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Grozījums Nr. 378
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu ievērojamu zināšanu robežu 
paplašināšanu, EPP atbalstīs atsevišķas 
grupas, kas veic pētījumus jebkurā zinātnes 
un tehnoloģiju fundamentālās pētniecības 
jomā, kura atbilst pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībai, tostarp 
inženierzinātnes, sociālās zinātnes un 
humanitārās zinātnes jomā. Attiecīgi var 
tikt ņemti vērā īpaši pētniecības temati vai 
mērķgrupas (piem., jaunās paaudzes 
pētnieki/ jaunas grupas), ievērojot EPP 
mērķus un efektīvas īstenošanas 
vajadzības. Sevišķu uzmanību pievērsīs 
jaunām un strauji augošām jomām 
progresīvajā pētniecībā, kā arī saiknei starp 
disciplīnām.

Lai sekmētu ievērojamu zināšanu robežu 
paplašināšanu, EPP atbalstīs atsevišķas 
grupas, kas veic pētījumus jebkurā zinātnes 
un tehnoloģiju fundamentālās pētniecības 
jomā, kura atbilst pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībai, tostarp 
inženierzinātnes, sociālās zinātnes un 
humanitārās zinātnes jomā, un uzaicinās 
iesniegt priekšlikumus, nosakot 
pamatprincipu, ka vajadzīgie izcilie 
zinātnieki nedrīkstēs veikt savus 
pētījumus izcelsmes valstī un stipendijas 
nedrīkstēs pārcelt uz savu izcelsmes valsti. 
Attiecīgi var tikt ņemti vērā īpaši 
pētniecības temati vai mērķgrupas (piem., 
jaunās paaudzes pētnieki/ jaunas grupas), 
ievērojot EPP mērķus un efektīvas 
īstenošanas vajadzības. Sevišķu uzmanību 
pievērsīs jaunām un strauji augošām 
jomām progresīvajā pētniecībā, kā arī 
saiknei starp disciplīnām.

Or. it

Grozījums Nr. 379
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu ievērojamu zināšanu robežu 
paplašināšanu, EPP atbalstīs atsevišķas 
grupas, kas veic pētījumus jebkurā zinātnes 
un tehnoloģiju fundamentālās pētniecības 

Lai sekmētu ievērojamu zināšanu robežu 
paplašināšanu, EPP atbalstīs atsevišķas 
grupas, kas veic pētījumus jebkurā zinātnes 
un tehnoloģiju fundamentālās pētniecības 
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jomā, kura atbilst pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībai, tostarp 
inženierzinātnes, sociālās zinātnes un 
humanitārās zinātnes jomā. Attiecīgi var 
tikt ņemti vērā īpaši pētniecības temati vai 
mērķgrupas (piem., jaunās paaudzes 
pētnieki/ jaunas grupas), ievērojot EPP 
mērķus un efektīvas īstenošanas 
vajadzības. Sevišķu uzmanību pievērsīs 
jaunām un strauji augošām jomām 
progresīvajā pētniecībā, kā arī saiknei starp 
disciplīnām.

jomā, kura atbilst pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbībai, tostarp 
inženierzinātnes, sociālās zinātnes un 
humanitārās zinātnes jomā. Attiecīgi var 
tikt ņemti vērā īpaši pētniecības temati vai 
mērķgrupas (piem., jaunās paaudzes 
pētnieki/ jaunas grupas, sievietes), 
ievērojot EPP mērķus un efektīvas 
īstenošanas vajadzības. Sevišķu uzmanību 
pievērsīs jaunām un strauji augošām 
jomām progresīvajā pētniecībā, kā arī 
saiknei starp disciplīnām.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts pētījumu veikšanai Eiropā tiks 
sniegts neatkarīgiem visu paaudžu 
pētniekiem no jebkuras pasaules valsts, 
tostarp iesācējiem pētniekiem, kas top par 
neatkarīgiem un patstāvīgiem vadošiem 
pētniekiem.

Atbalsts pētījumu veikšanai Eiropā tiks 
sniegts neatkarīgiem visu paaudžu 
pētniekiem no jebkuras pasaules valsts, 
tostarp iesācējiem pētniekiem, kas top par 
neatkarīgiem un patstāvīgiem vadošiem 
pētniekiem. Pētnieku atgriešanos un 
reintegrāciju pēc EPP finansējuma 
perioda beigām arī drīkst atbalstīt, it īpaši 
saistībā ar Eiropas Pētniecības telpas 
priekšsēdētāja pozīcijas shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts pētījumu veikšanai Eiropā tiks 
sniegts neatkarīgiem visu paaudžu 
pētniekiem no jebkuras pasaules valsts, 
tostarp iesācējiem pētniekiem, kas top par 
neatkarīgiem un patstāvīgiem vadošiem 
pētniekiem.

