eiropā 
un pasaulē ir jāsadarbojas starp dažādām 
valstīm, nozarēm un disciplīnām. Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām 
darbībām šajā ziņā būs ļoti būtiska nozīme, 
jo tās atbalstīs personāla apmaiņu, tādējādi 
veicinot uz sadarbību vērstu domāšanu ar 
starptautiskā un starpnozaru līmenī 
notiekošas zināšanu apmaiņas starpniecību, 
kam ir ļoti svarīga nozīme atvērtas 
inovācijas nodrošināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas talantu kolektīva palielināšanā 
izšķiroša nozīme būs Marijas Kirī vārdā 

Eiropas talantu kolektīva palielināšanā 
izšķiroša nozīme būs Marijas Kirī vārdā 
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nosaukto darbību līdzfinansējuma 
mehānisma paplašināšanai. Savienības 
rīcības skaitliskā un strukturālā ietekme 
palielināsies, līdzsvarojot reģionālu, valsts, 
starptautisku un privātu finansējumu, lai 
radītu jaunas programmas un notiekošās 
programmas padarītu pieejamas 
starptautiskai un starpnozaru apmācībai, 
mobilitātei un karjeras attīstībai. Šāds 
mehānisms nostiprinās ciešāku saikni starp 
valstu un Savienības līmenī īstenotiem 
pētniecības un izglītības centieniem.

nosaukto darbību līdzfinansējuma 
mehānisma paplašināšanai. Savienības 
rīcības skaitliskā un strukturālā ietekme 
palielināsies, līdzsvarojot reģionālu, valsts, 
starptautisku publisku un privātu 
finansējumu, lai radītu jaunas programmas 
un notiekošās programmas padarītu 
pieejamas starptautiskai un starpnozaru 
apmācībai, mobilitātei un karjeras 
attīstībai. Šāds mehānisms nostiprinās 
ciešāku saikni starp valstu un Savienības 
līmenī īstenotiem pētniecības un izglītības 
centieniem.

Or. en

Grozījums Nr. 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas talantu kolektīva palielināšanā 
izšķiroša nozīme būs Marijas Kirī vārdā 
nosaukto darbību līdzfinansējuma 
mehānisma paplašināšanai. Savienības 
rīcības skaitliskā un strukturālā ietekme 
palielināsies, līdzsvarojot reģionālu, valsts, 
starptautisku un privātu finansējumu, lai 
radītu jaunas programmas un notiekošās 
programmas padarītu pieejamas 
starptautiskai un starpnozaru apmācībai, 
mobilitātei un karjeras attīstībai. Šāds 
mehānisms nostiprinās ciešāku saikni starp 
valstu un Savienības līmenī īstenotiem 
pētniecības un izglītības centieniem.

Eiropas talantu kolektīva palielināšanā 
izšķiroša nozīme būs Marijas Sklodovskas-
Kirī vārdā nosaukto darbību 
līdzfinansējuma mehānisma 
paplašināšanai. Savienības rīcības 
skaitliskā un strukturālā ietekme 
palielināsies, līdzsvarojot reģionālu, valsts, 
starptautisku un privātu finansējumu, lai 
radītu jaunas programmas un notiekošās 
programmas padarītu pieejamas 
starptautiskai un starpnozaru apmācībai, 
mobilitātei un karjeras attīstībai. Šāds 
mehānisms nostiprinās ciešāku saikni starp 
valstu un Savienības līmenī īstenotiem 
pētniecības un izglītības centieniem.

Or. en
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Grozījums Nr. 926
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas talantu kolektīva palielināšanā 
izšķiroša nozīme būs Marijas Kirī vārdā 
nosaukto darbību līdzfinansējuma 
mehānisma paplašināšanai. Savienības 
rīcības skaitliskā un strukturālā ietekme 
palielināsies, līdzsvarojot reģionālu, valsts, 
starptautisku un privātu finansējumu, lai 
radītu jaunas programmas un notiekošās 
programmas padarītu pieejamas 
starptautiskai un starpnozaru apmācībai, 
mobilitātei un karjeras attīstībai. Šāds 
mehānisms nostiprinās ciešāku saikni starp 
valstu un Savienības līmenī īstenotiem 
pētniecības un izglītības centieniem.

Eiropas talantu kolektīva palielināšanā 
izšķiroša nozīme būs Marijas Kirī vārdā 
nosaukto darbību līdzfinansējuma 
mehānisma paplašināšanai. Savienības 
rīcības skaitliskā un strukturālā ietekme 
palielināsies, līdzsvarojot reģionālu, valsts, 
starptautisku un privātu finansējumu, lai 
radītu jaunas programmas ar līdzīgiem un
papildinošiem mērķiem un notiekošās 
programmas padarītu pieejamas 
starptautiskai un starpnozaru apmācībai, 
mobilitātei un karjeras attīstībai. Šāds 
mehānisms nostiprinās ciešāku saikni starp 
valstu un Savienības līmenī īstenotiem 
pētniecības un izglītības centieniem.

Or. en

Grozījums Nr. 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi pasākumi, kas tiks veikti šīs 
problēmas risināšanā, veicinās pilnībā 
jauna domāšanas virziena radīšanu Eiropā, 
kas ir svarīgi radošumam un inovācijai.
Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības 
nostiprinās resursu apvienošanu Eiropā un 
tādējādi ļaus ieviest uzlabojumus pētnieku 
apmācības, mobilitātes un karjeras virzības 
koordinācijā un pārvaldībā. Tās veicinās to 
politikas mērķu sasniegšanu, kas noteikti 
pamatiniciatīvā “Inovācijas savienība”, 

Visi pasākumi, kas tiks veikti šīs 
problēmas risināšanā, veicinās pilnībā 
jauna domāšanas virziena radīšanu Eiropā, 
kas ir svarīgi radošumam un inovācijai.
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 
darbības nostiprinās resursu apvienošanu 
Eiropā un tādējādi ļaus ieviest uzlabojumus 
pētnieku apmācības, mobilitātes un 
karjeras virzības koordinācijā un 
pārvaldībā. Tās veicinās to politikas mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti pamatiniciatīvā
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iniciatīvā “Jaunatne kustībā” un Jaunu 
prasmju un darba vietu programmā, un 
tiem būs svarīga nozīme, pārvēršot Eiropas 
Pētniecības telpu realitātē.

“Inovācijas savienība”, iniciatīvā “Jaunatne 
kustībā” un Jaunu prasmju un darba vietu 
programmā, un tiem būs svarīga nozīme, 
pārvēršot Eiropas Pētniecības telpu 
realitātē.

Or. en

Grozījums Nr. 928
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, kurās iesaistītas universitātes, 
pētniecības iestādes, uzņēmumi, MVU un 
citas sociālekonomiskās grupas no 
dažādām valstīm. Būs iespējama pilnīga 
elastība ilguma, uzņēmējas iestādes un 
praktikantu skaita ziņā projekta vispārēji 
akceptētā uzņemšanas tīklā un finanšu 
apjoma ietvaros. Tādējādi uzlabosies 
karjeras iespējas jauniem diplomu 
saņēmušiem pētniekiem gan publiskajā, 
gan privātajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 929
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 

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

iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, kurās iesaistītas universitātes,
darbaudzināšanas shēmas, kuru mērķis ir 
nodot vecāka gadagājuma zinātnieku 
uzkrātās zināšanas un pieredzi jaunajiem 
zinātniekiem, pētniecības iestādes, 
uzņēmumi, MVU un citas 
sociālekonomiskās grupas no dažādām 
valstīm. Tādējādi uzlabosies karjeras 
iespējas jauniem diplomu saņēmušiem 
pētniekiem gan publiskajā, gan privātajā 
sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, kurās iesaistītas universitātes, 
pētniecības iestādes, uzņēmumi, MVU un 
citas sociālekonomiskās grupas no 
dažādām valstīm. Šajā ziņā jānostiprina 
doktorantūras programmas ar lietišķu 
ievirzi, jo tās ir svarīgs elements 
zinātnieku inovācijas gara veicināšanai 
un rada ciešākas saiknes starp ražošanas 
nozari un akadēmisko pasauli. Tādējādi 
uzlabosies karjeras iespējas jauniem 
diplomu saņēmušiem pētniekiem gan 
publiskajā, gan privātajā sektorā.
Sākotnējā pētnieku apmācībā var iekļaut 
iespēju pieņemt darbā pieredzējušus 
pētniekus, lai atvieglotu mazo un vidējo 
uzņēmumu un lielo uzņēmumu dalību 
šajos projektos un radītu sinerģijas starp 
jaunajiem un pieredzējušajiem 



PE492.761v01-00 102/162 AM\907534LV.doc

LV

pētniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās. Atbalsta arī iespējas atsākt 
pētnieka karjeru pēc pārtraukuma.

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās. Atbalsta arī iespējas atsākt
pētnieka karjeru pēc pārtraukuma un 
reintegrēt pētniekus ilgāka termiņa amatā 
pētniecības jomā Eiropā, tostarp viņu 
izcelsmes valstī, pēc starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzes.

Or. en

Grozījums Nr. 932
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, kurās iesaistītas universitātes, 
pētniecības iestādes, uzņēmumi, MVU un 
citas sociālekonomiskās grupas no 
dažādām valstīm. Tādējādi uzlabosies 

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

dažādām valstīm. Tādējādi uzlabosies 
karjeras iespējas jauniem diplomu 
saņēmušiem pētniekiem gan publiskajā, 
gan privātajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, kurās iesaistītas universitātes, 
pētniecības iestādes, uzņēmumi, MVU un 
citas sociālekonomiskās grupas no 
dažādām valstīm. Būs iespējama pilnīga 
elastība ilguma, uzņēmējas iestādes, 
praktikantu skaita ziņā projekta vispārēji 
akceptētā uzņemšanas tīklā un finanšu 
apjoma ietvaros. Tādējādi uzlabosies 
karjeras iespējas jauniem diplomu 
saņēmušiem pētniekiem gan publiskajā, 
gan privātajā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 934
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
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starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās. Atbalsta arī iespējas atsākt 
pētnieka karjeru pēc pārtraukuma.

starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās. Lai palielinātu privātā sektora 
inovativitāti, jāliek uzsvars uz starpnozaru 
mobilitāti. Atbalsta arī iespējas atsākt 
pētnieka karjeru pēc pārtraukuma.

Or. en

Grozījums Nr. 935
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās. Atbalsta arī iespējas atsākt 
pētnieka karjeru pēc pārtraukuma.

Galvenie uzdevumi ir mudināt 
pieredzējušus pētniekus paplašināt vai 
padziļināt viņu prasmes ar mobilitātes 
starpniecību, radot pievilcīgas karjeras 
iespējas universitātēs, pētniecības iestādēs, 
uzņēmumos, MVU un citās 
sociālekonomiskajās grupās visā Eiropā un 
ārpus tās, piedāvājot pētniekiem iespēju 
saņemt apmācību un iegūt jaunas 
zināšanas trešās valsts augsta līmeņa 
pētniecības organizācijā, un pēc tam 
atgriezties Eiropā, ja viņi to vēlas.
Atbalsta arī iespējas atsākt pētnieka karjeru 
pēc pārtraukuma.

Or. en

Pamatojums

Piedāvājot pētniekiem iespēju atgriezties pēc apmācības trešā valstī, uzlabosies Eiropas 
cilvēkkapitāls pētniecības un inovācijas jomā, taču atgriešanās nedrīkst būt obligāts 
nosacījums.

Grozījums Nr. 936
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nostiprināt starptautisko 
pārrobežu un starpnozaru sadarbību 
pētniecībā un inovācijā, veicot pētniecības 
un inovācijas jomas personāla apmaiņu, lai 
varētu efektīvāk risināt globālas problēmas.

Mērķis ir nostiprināt starptautisko 
pārrobežu un starpnozaru sadarbību 
pētniecībā un inovācijā, veicot pētniecības 
un inovācijas jomas zināšanu un personāla 
apmaiņu, lai varētu efektīvāk risināt 
globālas problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 937
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir atbalstīt pētniecības 
un inovācijas jomā strādājošā personāla 
īstermiņa apmaiņu starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm, uzņēmumiem, MVU 
un citām sociālekonomiskajām grupām gan 
Eiropā, gan pasaulē. Šie pasākumi ietvers 
arī sadarbības veicināšanu ar trešām 
valstīm.