Atbalsts pētījumu veikšanai Eiropā tiks 
sniegts neatkarīgiem visu paaudžu 
pētniekiem, nediskriminējot pēc dzimuma,
no jebkuras pasaules valsts, tostarp 
iesācējiem pētniekiem, kas top par 
neatkarīgiem un patstāvīgiem vadošiem 
pētniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks veicināta arī izcilu pētnieku kopīgi 
veikta pētniecība, piešķirot EPP sinerģijas 
stipendiju, kas ir piesaistījusi ļoti lielu 
skaitu interesentu iepriekšējā 
pamatprogrammā.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievēros “uz pētnieku orientētu” pieeju. Tas 
nozīmē, ka ar EPP atbalstīs projektus, ko 
veic pētnieki par pašu izvēlētiem tematiem 
saistībā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus. Priekšlikumus izvērtēs, 
izmantojot līdzīgi kvalificētu speciālistu 
veiktu salīdzinošu vērtējumu un ievērojot 

Ievēros “uz pētnieku orientētu” pieeju. Tas 
nozīmē, ka ar EPP atbalstīs projektus, ko 
veic pētnieki par pašu izvēlētiem tematiem 
saistībā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus. Priekšlikumus izvērtēs, 
izmantojot līdzīgi kvalificētu speciālistu 
veiktu salīdzinošu vērtējumu un ievērojot 
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vienīgi izcilības kritēriju, ņemot vērā jaunu 
grupu izcilību, jaunās paaudzes pētniekus, 
kā arī sevi jau pierādījušas grupas, un 
pievēršot sevišķu uzmanību 
priekšlikumiem, kas ir īpaši novatoriski un 
saistīti ar atbilstoši augstu zinātnisku risku.

izcilības kritēriju, ņemot vērā jaunu grupu 
izcilību, jaunās paaudzes pētniekus, jo 
sevišķi mazāk attīstītos reģionos, kā arī 
sevi jau pierādījušas grupas, un pievēršot 
sevišķu uzmanību priekšlikumiem, kas ir 
īpaši novatoriski un saistīti ar atbilstoši 
augstu zinātnisku risku.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievēros “uz pētnieku orientētu” pieeju. Tas 
nozīmē, ka ar EPP atbalstīs projektus, ko 
veic pētnieki par pašu izvēlētiem tematiem 
saistībā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus. Priekšlikumus izvērtēs, 
izmantojot līdzīgi kvalificētu speciālistu 
veiktu salīdzinošu vērtējumu un ievērojot 
vienīgi izcilības kritēriju, ņemot vērā jaunu 
grupu izcilību, jaunās paaudzes pētniekus, 
kā arī sevi jau pierādījušas grupas, un 
pievēršot sevišķu uzmanību 
priekšlikumiem, kas ir īpaši novatoriski un 
saistīti ar atbilstoši augstu zinātnisku risku.

Ievēros “uz pētnieku orientētu” pieeju. Tas 
nozīmē, ka ar EPP atbalstīs projektus, ko 
veic pētnieki par pašu izvēlētiem tematiem 
saistībā ar uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus. Priekšlikumus izvērtēs, 
izmantojot līdzīgi kvalificētu speciālistu 
veiktu salīdzinošu vērtējumu un ievērojot 
vienīgi izcilības kritēriju, ņemot vērā jaunu 
grupu izcilību, jaunās paaudzes pētniekus, 
kā arī sevi jau pierādījušas grupas un 
dzimumu līdztiesību un pievēršot sevišķu 
uzmanību priekšlikumiem, kas ir īpaši 
novatoriski un saistīti ar atbilstoši augstu 
zinātnisku risku.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz Carvalho ziņojumu, 44. grozījums.