Galvenie uzdevumi ir atbalstīt pētniecības 
un inovācijas jomā strādājošā personāla 
īstermiņa apmaiņu starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm, uzņēmumiem, MVU 
un citām sociālekonomiskajām grupām gan 
Eiropā, gan pasaulē, kā arī piedāvāt 
iespējas pieņemt pētniekus darbā. Šie 
pasākumi ietvers arī sadarbības 
veicināšanu ar trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – c punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir atbalstīt pētniecības Galvenie uzdevumi ir atbalstīt pētniecības 
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un inovācijas jomā strādājošā personāla 
īstermiņa apmaiņu starp universitātēm, 
pētniecības iestādēm, uzņēmumiem, MVU 
un citām sociālekonomiskajām grupām gan 
Eiropā, gan pasaulē. Šie pasākumi ietvers 
arī sadarbības veicināšanu ar trešām 
valstīm.

un inovācijas jomā strādājošā personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
iestādēm, uzņēmumiem, MVU un citām 
sociālekonomiskajām grupām gan Eiropā, 
gan pasaulē. Šie pasākumi ietvers arī 
sadarbības veicināšanu ar trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 940
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 1. daļa – 1. apakšdaļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar valstu un reģionālo finansējumu ir 
jāatbalsta pozitīvu vērtējumu saņēmušās 
Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības, 
kas atbilst izcilības kritērijiem, bet kurām 
nepietiek līdzekļu no pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” budžeta. 
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Or. en

Grozījums Nr. 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 942
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenie uzdevumi ir ar līdzfinansēšanas 
mehānisma starpniecību mudināt 
reģionālas, valsts un starptautiskas 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 943
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķi ir uzraudzīt progresu, identificēt 
trūkumus Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un palielināt to ietekmi, 
vienlaikus ievērojot to, ka izcilības 
palielināšana ir prioritārs un primārs 
mērķis. Šajā saistībā analizē datus, kas 
saistīti ar pētnieku mobilitāti, prasmēm, 
karjeras iespējām un vienlīdzīgām 
iespējām, cenšoties rast sinerģiju un ciešu 
koordināciju ar tām politikas atbalsta 
darbībām attiecībā uz pētniekiem, viņu 
darbiniekiem un finansētājiem, kuras veic 
konkrētā mērķa “Visiem atvērta, inovatīva 
un droša sabiedrība” ietvaros. Šā pasākuma 
mērķis ir arī vairot izpratni par pētnieka 
karjeras nozīmīgumu un pievilcīgumu un 
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Kirī vārdā nosauktajām darbībām. izplatīt pētniecības un inovācijas rezultātus, 
kas izriet no darba, kuru atbalsta ar Marijas 
Kirī vārdā nosauktajām darbībām. Tajās ir 
ietverti arī īpaši pasākumi, kuru mērķis ir 
novērst šķēršļus karjeras attīstībai, tostarp 
tādu cilvēku karjeras attīstībai, kuriem ir 
bijis karjeras pārtraukums.

Or. en

Grozījums Nr. 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – e punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķi ir uzraudzīt progresu, identificēt 
trūkumus Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un palielināt to ietekmi. Šajā 
saistībā izstrādā rādītājus un analizē datus, 
kas saistīti ar pētnieku mobilitāti, prasmēm 
un karjeru, cenšoties rast sinerģiju un ciešu 
koordināciju ar tām politikas atbalsta 
darbībām attiecībā uz pētniekiem, viņu 
darbiniekiem un finansētājiem, kuras veic 
konkrētā mērķa “Zinātne sabiedrībai un
sadarbībā ar to” ietvaros. Šā pasākuma 
mērķis ir arī vairot izpratni par pētnieka
karjeras nozīmīgumu un pievilcīgumu un 
izplatīt pētniecības un inovācijas rezultātus, 
kas izriet no darba, kuru atbalsta ar Marijas 
Kirī vārdā nosauktajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 946
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūra ir galvenais 
Eiropas konkurētspēju noteicošais faktors 
visā plašajā zinātnes jomu klāstā un svarīgs 
faktors zinātniskajā inovācijā. Daudzās 
jomās pētniecība ir neiespējama, ja nav 
piekļuves superdatoriem, jaunu materiālu 
apstarošanas avotu, tīru telpu
nanotehnoloģijas vajadzībām, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju Zemes zinātņu vajadzībām, 
platjoslas tīklu datu pārsūtīšanai utt.
Pētniecības infrastruktūra ir nepieciešama, 
lai veiktu pētniecību nolūkā atrisināt 

Pētniecības infrastruktūra ir galvenais 
Eiropas konkurētspēju noteicošais faktors 
visā plašajā zinātnes jomu klāstā un svarīgs 
faktors zinātniskajā inovācijā. Daudzās 
jomās pētniecība ir neiespējama, ja nav 
piekļuves superdatoriem, jaunu materiālu 
apstarošanas avotu, tīru telpu 
nanotehnoloģijas vajadzībām, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju Zemes zinātņu vajadzībām,
ātrdarbīgu platjoslas tīklu datu 
pārsūtīšanai utt. Pētniecības infrastruktūra 
ir nepieciešama, lai veiktu pētniecību 



AM\907534LV.doc 111/162 PE492.761v01-00

LV

sabiedrības visaktuālākās problēmas tādās 
jomās kā enerģētika, klimata pārmaiņas, 
bioekonomika un visiem pieejama 
veselības aprūpe un labklājība visas dzīves 
garumā. Tā veicina pārrobežu un 
starpdisciplīnu sadarbību un rada Eiropā 
vienotu un atvērtu vidi tiešsaistes 
pētniecībai. Tā veicina cilvēku un ideju 
mobilitāti, apvieno vislabākos zinātniekos 
no Eiropas un visas pasaules un uzlabo 
zinātnisko izglītību. Tā veicina izcilību 
Eiropas pētniecības un inovācijas kopienās 
un var būt izcils zinātnes sasniegumu 
apliecinājums sabiedrībai kopumā.

nolūkā atrisināt sabiedrības visaktuālākās 
problēmas tādās jomās kā enerģētika, 
klimata pārmaiņas, bioekonomika un 
visiem pieejama veselības aprūpe un 
labklājība visas dzīves garumā. Tā veicina 
pārrobežu un starpdisciplīnu sadarbību un 
rada Eiropā vienotu un atvērtu vidi 
tiešsaistes pētniecībai. Tā veicina cilvēku 
un ideju mobilitāti, apvieno vislabākos 
zinātniekos no Eiropas un visas pasaules 
un uzlabo zinātnisko izglītību. Tā veicina 
izcilību Eiropas pētniecības un inovācijas 
kopienās un var būt izcils zinātnes 
sasniegumu apliecinājums sabiedrībai 
kopumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūra ir galvenais 
Eiropas konkurētspēju noteicošais faktors
visā plašajā zinātnes jomu klāstā un svarīgs 
faktors zinātniskajā inovācijā. Daudzās 
jomās pētniecība ir neiespējama, ja nav 
piekļuves superdatoriem, jaunu materiālu 
apstarošanas avotu, tīru telpu 
nanotehnoloģijas vajadzībām, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju Zemes zinātņu vajadzībām, 
platjoslas tīklu datu pārsūtīšanai utt.
Pētniecības infrastruktūra ir nepieciešama, 
lai veiktu pētniecību nolūkā atrisināt 
sabiedrības visaktuālākās problēmas tādās 
jomās kā enerģētika, klimata pārmaiņas, 
bioekonomika un visiem pieejama 
veselības aprūpe un labklājība visas dzīves 
garumā. Tā veicina pārrobežu un 
starpdisciplīnu sadarbību un rada Eiropā 
vienotu un atvērtu vidi tiešsaistes 

Augstākās kvalitātes un starptautiski
pievilcīga pētniecības infrastruktūra ir 
galvenais Eiropas konkurētspēju 
noteicošais faktors visā plašajā zinātnes 
jomu klāstā un svarīgs faktors zinātniskajā 
inovācijā. Daudzās jomās pētniecība ir 
neiespējama, ja nav piekļuves 
superdatoriem, jaunu materiālu 
apstarošanas avotu, tīru telpu 
nanotehnoloģijas vajadzībām, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju Zemes zinātņu vajadzībām, 
platjoslas tīklu datu pārsūtīšanai utt. 
Pētniecības infrastruktūra ir nepieciešama, 
lai veiktu pētniecību nolūkā atrisināt 
sabiedrības visaktuālākās problēmas tādās 
jomās kā citu starpā enerģētika, klimata 
pārmaiņas, bioekonomika un visiem 
pieejama veselības aprūpe un labklājība 
visas dzīves garumā. Tā veicina pārrobežu 



PE492.761v01-00 112/162 AM\907534LV.doc

LV

pētniecībai. Tā veicina cilvēku un ideju 
mobilitāti, apvieno vislabākos zinātniekos 
no Eiropas un visas pasaules un uzlabo 
zinātnisko izglītību. Tā veicina izcilību 
Eiropas pētniecības un inovācijas kopienās 
un var būt izcils zinātnes sasniegumu 
apliecinājums sabiedrībai kopumā.

un starpdisciplīnu sadarbību un rada Eiropā 
vienotu un atvērtu vidi tiešsaistes 
pētniecībai. Tā veicina cilvēku un ideju 
mobilitāti, apvieno vislabākos zinātniekos 
no Eiropas un visas pasaules un uzlabo 
zinātnisko izglītību. Tās izveidei 
nepieciešams, lai pētnieki un inovatīvi 
uzņēmumi izveidotu mūsdienīgas 
tehnoloģijas. Tādējādi tā nostiprina 
Eiropas augsto tehnoloģiju novatorisko 
rūpniecību. Tā veicina izcilību Eiropas 
pētniecības un inovācijas kopienās un var 
būt izcils zinātnes sasniegumu 
apliecinājums sabiedrībai kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 948
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūra ir galvenais 
Eiropas konkurētspēju noteicošais faktors 
visā plašajā zinātnes jomu klāstā un svarīgs 
faktors zinātniskajā inovācijā. Daudzās 
jomās pētniecība ir neiespējama, ja nav 
piekļuves superdatoriem, jaunu materiālu 
apstarošanas avotu, tīru telpu 
nanotehnoloģijas vajadzībām, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju Zemes zinātņu vajadzībām, 
platjoslas tīklu datu pārsūtīšanai utt.
Pētniecības infrastruktūra ir nepieciešama, 
lai veiktu pētniecību nolūkā atrisināt 
sabiedrības visaktuālākās problēmas tādās 
jomās kā enerģētika, klimata pārmaiņas, 
bioekonomika un visiem pieejama 
veselības aprūpe un labklājība visas dzīves 
garumā. Tā veicina pārrobežu un 
starpdisciplīnu sadarbību un rada Eiropā 
vienotu un atvērtu vidi tiešsaistes 
pētniecībai. Tā veicina cilvēku un ideju 

Pētniecības infrastruktūra ir galvenais 
Eiropas konkurētspēju noteicošais faktors 
visā plašajā zinātnes jomu klāstā un svarīgs 
faktors zinātniskajā inovācijā. Daudzās 
jomās pētniecība ir neiespējama, ja nav 
piekļuves superdatoriem, jaunu materiālu 
apstarošanas avotu, tīru telpu 
nanotehnoloģijas vajadzībām, īpaši 
aprīkotu laboratoriju bioloģiskajiem un 
medicīnas pētījumiem, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju un sensoru Zemes zinātņu 
vajadzībām, platjoslas tīklu datu 
pārsūtīšanai utt. Pētniecības infrastruktūra 
ir nepieciešama, lai veiktu pētniecību 
nolūkā atrisināt sabiedrības visaktuālākās 
problēmas tādās jomās kā enerģētika, 
klimata pārmaiņas, bioekonomika un 
visiem pieejama veselības aprūpe un 
labklājība visas dzīves garumā. Tā veicina 
pārrobežu un starpdisciplīnu sadarbību un 
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mobilitāti, apvieno vislabākos zinātniekos 
no Eiropas un visas pasaules un uzlabo 
zinātnisko izglītību. Tā veicina izcilību 
Eiropas pētniecības un inovācijas kopienās 
un var būt izcils zinātnes sasniegumu 
apliecinājums sabiedrībai kopumā.

rada Eiropā vienotu un atvērtu vidi 
tiešsaistes pētniecībai. Tā veicina cilvēku 
un ideju mobilitāti, apvieno vislabākos 
zinātniekos no Eiropas un visas pasaules 
un uzlabo zinātnisko izglītību. Tā veicina 
izcilību Eiropas pētniecības un inovācijas 
kopienās un var būt izcils zinātnes 
sasniegumu apliecinājums sabiedrībai 
kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 949
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūra ir galvenais 
Eiropas konkurētspēju noteicošais faktors 
visā plašajā zinātnes jomu klāstā un svarīgs 
faktors zinātniskajā inovācijā. Daudzās 
jomās pētniecība ir neiespējama, ja nav 
piekļuves superdatoriem, jaunu materiālu
apstarošanas avotu, tīru telpu 
nanotehnoloģijas vajadzībām, datubāzu 
genomikas un sociālo zinātņu vajadzībām, 
observatoriju Zemes zinātņu vajadzībām, 
platjoslas tīklu datu pārsūtīšanai utt.
Pētniecības infrastruktūra ir nepieciešama, 
lai veiktu pētniecību nolūkā atrisināt 
sabiedrības visaktuālākās problēmas tādās 
jomās kā enerģētika, klimata pārmaiņas, 
bioekonomika un visiem pieejama 
veselības aprūpe un labklājība visas dzīves 
garumā. Tā veicina pārrobežu un 
starpdisciplīnu sadarbību un rada Eiropā 
vienotu un atvērtu vidi tiešsaistes
pētniecībai. Tā veicina cilvēku un ideju 
mobilitāti, apvieno vislabākos zinātniekos 
no Eiropas un visas pasaules un uzlabo 
zinātnisko izglītību. Tā veicina izcilību 
Eiropas pētniecības un inovācijas kopienās 
un var būt izcils zinātnes sasniegumu 

Izcila pētniecības infrastruktūra ir 
galvenais Eiropas konkurētspēju 
noteicošais faktors visā plašajā zinātnes 
jomu klāstā un svarīgs faktors zinātniskajā 
inovācijā. Daudzās jomās pētniecība ir 
neiespējama, ja nav piekļuves 
superdatoriem, nav jaunu materiālu
analizēšanas iespēju, tīru telpu un 
progresīvas metroloģijas nanotehnoloģijas 
vajadzībām, datubāzu genomikas un 
sociālo zinātņu vajadzībām, observatoriju 
Zemes un vides zinātņu vajadzībām, 
platjoslas tīklu datu pārsūtīšanai utt.
Pētniecības infrastruktūra ir nepieciešama, 
lai veiktu pētniecību nolūkā atrisināt 
sabiedrības visaktuālākās problēmas tādās 
jomās kā enerģētika, klimata pārmaiņas, 
bioekonomika un visiem pieejama 
veselības aprūpe un labklājība visas dzīves 
garumā. Ja tai ir pasaules līmeņa 
kvalitāte, tā veicina pārrobežu un 
starpdisciplīnu sadarbību un rada Eiropā 
vienotu un atvērtu vidi pētniecībai. Tā 
veicina cilvēku un ideju mobilitāti, apvieno 
vislabākos zinātniekos no Eiropas un visas 
pasaules un uzlabo zinātnisko izglītību. Tā 
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apliecinājums sabiedrībai kopumā. veicina izcilību Eiropas pētniecības un 
inovācijas kopienās un var būt izcils 
zinātnes sasniegumu apliecinājums 
sabiedrībai kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 950
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropa varētu saglabāt savu pētniecību 
pasaules līmenī, tai ir jāizveido atbilstoša 
un stabila bāze pētniecības infrastruktūras 
izveidei, uzturēšanai un izmantošanai. Šajā 
nolūkā ir vajadzīga būtiska un efektīva 
sadarbība starp Savienību, valstu un 
reģionāliem finansētājiem, attiecībā uz 
kuriem tiks izveidota cieša saikne ar 
kohēzijas politiku, lai nodrošinātu sinerģiju 
un saskaņotu pieeju.

Lai Eiropa varētu saglabāt savu pētniecību 
pasaules līmenī, tai ir jāizveido atbilstoša 
un stabila bāze pētniecības izcilas
infrastruktūras izveidei, uzturēšanai un 
izmantošanai un jāatlasa un jāpiešķir tai 
prioritāte atkarībā no ES kvalitātes un 
svarīga kritērijiem. Šajā nolūkā ir
jāizveido augsta līmeņa Eiropas 
vērtēšanas sistēma, kas balstās uz 
profesionālapskati, un ir vajadzīga būtiska 
un efektīva sadarbība starp Savienību, 
valstu un reģionāliem finansētājiem, 
attiecībā uz kuriem tiks izveidota cieša 
saikne ar kohēzijas politiku, lai nodrošinātu 
sinerģiju un saskaņotu pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 951
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis konkrētais mērķis ir vērsts uz galveno 
apņemšanos, kas noteikta pamatiniciatīvā
“Inovācijas savienība”, kurā ir uzsvērta 

Šis konkrētais mērķis ir vērsts uz galveno 
apņemšanos, kas noteikta pamatiniciatīvā
“Inovācijas savienība”, kurā ir uzsvērta 



AM\907534LV.doc 115/162 PE492.761v01-00

LV

pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
svarīgā nozīme, lai būtu iespējams gūt 
ievērojamus pētniecības un inovācijas 
rezultātus. Iniciatīvā ir uzsvērta vajadzība 
apvienot resursus no visas Eiropas un —
dažos gadījumos — globāli, lai izveidotu 
un izmantotu pētniecības infrastruktūru.
Tāpat arī pamatiniciatīva “Eiropas 
digitalizācijas programma” uzsver 
vajadzību nostiprināt Eiropas e-
infrastruktūru un palielināt inovāciju kopu 
izveides nozīmīgumu Eiropas inovatīvo 
priekšrocību veidošanā.

pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
svarīgā nozīme, lai būtu iespējams gūt 
ievērojamus pētniecības un inovācijas 
rezultātus. Iniciatīvā ir uzsvērta vajadzība 
apvienot resursus no visas Eiropas un —
dažos gadījumos — globāli, lai izveidotu 
un izmantotu šo pētniecības infrastruktūru.
Tāpat arī pamatiniciatīva "Eiropas 
digitalizācijas programma" uzsver 
vajadzību nostiprināt Eiropas e-
infrastruktūru un palielināt inovāciju kopu 
izveides nozīmīgumu Eiropas inovatīvo 
priekšrocību veidošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 952
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mūsdienīga pētniecības infrastruktūra kļūst 
arvien sarežģītāka un dārgāk uzturama, un 
bieži vien tās vajadzībām ir nepieciešams 
integrēt dažādu aprīkojumu, pakalpojumus 
un datu avotus un īstenot plašu sadarbību 
starp valstīm. Nevienai atsevišķai valstij 
nav pietiekami daudz resursu, lai atbalstītu 
visu pētniecības infrastruktūru, kas tai 
vajadzīga. Eiropas pieejā attiecībā uz 
pētniecības infrastruktūru pēdējo gadu 
laikā ir panākts ievērojams progress, 
īstenojot ESFRI infrastruktūras ceļvedi, 
integrējot un atverot valstu pētniecības 
objektus un attīstot e-infrastruktūru, kas ir 
digitālās Eiropas Pētniecības telpas pamats.
Visas Eiropas pētniecības infrastruktūras 
tīkls nostiprina tās cilvēkkapitāla bāzi, 
nodrošinot pasaules līmeņa apmācību 
jaunas paaudzes pētniekiem un inženieriem 
un veicinot starpdisciplīnu sadarbību.

Mūsdienīga un ES nozīmīga pētniecības 
infrastruktūra kļūst arvien sarežģītāka un 
dārgāk uzturama, un bieži vien tās 
vajadzībām ir nepieciešams integrēt dažādu 
aprīkojumu, pakalpojumus un datu avotus 
un īstenot plašu sadarbību starp valstīm.
Nevienai atsevišķai valstij nav pietiekami 
daudz resursu, lai atbalstītu visu 
pētniecības infrastruktūru, kas tai 
vajadzīga, un lai darītu to starptautiski 
pieejamu. Eiropas pieejā attiecībā uz 
pētniecības infrastruktūru pēdējo gadu 
laikā ir panākts ievērojams progress,
izveidojot labu praksi, ES kvalitātes un 
nozīmīguma kritērijus esošajai 
pētniecības infrastruktūrai, ko paveica 
ESFRI kopā ar dalībvalstīm, un īstenojot 
ESFRI un dalībvalstu ceļvežus jaunai 
infrastruktūrai un esošās modernizēšanai,
piešķirot prioritātes, uzlabojot, integrējot 
un atverot valstu pētniecības objektus un 
attīstot e-infrastruktūru, kas ir digitālās 
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Eiropas Pētniecības telpas pamats. Visas 
Eiropas pētniecības infrastruktūras tīkls ir 
pirmais pasākums, lai sāktu integrāciju 
un nostiprinātu tās cilvēkkapitāla bāzi, 
nodrošinot apmācību jaunas paaudzes 
pētniekiem un inženieriem un veicinot 
starpdisciplīnu sadarbību. Tas ir bijis 
priekšnoteikums tālākiem pasākumiem, 
kas veicami, īstenojot pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mūsdienīga pētniecības infrastruktūra kļūst 
arvien sarežģītāka un dārgāk uzturama, un 
bieži vien tās vajadzībām ir nepieciešams 
integrēt dažādu aprīkojumu, pakalpojumus 
un datu avotus un īstenot plašu sadarbību 
starp valstīm. Nevienai atsevišķai valstij 
nav pietiekami daudz resursu, lai atbalstītu 
visu pētniecības infrastruktūru, kas tai
vajadzīga. Eiropas pieejā attiecībā uz 
pētniecības infrastruktūru pēdējo gadu 
laikā ir panākts ievērojams progress, 
īstenojot ESFRI infrastruktūras ceļvedi, 
integrējot un atverot valstu pētniecības 
objektus un attīstot e-infrastruktūru, kas ir 
digitālās Eiropas Pētniecības telpas pamats.
Visas Eiropas pētniecības infrastruktūras 
tīkls nostiprina tās cilvēkkapitāla bāzi, 
nodrošinot pasaules līmeņa apmācību 
jaunas paaudzes pētniekiem un inženieriem 
un veicinot starpdisciplīnu sadarbību.

Mūsdienīga pētniecības infrastruktūra kļūst 
arvien sarežģītāka un dārgāk uzturama, un 
bieži vien tās vajadzībām ir nepieciešams 
integrēt dažādu aprīkojumu, pakalpojumus 
un datu avotus un īstenot plašu sadarbību 
starp valstīm. Nevienai atsevišķai valstij 
nav pietiekami daudz resursu, lai atbalstītu 
visu pētniecības infrastruktūru, kas tai 
vajadzīga. Eiropas pieejā attiecībā uz 
pētniecības infrastruktūru pēdējo gadu 
laikā ir panākts ievērojams progress,
nepārtraukti attīstot un īstenojot ESFRI 
infrastruktūras ceļvedi, integrējot un 
atverot valstu pētniecības objektus un 
attīstot e-infrastruktūru, kas ir digitālās 
Eiropas Pētniecības telpas pamats. Visas 
Eiropas pētniecības infrastruktūras tīkls 
nostiprina tās cilvēkresursu bāzi, 
nodrošinot pasaules līmeņa apmācību 
jaunas paaudzes pētniekiem un inženieriem 
un veicinot starpdisciplīnu sadarbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 954
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mūsdienīga pētniecības infrastruktūra kļūst 
arvien sarežģītāka un dārgāk uzturama, un 
bieži vien tās vajadzībām ir nepieciešams 
integrēt dažādu aprīkojumu, pakalpojumus 
un datu avotus un īstenot plašu sadarbību 
starp valstīm. Nevienai atsevišķai valstij 
nav pietiekami daudz resursu, lai atbalstītu 
visu pētniecības infrastruktūru, kas tai 
vajadzīga. Eiropas pieejā attiecībā uz
pētniecības infrastruktūru pēdējo gadu 
laikā ir panākts ievērojams progress, 
īstenojot ESFRI infrastruktūras ceļvedi, 
integrējot un atverot valstu pētniecības 
objektus un attīstot e-infrastruktūru, kas ir 
digitālās Eiropas Pētniecības telpas pamats.
Visas Eiropas pētniecības infrastruktūras 
tīkls nostiprina tās cilvēkkapitāla bāzi, 
nodrošinot pasaules līmeņa apmācību 
jaunas paaudzes pētniekiem un inženieriem 
un veicinot starpdisciplīnu sadarbību.