Grozījums Nr. 385
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Zinātniskā stratēģija: (1) Zinātniskās stratēģijas izstrāde:

Or. en

Grozījums Nr. 386
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Zinātniskā pārvaldība, uzraudzība un 
kvalitātes kontrole:

(2) Zinātniskās pārvaldības, uzraudzības
un kvalitātes kontroles īstenošana:

Or. en

Grozījums Nr. 387
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ja no zinātniskā viedokļa tas ir lietderīgi, 
noteiks nostājas attiecībā uz to, kā
īstenojami un pārvaldāmi uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kā arī attiecībā uz
novērtēšanas kritērijiem, 
profesionālapskates procesiem, tostarp 
ekspertu izvēli, noteiks profesionālapskates 
un priekšlikumu izvērtēšanas metodes un 
vajadzīgos īstenošanas noteikumus un 
vadlīnijas, pamatojoties uz kurām 
Zinātniskās padomes pārraudzībā 
izvēlēsies finansējamo priekšlikumu; tas 
pats attiecināms uz visiem jautājumiem, 
kas skar EPP darbību sasniegumus un 
ietekmi, kā arī veiktās pētniecības kvalitāti, 
tostarp EPP dotāciju nolīguma parauga 

ja no zinātniskā viedokļa tas ir lietderīgi, 
noteiks nostājas attiecībā uz to, kā 
īstenojami un pārvaldāmi uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, izstrādāt 
novērtēšanas kritērijus, 
profesionālapskates procesiem, tostarp 
ekspertu izvēli, noteiks profesionālapskates 
un priekšlikumu izvērtēšanas metodes un 
vajadzīgos īstenošanas noteikumus un 
vadlīnijas, pamatojoties uz kurām 
Zinātniskās padomes pārraudzībā 
izvēlēsies finansējamo priekšlikumu; tas 
pats attiecināms uz visiem jautājumiem, 
kas skar EPP darbību sasniegumus un 
ietekmi, kā arī veiktās pētniecības kvalitāti, 
tostarp EPP dotāciju nolīguma parauga 
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pamatnoteikumus; pamatnoteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saziņa un izplatīšana: (3) Saziņas un izplatīšanas organizēšana:

Or. en

Pamatojums

Saprotamības labad.

Grozījums Nr. 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa – 3. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošinās saziņu ar zinātnieku aprindām 
un galvenajām ieinteresētajām personām 
attiecībā uz EPP darbībām un 
sasniegumiem;

– nodrošinās saziņu ar zinātnieku 
aprindām, galvenajām ieinteresētajām 
personām un reģiona un valsts mēroga 
finansējuma aģentūrām attiecībā uz EPP 
darbībām un sasniegumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa – 3. punkts – 1.a ievilkums 
(jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- mēģinās veicināt pētnieku no 
nepietiekami pārstāvētiem Eiropas 
reģioniem aktīvu iesaistīšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa – 3. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– regulāri ziņos Komisijai par tās 
darbībām.

– regulāri ziņos Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Padomei par tās 
darbībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 392
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās padomes locekļiem par viņu 
veiktajiem uzdevumiem atlīdzina ar 
honorāru un piemērotos gadījumos ar ceļa 
un uzturēšanās izdevumu atmaksu.

Zinātniskās padomes locekļiem par viņu 
veiktajiem uzdevumiem atlīdzina ar 
honorāru un piemērotos gadījumos ar 
pienācīgi pierādāmu ceļa un uzturēšanās 
izdevumu atmaksu 50 % apmērā.

Or. it

Pamatojums

Būtu jānosaka ceļa un uzturēšanas izdevumu atmaksas augstākais līmenis, lai novērstu 
ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu to, ka resursi netiek izmantoti nelietderīgi.
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Grozījums Nr. 393
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP priekšsēdētājs norīkojuma laiku dzīvo 
Briselē un lielāko daļu no tā velta EPP. 
Viņam piešķir atalgojumu, kas līdzvērtīgs 
Komisijas augstākā līmeņa vadītāja 
atalgojumam.

EPP priekšsēdētājs norīkojuma laiku dzīvo 
Briselē. Viņam piešķir atalgojumu, kas 
līdzvērtīgs Komisijas augstākā līmeņa 
vadītāja atalgojumam.

Or. it

Grozījums Nr. 394
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskā padome no sava vidus izraugās 
trīs priekšsēdētāja vietniekus, kas palīdz 
priekšsēdētājam tās reprezentācijā un darba 
organizēšanā. Viņiem var būt arī Eiropas 
Pētniecības padomes priekšsēdētāja 
vietnieka tituls.

Zinātniskā padome no sava vidus izraugās 
priekšsēdētāja vietnieku, kas palīdz 
priekšsēdētājam tās reprezentācijā un darba 
organizēšanā. Priekšsēdētāja vietnieks 
ieņem arī