Mūsdienīga pētniecības infrastruktūra kļūst 
arvien sarežģītāka un dārgāk uzturama, un 
bieži vien tās vajadzībām ir nepieciešams 
integrēt dažādu aprīkojumu, pakalpojumus 
un datu avotus un īstenot plašu sadarbību 
starp valstīm. Nevienai atsevišķai valstij 
nav pietiekami daudz resursu, lai atbalstītu 
visu pētniecības infrastruktūru, kas tai 
vajadzīga. Eiropas pieejā attiecībā uz 
pētniecības infrastruktūru pēdējo gadu 
laikā ir panākts ievērojams progress, 
īstenojot ESFRI infrastruktūras ceļvedi, 
integrējot un atverot valstu pētniecības 
objektus un attīstot e-infrastruktūru, kas ir 
digitālās, tīklā saslēgtas Eiropas 
Pētniecības telpas pamats. Visas Eiropas 
pētniecības infrastruktūras tīkls nostiprina 
tās cilvēkkapitāla bāzi, nodrošinot pasaules 
līmeņa apmācību jaunas paaudzes 
pētniekiem un inženieriem un veicinot 
starpdisciplīnu sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 955
Luigi Berlinguer

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana 
Savienības līmenī sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Lai gan dalībvalstīm joprojām ir 
galvenā loma pētniecības infrastruktūras 

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana 
Savienības līmenī sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Savienība veic svarīgu uzdevumu, 
atbalstot infrastruktūru Savienības līmenī, 
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izstrādē un finansēšanā, arī Savienība 
veic svarīgu uzdevumu, atbalstot 
infrastruktūru Savienības līmenī, veicinot 
jaunu pētniecības objektu radīšanu, atverot 
plašu piekļuvi valstu un Eiropas 
infrastruktūrai un nodrošinot reģionālās, 
valstu, Eiropas un starptautiskās politikas 
konsekvenci un efektivitāti. Ir 
nepieciešams ne tikai novērst centienu 
dublēšanos un koordinēt un racionalizēt 
pētniecības objektu izmantošanu, bet arī 
apvienot resursus tā, lai Savienība varētu 
arī apgūt un izmantot pētniecības 
infrastruktūru pasaules līmenī.

veicinot jaunu pētniecības objektu 
radīšanu, atverot plašu piekļuvi valstu un 
Eiropas infrastruktūrai un nodrošinot 
reģionālās, valstu, Eiropas un 
starptautiskās politikas konsekvenci un 
efektivitāti. Ir nepieciešams ne tikai 
novērst centienu dublēšanos un koordinēt 
un racionalizēt pētniecības objektu 
izmantošanu, bet arī apvienot resursus tā, 
lai Savienība varētu arī apgūt un izmantot 
pētniecības infrastruktūru pasaules līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 956
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana 
Savienības līmenī sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Lai gan dalībvalstīm joprojām ir 
galvenā loma pētniecības infrastruktūras 
izstrādē un finansēšanā, arī Savienība veic 
svarīgu uzdevumu, atbalstot infrastruktūru 
Savienības līmenī, veicinot jaunu 
pētniecības objektu radīšanu, atverot plašu 
piekļuvi valstu un Eiropas infrastruktūrai 
un nodrošinot reģionālās, valstu, Eiropas 
un starptautiskās politikas konsekvenci un 
efektivitāti. Ir nepieciešams ne tikai 
novērst centienu dublēšanos un koordinēt 
un racionalizēt pētniecības objektu 
izmantošanu, bet arī apvienot resursus tā, 
lai Savienība varētu arī apgūt un izmantot 
pētniecības infrastruktūru pasaules līmenī.

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana 
Savienības līmenī sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Lai gan dalībvalstīm joprojām ir 
galvenā loma pētniecības infrastruktūras 
izstrādē un finansēšanā, arī Savienība veic 
svarīgu uzdevumu, atbalstot infrastruktūru 
Savienības līmenī, veicinot jaunu 
pētniecības objektu radīšanu attālos 
reģionos, atverot plašu piekļuvi valstu un 
Eiropas infrastruktūrai un nodrošinot 
reģionālās, valstu, Eiropas un 
starptautiskās politikas konsekvenci un 
efektivitāti. Ir nepieciešams ne tikai 
novērst centienu dublēšanos un koordinēt 
un racionalizēt pētniecības objektu 
izmantošanu, bet arī apvienot resursus tā, 
lai Savienība varētu arī apgūt un izmantot 
pētniecības infrastruktūru pasaules līmenī.
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Or. fr

Grozījums Nr. 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana 
Savienības līmenī sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Lai gan dalībvalstīm joprojām ir 
galvenā loma pētniecības infrastruktūras 
izstrādē un finansēšanā, arī Savienība veic 
svarīgu uzdevumu, atbalstot infrastruktūru 
Savienības līmenī, veicinot jaunu 
pētniecības objektu radīšanu, atverot plašu 
piekļuvi valstu un Eiropas infrastruktūrai 
un nodrošinot reģionālās, valstu, Eiropas 
un starptautiskās politikas konsekvenci un 
efektivitāti. Ir nepieciešams ne tikai 
novērst centienu dublēšanos un koordinēt 
un racionalizēt pētniecības objektu 
izmantošanu, bet arī apvienot resursus tā, 
lai Savienība varētu arī apgūt un izmantot 
pētniecības infrastruktūru pasaules līmenī.

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana 
Savienības līmenī sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Lai gan dalībvalstīm joprojām ir 
galvenā loma pētniecības infrastruktūras 
izstrādē un finansēšanā, arī Savienība veic 
svarīgu uzdevumu, atbalstot infrastruktūru 
Savienības līmenī, piemēram, izkliedētās 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
koordinēšanas darbības, veicinot jaunu 
pētniecības objektu radīšanu, atverot plašu 
piekļuvi valstu un Eiropas infrastruktūrai 
un nodrošinot reģionālās, valstu, Eiropas 
un starptautiskās politikas konsekvenci un 
efektivitāti. Ir nepieciešams ne tikai 
novērst centienu dublēšanos un koordinēt 
un racionalizēt pētniecības objektu 
izmantošanu, bet arī apvienot resursus tā, 
lai Savienība varētu arī apgūt un izmantot 
pētniecības infrastruktūru pasaules līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana Eiropas
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Savienības līmenī sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas 
attīstībā. Lai gan dalībvalstīm joprojām ir 
galvenā loma pētniecības infrastruktūras 
izstrādē un finansēšanā, arī Savienība veic 
svarīgu uzdevumu, atbalstot infrastruktūru
Savienības līmenī, veicinot jaunu 
pētniecības objektu radīšanu, atverot plašu 
piekļuvi valstu un Eiropas infrastruktūrai 
un nodrošinot reģionālās, valstu, Eiropas 
un starptautiskās politikas konsekvenci un 
efektivitāti. Ir nepieciešams ne tikai
novērst centienu dublēšanos un koordinēt 
un racionalizēt pētniecības objektu 
izmantošanu, bet arī apvienot resursus tā, 
lai Savienība varētu arī apgūt un izmantot 
pētniecības infrastruktūru pasaules līmenī.

līmenī sniegs būtisku ieguldījumu Eiropas 
Pētniecības telpas attīstībā. Lai gan 
dalībvalstīm joprojām ir galvenā loma 
pētniecības infrastruktūras izstrādē un 
finansēšanā, arī Savienība veic svarīgu 
uzdevumu, atbalstot infrastruktūru Eiropas
līmenī, piemēram, veicinot izkliedētās 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
koordinēšanu, veicinot jaunu pētniecības 
objektu radīšanu, atverot un atbalstot plašu 
piekļuvi valstu un Eiropas infrastruktūrai 
un nodrošinot reģionālās, valstu, Eiropas 
un starptautiskās politikas konsekvenci un 
efektivitāti. Ir nepieciešams novērst 
centienu dublēšanos, veicināt koordinētu
un efektīvu pētniecības objektu 
izmantošanu un vajadzības gadījumā
apvienot resursus tā, lai Savienība varētu 
arī apgūt un izmantot pētniecības 
infrastruktūru pasaules līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 959
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības infrastruktūras turpmāka 
attīstīšana un plašāka izmantošana 
Savienības līmenī sniegs būtisku 
ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas
attīstībā. Lai gan dalībvalstīm joprojām ir 
galvenā loma pētniecības infrastruktūras 
izstrādē un finansēšanā, arī Savienība veic 
svarīgu uzdevumu, atbalstot infrastruktūru 
Savienības līmenī, veicinot jaunu 
pētniecības objektu radīšanu, atverot plašu 
piekļuvi valstu un Eiropas infrastruktūrai 
un nodrošinot reģionālās, valstu, Eiropas 
un starptautiskās politikas konsekvenci un 
efektivitāti. Ir nepieciešams ne tikai 
novērst centienu dublēšanos un koordinēt 

Turpmākai attīstīšanai ES līmenī ir 
vajadzīga efektīva prioritāšu noteikšana, 
kas balstās uz izcilību un ES līmeņa 
kvalitātes standartu piemērošanu, kā arī 
labākās pētniecības infrastruktūras plašāka 
izmantošana Savienības līmenī. Tas būs 
būtisks ieguldījums Eiropas Pētniecības 
telpas īstenošanā un darbībā. Lai gan 
dalībvalstīm joprojām ir galvenā loma 
pētniecības infrastruktūras izstrādē un 
finansēšanā, arī Savienība veic svarīgu 
uzdevumu, atlasot un atbalstot izcilu 
pasaules līmeņa infrastruktūru Savienības 
līmenī, veicinot jaunu un integrētu
pētniecības objektu radīšanu, atverot plašu 
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un racionalizēt pētniecības objektu 
izmantošanu, bet arī apvienot resursus tā, 
lai Savienība varētu arī apgūt un izmantot 
pētniecības infrastruktūru pasaules līmenī.

piekļuvi labākajai valstu un Eiropas 
infrastruktūrai un nodrošinot reģionālās, 
valstu, Eiropas un starptautiskās politikas 
konsekvenci un efektivitāti. Ir 
nepieciešams ne tikai novērst centienu 
dublēšanos un fragmentāciju un koordinēt 
un racionalizēt pētniecības objektu 
izmantošanu, izstrādājot piemērotu 
vērtēšanas un prioritāšu noteikšanas 
sistēmu, bet arī apvienot resursus
efektīvākajiem un ES nozīmīgākajiem 
pētniecības objektiem tā, lai Savienība
varētu arī apgūt un izmantot pētniecības 
infrastruktūru, nostiprinot savu pievilcību 
un konkurētspēju pasaules līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 960
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4,2. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iespēja sadarboties attālināti, apstrādāt 
milzīgus datu apjomus, veikt insilico 
eksperimentus un piekļūt tāliem 
resursiem, nozīmē, ka IKT infrastruktūras 
zinātnes atbalsta lomai ir transformējošs 
raksturs. Tādēļ ir iespējams, ka 
ievērojama daļa šim konkrētajam mērķim 
paredzētā budžeta tiks novirzīta 
infrastruktūrai.

Or. en

Pamatojums

IKT un e-infrastruktūrai ir būtiski svarīga nozīme, taču tehnoloģijas risinājumu izmaksas 
strauji mainās, tādēļ nebūtu pareizi noteiktu konkrētu finansējuma procentu.



PE492.761v01-00 122/162 AM\907534LV.doc

LV

Grozījums Nr. 961
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT ir pārveidojušas zinātni, ļaujot 
sadarboties attālināti, apstrādāt milzīgus 
datu apjomus, veikt in-silico 
eksperimentus un piekļūt tāliem 
resursiem. Pētniecības starpvalstu un 
starpdisciplīnu raksturs tādēļ aizvien 
vairāk pastiprinās, prasot izmantot IKT 
infrastruktūras, kas ir tikpat pārvalstiskas 
kā pati zinātne. Tāpēc ir lietderīgi 38 % 
šim konkrētajam mērķim paredzētā 
budžeta novirzīt uz e-infrastruktūru 
pētniecību un inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 962
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Efektivitāte mēroga un apjoma ziņā, ko var 
sasniegt ar Eiropas pieeju pētniecības 
infrastruktūras, tostarp e-infrastruktūras, 
izbūvei, izmantošanai un pārvaldībai, 
ievērojami palielinās Eiropas pētniecības 
un inovācijas potenciālu.

Efektivitāte mēroga un apjoma ziņā, ko var 
sasniegt ar Eiropas pieeju pētniecības 
infrastruktūras, tostarp e-infrastruktūras, 
izbūvei, izmantošanai un pārvaldībai, 
ievērojami palielinās Eiropas pētniecības 
un inovācijas potenciālu un ES 
konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 963
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Efektivitāte mēroga un apjoma ziņā, ko var 
sasniegt ar Eiropas pieeju pētniecības 
infrastruktūras, tostarp e-infrastruktūras, 
izbūvei, izmantošanai un pārvaldībai, 
ievērojami palielinās Eiropas pētniecības 
un inovācijas potenciālu.

Efektivitāte mēroga un apjoma ziņā, ko var 
sasniegt ar kopēju un prioritarizētu
Eiropas pieeju izcilas pasaules līmeņa
pētniecības infrastruktūras, tostarp e-
infrastruktūras, izbūvei, darbībai un
izmantošanai, ievērojami palielinās Eiropas 
pētniecības un inovācijas potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumu mērķis ir izstrādāt Eiropas 
pētniecības infrastruktūru 2020. gadam un 
tālākai nākotnei, veicināt tās inovatīvo 
potenciālu un cilvēkkapitālu un nostiprināt 
Eiropas pētniecības infrastruktūras 
politiku.

Pasākumu mērķis ir izstrādāt Eiropas 
pētniecības infrastruktūru 2020. gadam un 
tālākai nākotnei, veicināt tās inovatīvo 
potenciālu un cilvēkresursus un nostiprināt 
Eiropas pētniecības infrastruktūras 
politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 965
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumu mērķis ir izstrādāt Eiropas 
pētniecības infrastruktūru 2020. gadam un 
tālākai nākotnei, veicināt tās inovatīvo 
potenciālu un cilvēkkapitālu un nostiprināt 

Pasākumu mērķis ir atlasīt, izstrādāt un 
atbalstīt labāko esošo un jauno Eiropas 
pētniecības infrastruktūru, veicināt tās 
inovatīvo potenciālu un cilvēkkapitālu un
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Eiropas pētniecības infrastruktūras 
politiku.

nostiprināt Eiropas pētniecības 
infrastruktūras politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas rezultātu 
datubāzes izveide
Mērķis ir izveidot un darīt pieejamu 
pētniecības un inovācijas rezultātu 
datubāzi. Tā būs pieejama starptautiskas 
sadarbības nolūkiem. Gan pētniecības 
grupas, gan uzņēmumi papildinās šīs 
datubāzes saturu, lai palīdzētu izveidot 
inovācijas un sadarbības tirgu un 
stimulētu potenciālo partneru 
sastapšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi ir nodrošināt ESFRI un citas 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
īstenošanu un darbību, reģionālo 
partnerobjektu attīstību, valstu pētniecības 
infrastruktūras integrēšanu un pieejamību 
un e-infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību.

Mērķi ir nodrošināt ESFRI un citas 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
īstenošanu un darbību, kā arī 
transnacionālu piekļuvi tai; tādu darbību, 
kurām ir Eiropas pievienotā vērtība 
(transnacionālās koordinācijas darbības, 
transnacionālā piekļuve, modernizācijas 
pasākumi) izmaksu finansēšana, ieskaitot
reģionālo partnerobjektu attīstību; valstu 
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pētniecības infrastruktūras integrēšanu un 
e-infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi ir nodrošināt ESFRI un citas 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
īstenošanu un darbību, reģionālo 
partnerobjektu attīstību, valstu pētniecības 
infrastruktūras integrēšanu un pieejamību 
un e-infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību.

Mērķi ir nodrošināt ESFRI un citas 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras
sagatavošanu, izveidi, īstenošanu un 
darbību, reģionālo partnerobjektu attīstību; 
valstu pētniecības infrastruktūras 
integrēšanu un pieejamību, lai Eiropas 
zinātnieki to var izmantot augstākā 
līmeņa pētījumu veikšanai neatkarīgi no 
savas atrašanās vietas; un e-
infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību, ja tai ir spēcīga pievienotā vērtība 
attiecībā u Savienības veiktām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi ir nodrošināt ESFRI un citas 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
īstenošanu un darbību, reģionālo 
partnerobjektu attīstību, valstu pētniecības 
infrastruktūras integrēšanu un pieejamību 

Mērķi nodrošināt ESFRI un citas pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūras
sagatavošanu, izveidi, īstenošanu un 
darbību, reģionālo partnerobjektu attīstību; 
visas Eiropas un reģionālas nozīmes
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un e-infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību.

valstu pētniecības infrastruktūras 
integrēšanu un pieejamību; un e-
infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 970
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi ir nodrošināt ESFRI un citas 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
īstenošanu un darbību, reģionālo 
partnerobjektu attīstību, valstu pētniecības 
infrastruktūras integrēšanu un pieejamību 
un e-infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību.

Mērķi ir nodrošināt ESFRI un citas 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras
atlasi, īstenošanu un darbību, izcilu
reģionālo partnerobjektu attīstību; atbalstu 
ES līmeņa piekļuvei pašas svarīgākās un 
izcilākās valstu pētniecības infrastruktūras
darbībai; tās integrāciju ES līmenī 
izkliedētajā infrastruktūrā; un e-
infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 971
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pētniecības infrastruktūras un tās 
cilvēkkapitāla inovatīvā potenciāla 
veicināšana

(b) Eiropas Savienībai nozīmīgas
pētniecības infrastruktūras un tās 
cilvēkkapitāla inovatīvā potenciāla 
veicināšana, nodrošinot atbalstu, kura 
pamatā ir izcilība un ES mēroga 
nozīmīgums

Or. en
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Grozījums Nr. 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi ir mudināt pētniecības infrastruktūru 
sākt izmantot tehnoloģiju jau agrīnā 
posmā, veicināt pētniecības un izstrādes 
partnerības ar rūpniecības nozari, stimulēt 
pētniecības infrastruktūras rūpniecisku 
izmantošanu un rosināt inovāciju kopu 
izveidi. Šis pasākums arī atbalsta to 
darbinieku apmācību un/vai apmaiņu, kuri 
pārvalda un vada pētniecības 
infrastruktūru.

Mērķi ir mudināt pētniecības infrastruktūru 
sākt izmantot tehnoloģiju jau agrīnā 
posmā, veicināt pētniecības un izstrādes 
partnerības ar rūpniecības nozari, stimulēt 
pētniecības infrastruktūras rūpniecisku 
izmantošanu un rosināt inovāciju kopu 
izveidi. Šis pasākums arī atbalsta to 
darbinieku apmācību un/vai apmaiņu, kuri 
pārvalda un vada pētniecības 
infrastruktūru. Jāveicina sinerģija un 
saskaņošana ar Marijas Sklodovskas-Kirī 
vārdā nosauktajām darbībām un ar EIT 
zināšanu un inovāciju kopienām.

Or. en

Grozījums Nr. 973
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķi ir mudināt pētniecības infrastruktūru 
sākt izmantot tehnoloģiju jau agrīnā 
posmā, veicināt pētniecības un izstrādes 
partnerības ar rūpniecības nozari, stimulēt 
pētniecības infrastruktūras rūpniecisku 
izmantošanu un rosināt inovāciju kopu
izveidi. Šis pasākums arī atbalsta to 
darbinieku apmācību un/vai apmaiņu, kuri 
pārvalda un vada pētniecības 
infrastruktūru.

Mērķi ir mudināt pētniecības infrastruktūru 
sākt izmantot progresīvu tehnoloģiju jau 
agrīnā posmā, veicināt pētniecības un 
izstrādes partnerības ar rūpniecības nozari, 
stimulēt pētniecības infrastruktūras 
rūpniecisku izmantošanu un rosināt to 
pienesumu inovāciju kopu izveidē. Šis 
pasākums arī atbalsta to darbinieku 
apmācību un/vai apmaiņu, kuri pārvalda un 
vada pētniecības infrastruktūru
starptautiskā līmenī.
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Or. en

Grozījums Nr. 974
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Eiropas pētniecības infrastruktūras 
politikas un starptautiskās sadarbības 
nostiprināšana

(c) Eiropas pētniecības infrastruktūras 
politikas un starptautiskās sadarbības 
nostiprināšana, ieviešot arī augsta līmeņa, 
neatkarīgu profesionālapskati un 
prioritāšu noteikšanu

Or. en

Grozījums Nr. 975
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir atbalstīt partnerības starp 
attiecīgajiem politikas veidotājiem un 
finansēšanas struktūrām, saplānot un 
uzraudzīt lēmumu pieņemšanai paredzētos 
instrumentus un arī starptautisko sadarbību.

Mērķis ir atbalstīt partnerības starp 
attiecīgajiem politikas veidotājiem un 
finansēšanas struktūrām, saplānot un 
uzraudzīt lēmumu pieņemšanai paredzētos 
instrumentus un arī starptautisko sadarbību.
Eiropas pētniecības infrastruktūra tiks 
atbalstīta to starptautisko attiecību 
pasākumos un ņemta vērā Eiropas 
stratēģijas izveides procesā attiecībā uz 
starptautisko sadarbību pētniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 976
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir atbalstīt partnerības starp 
attiecīgajiem politikas veidotājiem un 
finansēšanas struktūrām, saplānot un 
uzraudzīt lēmumu pieņemšanai paredzētos 
instrumentus un arī starptautisko 
sadarbību.

Mērķis ir atbalstīt partnerības starp 
attiecīgajiem politikas veidotājiem un 
finansēšanas struktūrām, saplānot un 
uzraudzīt lēmumu pieņemšanai paredzētos 
instrumentus īstenot augsta līmeņa 
neatkarīgu vērtēšanu un lēmumu 
pieņemšanu, kas balstās uz izcilību.

Or. en

Grozījums Nr. 977
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai atbalstītu pētniecības infrastruktūras 
kapacitātes veidošanu, pilnībā būtu 
jāizmanto valstu un reģionālie fondi.

Or. en

Grozījums Nr. 978
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ZINĀTNE SABIEDRĪBAI UN 
SADARBĪBĀ AR TO: CEĻĀ UZ 
ATBILDĪGU PĒTNIECĪBU UN 
INOVĀCIJU
4.b 1 Konkrētais mērķis
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Konkrētais mērķis ir izveidot konstruktīvu 
sadarbību starp zinātni un sabiedrību, 
pieņemt darbā jaunus zinātnes talantus 
un apvienot zinātnisko izcilību ar sociālo 
informētību un atbildību.
Straujš progress mūsdienu zinātniskajā 
pētniecībā un inovācijā ir palielinājis tādu 
svarīgu ētisko, tiesisko un sociālo 
jautājumu skaitu, kam nepieciešamas 
pastiprinātas zinātnes un sabiedrības 
attiecības un iesaistīšanās.
Pareizo atbilžu rašanai uz problēmām, ar 
ko saskaras Eiropa, ir vajadzīga iespējami 
lielāka skaita dažādu dalībnieku 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
procesā. Tradicionāli zinātnes un 
sabiedrības mijiedarbība bijusi ierobežota 
uz vienvirziena, lejupēja ekspertu 
zināšanu nodošanu iedzīvotājiem. Virzībai 
uz atvērtu, efektīvu un demokrātisku, uz 
zināšanām balstītu sabiedrību ir 
vajadzīgas pārmaiņas uz izteiktāku 
divvirzienu dialogu un aktīvu sadarbību 
ārpus tradicionālās izglītības zinātnes 
jomā vai pašreizējās koncepcijas par 
pilsoņiem tikai kā pētījumu rezultātu 
patērētājiem. Šīs dialoga veida attiecības 
un aktīvā sadarbība neapšaubāmi ļaus 
zinātnei un inovācijai attīstīties atbildīgāk.
Savienībai ir vajadzīgi visi tās talanti, lai 
uzlabotu savu konkurētspējas šķautni 
pasaules ekonomikā. Radoši cilvēki ir 
visur pasaulē. Lai līdz 2020. gadam 
Eiropā būtu 1 miljons neto papildu 
nepieciešamo pētnieku, sasniedzot 
pētniecības un izstrādes intensitātes mērķi 
3 % apjomā no IKP, Savienībai vajadzīgs, 
lai tās jaunieši izvēlas karjeru zinātnes 
jomā, un tai ir vajadzīgs dažāds un 
dzimumu ziņā līdzsvarots darbaspēks.
Līdz šim ir bijis arvien grūtāk iesaistīt 
zinātnes un tehnoloģijas jomā lielāku 
skaitu jauniešu, un Eiropā pieaug bažas, 
ka daudzi talantīgi jaunieši neizvēlēsies 
karjeru šajās nozarēs. Turklāt ir arī 
nepieciešams nodrošināt, ka cilvēki, kas ir 
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uzsākuši karjeru zinātnes vai tehnoloģijas 
jomā, var saglabāt savu entuziasmu un 
motivāciju un ka viņiem ir personīgās 
attīstības iespējas, nepametot savas 
disciplīnas.
Zinātnē ir arī izteikta dzimumu 
nelīdzsvarotība. Ja Eiropa vēlas 
pārliecināties, ka tā finansē efektīvu un 
lietderīgu pētniecības un inovācijas 
programmu, īpaša uzmanība jāpievērš 
sieviešu nepietiekamajai pārstāvībai 
zinātnē un apsvērumu trūkumam par 
dzimumu atšķirībām zinātnes un 
inovāciju jomā.
4.b 2 Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Sadarbības uzlabošana starp zinātni un 
sabiedrību, lai būtu iespējama sociālā un 
politiskā atbalsta paplašināšana zinātnei 
un tehnoloģijai visās dalībvalstīs ir arvien 
svarīgāks jautājums, ko ievērojami ir 
saasinājusi pašreizējā ekonomikas krīze: 
demokrātiskā sabiedrībā prioritātei 
publiskā sektora ieguldījumiem zinātnē 
vajadzīgs liels sociālo un politisko 
atbalstītāju loks, kas atzīst zinātnes 
vērtības, ir izglītots tās procesos un spēj 
atzīt tās ieguldījumus zināšanās, 
sabiedrībā un ekonomikas progresā. 
Uzticību nevar panākt, izmantojot lejupējo 
pieeju.
To var sasniegt tikai tad, ja tiek izveidots 
auglīgs un vērtīgs dialogs un aktīva 
sadarbība starp zinātni un sabiedrību, kas 
nodrošina atbildīgāku zinātni un ļauj 
veidot tādu politiku, kas ir nozīmīgāka 
iedzīvotājiem. Atšķirīgā “dabas 
laboratorija”, ko veido Eiropa, un 
dažādais redzējums, kas rodas kontinentā, 
sniedz pievienoto vērtību, kas uzlabo 
dažādu dalībnieku dialoga būtiskumu.
Turklāt, šādā interaktīvā veidā veicinot 
zinātnes kultūru Eiropā, tiks stiprinātas 
demokrātiskās un humānistiskās vērtības 
un palielināta interese par zinātni un 
tehnoloģiju. Eiropas zinātnes un 
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tehnoloģijas sistēmas labais stāvoklis ir 
atkarīgs no tās spējas piesaistīt talantus 
un idejas no vietām, kur tie ir.
4.b 3 Pasākumu pamatvirzieni
Pasākumu mērķim jābūt jaunu talantu 
piesaistīšanai zinātnes un tehnoloģijas 
studijām Eiropas sabiedrībā un dzimumu 
atšķirību novēršanai attiecībā uz 
cilvēkresursiem, kas Savienībā strādā 
pētniecības jomā. Tiks atbalstīta arī mūsu 
spējas palielināšana iekļaut zinātnes un 
tehnoloģiju zināšanas un metodes 
lēmumu pieņemšanas procesos, tādu 
mehānismu izstrāde, kas ļauj paplašināt 
un padziļināt iespēju sociālo novērtējumu, 
atbalsts populistisku un pret zinātni vērstu
kustību novēršanai, lai saglabātu 
neapšaubāmību, un pārliecināšanās, ka 
visā inovācijas procesā ir ievērotas ētiskās 
un sociālās vērtības.
Pasākumus vērš uz to, lai:
a) atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā un veicināt 
transdisciplināru pētniecību un inovāciju, 
it īpaši lai atbalstītu iedzīvotāju 
iesaistīšanos pētniecībā un inovācijā;
b) sekmētu dzimumu līdztiesību ar 
atbalsta sniegšanu izmaiņām pētniecības 
iestāžu organizācijā un pētniecības 
programmu izstrādē. Tas ietver sevī
dažādas dimensijas, kas jo īpaši attiecas 
uz: līdztiesības nodrošināšanu pētniecības 
karjerā un lēmumu pieņemšanā un 
dzimumu apsvērumu iekļaušanu 
pētniecības un inovāciju saturā;
c) izglītotu zinātnes jomā iedzīvotājus, 
sniedzot oficiālu un neoficiālu izglītību 
zinātnes jomā un izvēršot uz zinātni 
balstītas darbības, proti, zinātnes centros 
un muzejos, kā sevišķi svarīgu vajadzību, 
lai attīstītu nākotnes sabiedrību, un kā 
līdzāspastāvēšanas pamatu demokrātijā; 
padarītu karjeru zinātnes un tehnoloģijas 
jomā pievilcīgu jauniem studentiem un 
veicinātu ilgtspējīgu mijiedarbību starp 
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skolām, pētniecības iestādēm, ražošanas 
nozari un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām;
d) veicinātu uz ētikas pamatprincipiem, 
tostarp Pamattiesību hartā un visos 
attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību 
aktos un konvencijās noteiktajiem 
principiem, balstīta pētniecības un 
inovāciju ētiskā regulējuma izveidi;
e) uzlabotu brīvi piekļuvi zinātnes 
rezultātiem (īpaši publikācijām un 
datiem), lai nodrošinātu pārredzamību un 
iesaistīto pušu savstarpēju uzticēšanos un 
palielinātu zinātnisko izcilību un 
ekonomisko konkurētspēju;
f) izveidotu pārvaldības sistēmu atbildīgai 
pētniecībai, kas mudina pārstāvjus 
(pētniekus, pilsonisko sabiedrību, 
ražošanas nozari, politikas veidotājus) 
sadarboties visā pētniecības un inovācijas 
procesā, lai to un tā rezultātus un ietekmi 
labāk saskaņotu ar sabiedrības gaidām, 
vajadzībām un vērtībām;
g) uzlabotu zināšanas par zinātniskajiem 
paziņojumiem, lai tādējādi uzlabotu 
zinātnieku, vispārēja rakstura plašsaziņas 
līdzekļu un sabiedrības mijiedarbības 
kvalitāti un efektivitāti un uzraudzītu, kā 
iedzīvotāji uztver zinātni.

Or. en

Grozījums Nr. 979
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a IZCILĪBAS IZPLATĪŠANA UN 
DALĪBAS PAPLAŠINĀŠANA
4. a 3 Pasākumu pamatvirzieni



PE492.761v01-00 134/162 AM\907534LV.doc

LV

m) Atbalstīt tādu partneru iesaistīšanos 
notiekošajos projektos, kas atrodas valstīs, 
kuras vēl nav daļa no izveidotā 
konsorcija, lai palielinātu profesionalitāti 
un paplašinātu attīstības tendenču 
aptvertās jomas un paātrinātu to norisi.

Or. en

Grozījums Nr. 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a IZCILĪBAS IZPLATĪŠANA UN 
DALĪBAS PAPLAŠINĀŠANA
Pasākumu pamatvirzieni
Atbalstīt tādu partneru iesaistīšanos 
notiekošajos projektos, kas atrodas valstīs, 
kuras vēl nav daļa no izveidotā 
konsorcija.

Or. en

Grozījums Nr. 981
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir saglabāt un palielināt 
līderību pasaules mērogā to 
pamattehnoloģiju un kosmosa izpētes un 
inovācijas jomā, kuras ir konkurētspējas 
pamatā, dažādās pašreizējās un jaunās 
rūpniecības nozarēs un sektoros.

Konkrētais mērķis ir ar pētniecību un 
inovāciju saglabāt un palielināt līderību 
pasaules mērogā to pamattehnoloģiju jomā, 
kuras ir konkurētspējas pamatā, dažādās 
pašreizējās un jaunās rūpniecības nozarēs 
un sektoros.

Or. en
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Grozījums Nr. 982
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Globālā uzņēmējdarbības vide strauji 
mainās, un stratēģijā “Eiropa 2020” 
noteiktie gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķi Eiropas rūpniecībai rada 
gan problēmas, gan iespējas. Eiropai ir 
jāpaātrina inovācija, pārstrukturējot radītās 
zināšanas, lai atbalstītu un uzlabotu
pašreizējos produktus, pakalpojumus un
tirgus un radītu jaunus. Inovācija ir 
jāizmanto visplašākajā nozīmē arī ārpus 
tehnoloģijas, aptverot arī uzņēmējdarbības, 
organizatoriskos un sociālos aspektus.

Globālā uzņēmējdarbības vide strauji 
mainās, un stratēģijā “Eiropa 2020” 
noteiktie gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķi Eiropas rūpniecībai rada 
gan problēmas, gan iespējas. Eiropai ir 
jāpaātrina inovācija, pārstrukturējot radītās 
zināšanas, lai atbalstītu un uzlabotu
pašreizējo produktu, pakalpojumu un
tirgu kvalitāti un ilgtspēju un radītu 
jaunus. Inovācija ir jāizmanto visplašākajā 
nozīmē arī ārpus tehnoloģijas, aptverot arī 
uzņēmējdarbības, organizatoriskos un 
sociālos aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 983
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Globālā uzņēmējdarbības vide strauji 
mainās, un stratēģijā “Eiropa 2020” 
noteiktie gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķi Eiropas rūpniecībai rada 
gan problēmas, gan iespējas. Eiropai ir 
jāpaātrina inovācija, pārstrukturējot radītās 
zināšanas, lai atbalstītu un uzlabotu 
pašreizējos produktus, pakalpojumus un 
tirgus un radītu jaunus. Inovācija ir 
jāizmanto visplašākajā nozīmē arī ārpus 
tehnoloģijas, aptverot arī uzņēmējdarbības, 

Globālā uzņēmējdarbības vide strauji 
mainās, un stratēģijā “Eiropa 2020” 
noteiktie gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķi Eiropas rūpniecībai rada 
gan problēmas, gan iespējas. Eiropai ir 
jāpaātrina inovācija, pārstrukturējot radītās 
zināšanas, lai atbalstītu un uzlabotu 
pašreizējos produktus, pakalpojumus un 
tirgus un radītu jaunus. Inovācija ir 
jāizmanto visplašākajā nozīmē arī ārpus 
tehnoloģijas, aptverot arī uzņēmējdarbības, 
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organizatoriskos un sociālos aspektus. organizatoriskos, sociālos un drošības
aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 984
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai saglabātu līderību globālajā 
konkurencē ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi 
un rūpnieciskajām spējām, ir nepieciešams 
palielināt ieguldījumus pētniecībā, izstrādē, 
apstiprināšanā un testēšanā tādās jomās kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
(IKT), nanotehnoloģijas, progresīvie 
materiāli, biotehnoloģija, progresīvā 
ražošana un pārstrāde un kosmoss.

Lai saglabātu līderību globālajā 
konkurencē ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi 
un rūpnieciskajām spējām, ir nepieciešams 
palielināt ieguldījumus pētniecībā, izstrādē, 
apstiprināšanā un testēšanā tādās jomās kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
(IKT), nanotehnoloģijas, progresīvie 
materiāli, atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijas un biotehnoloģija, progresīvā 
ražošana un pārstrāde un kosmoss.

Or. en

Pamatojums

ES ir bijusi inovācijas šūpulis atjaunojamās enerģijas jomā, un Eiropas atjaunojamās 
enerģijas ražošanas nozare rada aizvien vairāk darbavietu, nodrošina ievērojamas un aizvien 
lielākas eksporta iespējas un turpina būt vadošajās pozīcijās pasaulē. Lai Eiropa varētu 
saglabāt savas pioniera pozīcijas un vadošo lomu pasaulē šajā nozarē, ES ir jāsaglabā tādas 
pētniecības un attīstības temps, kas atbalsta atjaunojamās enerģijas ražošanu.

Grozījums Nr. 985
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai saglabātu līderību globālajā 
konkurencē ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi 

Lai saglabātu līderību globālajā 
konkurencē ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi 
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un rūpnieciskajām spējām, ir nepieciešams 
palielināt ieguldījumus pētniecībā, izstrādē, 
apstiprināšanā un testēšanā tādās jomās kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT), nanotehnoloģijas, progresīvie 
materiāli, biotehnoloģija, progresīvā 
ražošana un pārstrāde un kosmoss.

un rūpnieciskajām spējām, ir nepieciešams 
palielināt ieguldījumus pētniecībā, izstrādē, 
apstiprināšanā un testēšanā tādās jomās kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT), nanotehnoloģijas, kvantu 
tehnoloģijas, progresīvie materiāli, 
biotehnoloģija, progresīvā ražošana un 
pārstrāde un kosmoss.

Or. en

Grozījums Nr. 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai saglabātu līderību globālajā 
konkurencē ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi 
un rūpnieciskajām spējām, ir nepieciešams 
palielināt ieguldījumus pētniecībā, izstrādē, 
apstiprināšanā un testēšanā tādās jomās kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT), nanotehnoloģijas, progresīvie 
materiāli, biotehnoloģija, progresīvā 
ražošana un pārstrāde un kosmoss.

Lai saglabātu līderību globālajā 
konkurencē ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi 
un rūpnieciskajām spējām, ir nepieciešams 
palielināt ieguldījumus pētniecībā, izstrādē, 
apstiprināšanā un testēšanā tādās jomās kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT), nanotehnoloģijas, progresīvie 
materiāli, biotehnoloģija, ūdens 
tehnoloģijas, progresīvā ražošana un 
pārstrāde un kosmoss.

Or. en

Grozījums Nr. 987
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai saglabātu līderību globālajā 
konkurencē ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi 
un rūpnieciskajām spējām, ir nepieciešams 
palielināt ieguldījumus pētniecībā, izstrādē, 

Lai saglabātu līderību globālajā 
konkurencē ar spēcīgu tehnoloģisko bāzi 
un rūpnieciskajām spējām, ir nepieciešams 
palielināt ieguldījumus pētniecībā, izstrādē, 
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apstiprināšanā un testēšanā tādās jomās kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT), nanotehnoloģijas, progresīvie 
materiāli, biotehnoloģija, progresīvā 
ražošana un pārstrāde un kosmoss.

apstiprināšanā un testēšanā tādās jomās kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(IKT), nanotehnoloģijas, kvantu optika,
progresīvie materiāli, biotehnoloģija, 
progresīvā ražošana un pārstrāde, robotika
un kosmoss.

Or. de

Grozījums Nr. 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamattehnoloģiju veiksmīga apgūšana un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir 
galvenais faktors Eiropas ražīguma un 
inovatīvo spēju nostiprināšanā un tādu 
apstākļu nodrošināšanā, lai Eiropa varētu 
attīstīt progresīvu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, būt par 
pasaules līderi augsto tehnoloģiju 
lietojumu sektorā un spētu rast efektīvus 
sabiedrības problēmu risinājumus. Šādu 
darbību izplatošais raksturs var rosināt 
turpmāku progresu ar papildinošu 
izgudrojumu un lietojumu starpniecību, 
nodrošinot lielāku atdevi no ieguldījumiem 
šajās tehnoloģijās nekā jebkurā citā jomā.

Pamattehnoloģiju veiksmīga apgūšana un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir 
galvenais faktors Eiropas ražīguma un 
inovatīvo spēju nostiprināšanā un tādu 
apstākļu nodrošināšanā, lai Eiropa varētu 
attīstīt progresīvu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, būt par 
pasaules līderi augsto tehnoloģiju 
lietojumu sektorā un spētu rast efektīvus 
sabiedrības problēmu risinājumus. Šādu 
darbību izplatošais raksturs var rosināt 
turpmāku progresu ar papildinošu 
izgudrojumu un lietojumu starpniecību, 
nodrošinot lielāku atdevi no ieguldījumiem 
šajās tehnoloģijās nekā jebkurā citā jomā.
Jaunu pilotprojektu rašanos vai 
uzņēmumus, kas izveidojušies no 
pētniecības projektiem, atbalstīs, 
izmantojot elastīgus instrumentus, 
piemēram, atklātus konkursus.

Or. en

Grozījums Nr. 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamattehnoloģiju veiksmīga apgūšana un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir 
galvenais faktors Eiropas ražīguma un 
inovatīvo spēju nostiprināšanā un tādu 
apstākļu nodrošināšanā, lai Eiropa varētu 
attīstīt progresīvu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, būt par 
pasaules līderi augsto tehnoloģiju 
lietojumu sektorā un spētu rast efektīvus 
sabiedrības problēmu risinājumus. Šādu 
darbību izplatošais raksturs var rosināt 
turpmāku progresu ar papildinošu 
izgudrojumu un lietojumu starpniecību, 
nodrošinot lielāku atdevi no ieguldījumiem 
šajās tehnoloģijās nekā jebkurā citā jomā.

Pamattehnoloģiju veiksmīga apgūšana un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir 
galvenais faktors Eiropas ražīguma un 
inovatīvo spēju nostiprināšanā un tādu 
apstākļu nodrošināšanā, lai Eiropa varētu 
attīstīt progresīvu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, būt par 
pasaules līderi augsto tehnoloģiju 
lietojumu sektorā un spētu rast efektīvus 
sabiedrības problēmu risinājumus. Šādu 
darbību izplatošais raksturs var rosināt 
turpmāku progresu ar papildinošu 
izgudrojumu un lietojumu starpniecību, 
nodrošinot lielāku atdevi no ieguldījumiem 
šajās tehnoloģijās nekā jebkurā citā jomā.
Uzņēmumus, kas izveidojušies no 
pētniecības projektiem, atbalstīs, 
izmantojot elastīgus instrumentus, 
piemēram, atklātus konkursus.

Or. en

Grozījums Nr. 990
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamattehnoloģiju veiksmīga apgūšana un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir 
galvenais faktors Eiropas ražīguma un 
inovatīvo spēju nostiprināšanā un tādu 
apstākļu nodrošināšanā, lai Eiropa varētu 
attīstīt progresīvu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, būt par 
pasaules līderi augsto tehnoloģiju 
lietojumu sektorā un spētu rast efektīvus 
sabiedrības problēmu risinājumus. Šādu 
darbību izplatošais raksturs var rosināt 

Pamattehnoloģiju veiksmīga apgūšana un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir 
galvenais faktors Eiropas ražīguma un 
inovatīvo spēju nostiprināšanā un tādu 
apstākļu nodrošināšanā, lai Eiropa varētu 
attīstīt progresīvu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, būt par 
pasaules līderi augsto tehnoloģiju 
lietojumu sektorā un spētu rast efektīvus
un ilgtspējīgus sabiedrības problēmu 
risinājumus. Šādu darbību izplatošais 
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turpmāku progresu ar papildinošu 
izgudrojumu un lietojumu starpniecību, 
nodrošinot lielāku atdevi no ieguldījumiem 
šajās tehnoloģijās nekā jebkurā citā jomā.

raksturs var rosināt turpmāku progresu ar 
papildinošu izgudrojumu un lietojumu 
starpniecību, nodrošinot lielāku atdevi no 
ieguldījumiem šajās tehnoloģijās nekā 
jebkurā citā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 991
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie pasākumi veicinās mērķu sasniegšanu 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās 
“Inovācijas savienība”, “Resursu ziņā 
efektīva Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā”, “Eiropas 
digitalizācijas programma” un “Virzībā uz 
Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu 
interesēs”.

Šie pasākumi veicinās mērķu sasniegšanu 
stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīvās 
"Inovācijas savienība", "Resursu ziņā 
efektīva Eiropa", "Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā", "Eiropas 
digitalizācijas programma", kā arī 
„Eiropas Savienības drošības politika” un 
"Virzībā uz Savienības kosmosa stratēģiju 
pilsoņu interesēs".

Or. en

Grozījums Nr. 992
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar konkrēto 
mērķi “Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 
īstenoti, galvenokārt pamatojoties uz 
pētniecības un inovācijas programmām, ko 
noteikušas rūpniecības un 
uzņēmējdarbības aprindas kopā ar

Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar konkrēto 
mērķi “Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 
īstenoti, galvenokārt pamatojoties uz 
pētniecības un inovācijas programmām,
kas noteiktas kopā ar rūpniecības un 
uzņēmējdarbības aprindām, pētniecības 
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pētniecības kopienu, un mērķtiecīgi vērsti 
uz privātā sektora ieguldījumu 
piesaistīšanu.

kopienu un citām ieinteresētām 
organizācijām, piemēram, ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām; pasākumu 
mērķis būs ne vien pievērsties kopējām 
vajadzībām un bažām kādā konkrētā 
nozarē, bet arī atbalstīt politisko mērķu 
īstenošanu šajās konkrētajās nozarēs; 
pasākumi būs mērķtiecīgi vērsti uz privātā 
sektora ieguldījumu piesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 993
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar konkrēto 
mērķi “Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 
īstenoti, galvenokārt pamatojoties uz 
pētniecības un inovācijas programmām, ko 
noteikušas rūpniecības un uzņēmējdarbības 
aprindas kopā ar pētniecības kopienu, un 
mērķtiecīgi vērsti uz privātā sektora 
ieguldījumu piesaistīšanu.

Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar konkrēto 
mērķi “Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 
īstenoti, galvenokārt pamatojoties uz 
pētniecības un inovācijas programmām, ko 
noteikušas rūpniecības un uzņēmējdarbības 
aprindas kopā ar pētniecības kopienu un 
Eiropas tehnoloģiju platformām, un 
mērķtiecīgi vērsti uz privātā sektora 
ieguldījumu piesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar konkrēto 
mērķi “Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 

Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar konkrēto 
mērķi “Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, tiks 
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īstenoti, galvenokārt pamatojoties uz 
pētniecības un inovācijas programmām, ko 
noteikušas rūpniecības un uzņēmējdarbības 
aprindas kopā ar pētniecības kopienu, un 
mērķtiecīgi vērsti uz privātā sektora 
ieguldījumu piesaistīšanu.

īstenoti, galvenokārt pamatojoties uz 
pētniecības un inovācijas programmām, ko 
noteikušas rūpniecības, uzņēmējdarbības 
un MVU aprindas kopā ar pētniecības 
kopienu, un mērķtiecīgi vērsti uz privātā 
sektora ieguldījumu piesaistīšanu un 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamattehnoloģiju integrācija sabiedrības 
problēmu risinājumos tiek atbalstīta 
vienlaicīgi ar atbilstīgo problēmu 
risināšanu. Pamattehnoloģiju lietojumus, 
uz kuriem neattiecas sabiedrības 
problēmas, bet kuri ir svarīgi Eiropas 
rūpniecības nozares konkurētspējas 
nostiprināšanai, atbalsta konkrētā mērķa
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā” ietvaros.

Pamattehnoloģiju integrācija sabiedrības 
problēmu risinājumos tiek atbalstīta 
vienlaicīgi ar atbilstīgo problēmu 
risināšanu. Pamattehnoloģiju lietojumus, 
uz kuriem neattiecas sabiedrības 
problēmas, bet kuri ir svarīgi Eiropas 
rūpniecības nozares konkurētspējas 
nostiprināšanai, atbalsta konkrētā mērķa
"Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā" ietvaros. Lai 
efektīvi izmantotu svarīgākās 
pamattehnoloģijas un informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas prioritātē 
„Sabiedrības problēmu risināšana”, ir 
jāizveido koordinācijas mehānisms. 

Or. en

Grozījums Nr. 996
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 10. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī pieeja ietver gan uz programmām 
balstītus pasākumus, gan atvērtākas jomas, 
lai atbalstītu novatoriskus projektus un 
īpaši nozīmīgus risinājumus. Uzsvars tiek 
likts uz pētniecību un inovācijas darbībām 
pirmskomerciālajā un pirmskonkurences 
posmā. Finansēšanas mērķim ir jābūt 
kopējo tehnoloģisko šķēršļu novēršanai,
nevis labāko atlasīšanai vai atsevišķu 
ražošanas līniju finansēšanai. Pasākumus 
strukturē tā, lai palielinātu rūpniecības 
konkurētspēju, rosinot rūpniecību uzlabot
jo īpaši savu resursu izmantošanas 
efektivitāti un energoefektivitāti un veikt 
lielākus ieguldījumus pētniecībā un 
inovācijā. Ar pasākumiem jo īpaši jāpalīdz 
MVU piekļūt pētniecības un inovācijas 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī pieeja ietver gan uz programmām 
balstītus pasākumus, gan atvērtākas jomas, 
lai atbalstītu novatoriskus projektus un 
īpaši nozīmīgus risinājumus. Uzsvars tiek 
likts uz pētniecību un izstrādi, plaša 
mēroga izmēģinājuma projektiem un 
demonstrējumu pasākumiem, 
izmēģinājuma stendiem un dzīvajām 
laboratorijām, prototipu izstrādi un 
produktu apstiprināšanu izmēģinājuma 
līnijās. Pasākumus strukturē tā, lai 
palielinātu rūpniecības konkurētspēju, 
rosinot rūpniecību un jo īpaši MVU veikt 
lielākus ieguldījumus pētniecībā un 
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inovācijā. inovācijā. Tādas tiešās projektu 
turpinājuma darbības kā pilotprojektu 
izveidi, demonstrācijas un pārņemšanu 
praktiskā darbā atbalsta ar tādiem 
elastīgiem instrumentiem kā atklātiem 
konkursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī pieeja ietver gan uz programmām 
balstītus pasākumus, gan atvērtākas jomas, 
lai atbalstītu novatoriskus projektus un 
īpaši nozīmīgus risinājumus. Uzsvars tiek 
likts uz pētniecību un izstrādi, plaša 
mēroga izmēģinājuma projektiem un 
demonstrējumu pasākumiem, 
izmēģinājuma stendiem un dzīvajām 
laboratorijām, prototipu izstrādi un 
produktu apstiprināšanu izmēģinājuma 
līnijās. Pasākumus strukturē tā, lai 
palielinātu rūpniecības konkurētspēju, 
rosinot rūpniecību un jo īpaši MVU veikt 
lielākus ieguldījumus pētniecībā un 
inovācijā. Tādas tiešās projektu 
turpinājuma darbības kā pilotprojektu 
izveidi, demonstrācijas un pārņemšanu 
praktiskā darbā atbalsta ar tādiem 
elastīgiem instrumentiem kā atklātiem 
konkursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 999
Christian Ehler
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Liela uzmanība tiks pievērsta maziem un 
vidēja apjoma projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1002
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1003
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, kvantu tehnoloģiju,
biotehnoloģiju, progresīvus (uzlabotus) 
materiālus un progresīvas ražošanas 
sistēmas. Šīs daudzdisciplīnu, zināšanu 
ietilpīgās un resursietilpīgās tehnoloģijas 
aptver daudzas un dažādas nozares, 
veidojot pamatu nozīmīgām Eiropas 
rūpniecības konkurences priekšrocībām.
Integrēta pieeja, kas veicina SPT 
kombinējošo, konverģences un savstarpēji 
papildinošo ietekmi dažādos inovācijas 
ciklos un vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
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un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības.
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas
specializācijas stratēģiju ietvaros.

un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības.
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 1004
Judith A. Merkies

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, ekoinovāciju,
biotehnoloģiju, progresīvus (uzlabotus) 
materiālus un progresīvas ražošanas 
sistēmas22. Šīs daudzdisciplīnu, zināšanu 
ietilpīgās un resursietilpīgās tehnoloģijas 
aptver daudzas un dažādas nozares, 
veidojot pamatu nozīmīgām Eiropas 
rūpniecības konkurences priekšrocībām. 
Integrēta pieeja, kas veicina SPT 
kombinējošo, konverģences un savstarpēji 
papildinošo ietekmi dažādos inovācijas 
ciklos un vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
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Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, ūdens 
tehnoloģiju, progresīvus (uzlabotus) 
materiālus un progresīvas ražošanas 
sistēmas. Šīs daudzdisciplīnu, zināšanu 
ietilpīgās un resursietilpīgās tehnoloģijas 
aptver daudzas un dažādas nozares, 
veidojot pamatu nozīmīgām Eiropas 
rūpniecības konkurences priekšrocībām. 
Integrēta pieeja, kas veicina SPT 
kombinējošo, konverģences un savstarpēji 
papildinošo ietekmi dažādos inovācijas 
ciklos un vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
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specializācijas stratēģiju ietvaros. specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības.
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības, 
lauksaimniecības nozarē u. c.). Tāpēc kā 
nozīmīgs inovācijas avots tiks elastīgi 
izmantotas daudzās SPT un 
pamattehnoloģiju mijiedarbības. Tādējādi 
tiks papildināts atbalsts SPT pētniecībai un 
inovācijai, kuru var sniegt valsts vai 
reģionālas iestādes atbilstīgi kohēzijas 
politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en
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Grozījums Nr. 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības, 
lauksaimniecības nozarē u. c.). Tāpēc kā 
nozīmīgs inovācijas avots tiks elastīgi 
izmantotas daudzās SPT un 
pamattehnoloģiju mijiedarbības. Tādējādi 
tiks papildināts atbalsts SPT pētniecībai un 
inovācijai, kuru var sniegt valsts vai 
reģionālas iestādes atbilstīgi kohēzijas 
politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības, 
lauksaimniecības nozarē u. c.). Tāpēc kā 
nozīmīgs inovācijas avots tiks elastīgi
izmantotas daudzās SPT un 
pamattehnoloģiju mijiedarbības. Tādējādi 
tiks papildināts atbalsts SPT pētniecībai un 
inovācijai, kuru var sniegt valsts vai 
reģionālas iestādes atbilstīgi kohēzijas 
politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti daudz iespēju lauksaimniecības jomā pielietot pamattehnoloģijas un progresīvās 
tehnoloģijas.
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Grozījums Nr. 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības. 
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības, 
lauksaimniecības nozarē u. c.). Tāpēc kā 
nozīmīgs inovācijas avots tiks elastīgi 
izmantotas daudzās SPT un 
pamattehnoloģiju mijiedarbības. Tādējādi 
tiks papildināts atbalsts SPT pētniecībai un 
inovācijai, kuru var sniegt valsts vai 
reģionālas iestādes atbilstīgi kohēzijas 
politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti daudz iespēju lauksaimniecības jomā pielietot pamattehnoloģijas un progresīvās 
tehnoloģijas, jo īpaši lauksaimniecības izejvielu ražošanas nozarēs, kam ir būtiska nozīme 
Eiropas lauksaimniecības konkurētspējas veicināšanā.
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Grozījums Nr. 1010
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības.
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares gan zinātniskajā izpētē 
(īpaši matemātiskajā izpētē), gan 
tehnoloģiju izpētē, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus teorētiskās un lietišķās
pētniecības rezultātus un radīt iespējas 
jaunām rūpnieciskām tehnoloģijām,
produktiem, pakalpojumiem un jauniem 
lietojumiem (piemēram, kosmosa, 
transporta, vides, veselības nozarē u. c.).
Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas avots tiks 
elastīgi izmantotas daudzās SPT un 
pamattehnoloģiju mijiedarbības. Tādējādi 
tiks papildināts atbalsts SPT pētniecībai un 
inovācijai, kuru var sniegt valsts vai 
reģionālas iestādes atbilstīgi kohēzijas 
politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. en
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Grozījums Nr. 1011
Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības.
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, robotiku,
nanotehnoloģiju, kvantu optiku,
biotehnoloģiju, progresīvus (uzlabotus) 
materiālus un progresīvas ražošanas 
sistēmas. Šīs daudzdisciplīnu, zināšanu 
ietilpīgās un resursietilpīgās tehnoloģijas 
aptver daudzas un dažādas nozares, 
veidojot pamatu nozīmīgām Eiropas 
rūpniecības konkurences priekšrocībām.
Integrēta pieeja, kas veicina SPT 
kombinējošo, konverģences un savstarpēji 
papildinošo ietekmi dažādos inovācijas 
ciklos un vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības.
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Or. de

Grozījums Nr. 1012
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 13. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 
lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā.
Konkrētos gadījumos būs arī
nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 
kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām, kuru mērķis ir 
attīstīt tehnoloģijas un tās lietot 
sabiedrības problēmu risināšanā.

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 
lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Izplūdušās robežas starp pīlāriem („Sabiedrības problēmu risināšana” un „Vadošā loma 
rūpniecībā”) un budžetu, ko veido līdzfinansējums no PPP, nav pieņemamas. Būtībā PPP 
varētu apgūt lielu daļu no piešķirtās naudas.

Grozījums Nr. 1013
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 13. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 
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lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā.
Konkrētos gadījumos būs arī 
nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 
kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām, kuru mērķis ir attīstīt 
tehnoloģijas un tās lietot sabiedrības 
problēmu risināšanā.

lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, tostarp pilsoniskajai 
sabiedrībai, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā.
Konkrētos gadījumos būs arī 
nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 
kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām un partnerībām ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kuru mērķis ir attīstīt tehnoloģijas un
inovācijas un tās lietot sabiedrības 
problēmu risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1014
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 13. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 
lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā.
Konkrētos gadījumos būs arī 
nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 

Attiecībā uz visām pamattehnoloģijām un 
rūpnieciskajām tehnoloģijām, tostarp SPT, 
pamatmērķis būs veicināt mijiedarbību 
starp tehnoloģijām un mijiedarbību starp 
lietojumiem sabiedrības problēmu 
virzienos. To pilnībā ņem vērā, izstrādājot 
un īstenojot programmas un prioritātes. Lai 
tas būtu iespējams, ieinteresētām 
personām, kas pārstāv dažādas 
perspektīvas, ir maksimāli aktīvi jāiesaistās 
prioritāšu noteikšanā un īstenošanā.
Konkrētos gadījumos būs arī 
nepieciešamas darbības, ko kopīgi finansē 
pamattehnoloģijas un rūpnieciskās 
tehnoloģijas un attiecīgie sabiedrības 
problēmu virzieni. Šādas darbības ietvers 
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kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām, kuru mērķis ir attīstīt 
tehnoloģijas un tās lietot sabiedrības 
problēmu risināšanā.

kopīgu finansējumu publiskā un privātā 
sektora partnerībām un partnerībām ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kuru mērķis ir attīstīt tehnoloģijas un
metodes un tās lietot sabiedrības problēmu 
risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1015
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā, bet pašlaik tā 
ir sadrumstalota valstu programmās, ko 
īsteno dažas Savienības dalībvalstis. Lai 
saglabātu konkurences priekšrocības,
aizsargātu Savienības kosmosa 
infrastruktūru, piemēram, Galileo, un 
nodrošinātu Savienībai svarīgu lomu 
kosmosā arī nākotnē, ir vajadzīga 
koordinācija Savienības līmenī un 
ieguldījumi kosmosa izpētē (sal. LESD 
189. pantu). Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots.

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā, bet pašlaik tā 
ir sadrumstalota valstu programmās, ko 
īsteno dažas Savienības dalībvalstis. Lai 
saglabātu konkurences priekšrocības, un 
nodrošinātu Savienībai svarīgu lomu 
kosmosā arī nākotnē, ir vajadzīga 
koordinācija Savienības līmenī un 
ieguldījumi kosmosa izpētē (sal. LESD 
189. pantu). Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, var būt svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots.

Or. en



AM\907534LV.doc 159/162 PE492.761v01-00

LV

Pamatojums

No pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta vajadzētu finansēt nevis kosmosa 
infrastruktūru, bet gan tikai kosmosa izpēti, tostarp satelīta navigācijas sistēmu lietojumu 
izstrādi.

Grozījums Nr. 1016
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā, bet pašlaik tā 
ir sadrumstalota valstu programmās, ko 
īsteno dažas Savienības dalībvalstis. Lai 
saglabātu konkurences priekšrocības, 
aizsargātu Savienības kosmosa 
infrastruktūru, piemēram, Galileo, un 
nodrošinātu Savienībai svarīgu lomu 
kosmosā arī nākotnē, ir vajadzīga 
koordinācija Savienības līmenī un 
ieguldījumi kosmosa izpētē (sal. LESD 
189. pantu). Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots.

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā. Lai saglabātu 
konkurences priekšrocības, aizsargātu 
Savienības kosmosa infrastruktūru, 
piemēram, Galileo, un nodrošinātu 
Savienībai svarīgu lomu kosmosā arī 
nākotnē, ir vajadzīga koordinācija 
Savienības līmenī un ieguldījumi kosmosa 
izpētē (sal. LESD 189. pantu). To panāks 
ciešā sadarbībā ar valstu kosmosa 
aģentūrām un Eiropas Kosmosa 
aģentūru. Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots, un to 
pilnveidošana Savienībai ir svarīga 
iespēja.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz sadarbība ar to dalībvalstu kosmosa aģentūrām, kurām tādas ir.
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Grozījums Nr. 1017
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā, bet pašlaik tā 
ir sadrumstalota valstu programmās, ko 
īsteno dažas Savienības dalībvalstis. Lai 
saglabātu konkurences priekšrocības, 
aizsargātu Savienības kosmosa 
infrastruktūru, piemēram, Galileo, un 
nodrošinātu Savienībai svarīgu lomu
kosmosā arī nākotnē, ir vajadzīga 
koordinācija Savienības līmenī un 
ieguldījumi kosmosa izpētē (sal. LESD 
189. pantu). Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots.

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā, bet pašlaik tā 
ir sadrumstalota valstu programmās, ko 
īsteno dažas Savienības dalībvalstis. Lai 
saglabātu konkurences priekšrocības,
piemēram, tādas ļoti konkurētspējīgas 
nozares kā telekomunikācijas, aizsargātu 
Savienības kosmosa infrastruktūru, 
piemēram, Galileo, un arī nākotnē
nodrošinātu Savienībai svarīgu lomu visās 
šajās kosmosa nozarēs, ar kurām tiek 
risinātas problēmas, ar ko saskaras ES 
sabiedrība, un/vai radītu Eiropā lielu 
skaitu augsti kvalificētu darbavietu, ir 
vajadzīga koordinācija Savienības līmenī 
un ieguldījumi kosmosa izpētē (sal. LESD 
189. pantu). Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir arī svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots.

Or. fr

Grozījums Nr. 1018
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 17. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropa var sasniegt kritisko masu, īstenojot 
partnerības, kopas un tīklus, 
standartizāciju, veicinot sadarbību starp 
dažādām zinātnes un tehnoloģijas 
disciplīnām un sektoriem, kam ir līdzīgas 
pētniecības un attīstības vajadzības, 
tādējādi sasniedzot nozīmīgus rezultātus, 
radot jaunas tehnoloģijas un izstrādājot 
novatoriskus risinājumus.

Eiropa var sasniegt kritisko masu, īstenojot 
partnerības, kopas un tīklus, 
standartizāciju, veicinot sadarbību starp 
dažādām zinātnes un tehnoloģijas 
disciplīnām un sektoriem, kam ir līdzīgas 
pētniecības un attīstības vajadzības, 
tādējādi sasniedzot nozīmīgus rezultātus, 
radot jaunas tehnoloģijas un izstrādājot 
novatoriskus risinājumus. Šajā jomā 
galvenais finansējuma adresāts ir 
sadarbības projekti.

Or. de

Grozījums Nr. 1019
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 18. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas programmu 
izstrāde un īstenošana ar publiskā un 
privātā sektora partnerību starpniecību, 
efektīvas saiknes izveide starp rūpniecību 
un akadēmiskajām aprindām, papildu 
ieguldījumu piesaistīšana, piekļuve riska 
kapitāla finansējumam, standartizācija un 
atbalsts iepirkumam 
pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku produktu un pakalpojumu 
iepirkumam — tie visi ir aspekti, kam ir 
svarīga nozīme konkurētspējas jautājumu 
risināšanā.

Pētniecības un inovācijas programmu 
izstrāde un īstenošana ar Eiropas 
tehnoloģiju platformu un publiskā un 
privātā sektora partnerību starpniecību, 
efektīvas saiknes izveide starp rūpniecību 
un akadēmiskajām aprindām, papildu 
ieguldījumu piesaistīšana, piekļuve riska 
kapitāla finansējumam, standartizācija un 
atbalsts iepirkumam 
pirmskomercializācijas posmā un 
novatorisku produktu un pakalpojumu 
iepirkumam — tie visi ir aspekti, kam ir 
svarīga nozīme konkurētspējas jautājumu 
risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1020
Catherine Trautmann
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Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 20. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība Savienības līmenī var arī 
veicināt tirdzniecības iespējas, izstrādājot 
Eiropas vai starptautiskus standartus 
jauniem produktiem un pakalpojumiem, kā 
arī tehnoloģijām. Tiks veicinātas darbības 
standartizācijas un sadarbspējas atbalstam, 
kā arī drošības un pirmsreglamentācijas 
pasākumi.

Sadarbība Savienības līmenī veicina arī 
tirdzniecības iespējas, izstrādājot Eiropas 
vai starptautiskus standartus jauniem 
produktiem un pakalpojumiem, kā arī 
tehnoloģijām. Šo standartu izstrāde radīs 
pozitīvu dinamiku, kuras pamatā būs 
apspriešanās ar visām ieinteresētajām 
personām gan zinātnieku, gan ražotāju 
aprindās. Tiks veicinātas darbības 
standartizācijas un sadarbspējas atbalstam, 
kā arī drošības un pirmsreglamentācijas 
pasākumi.

Or. fr


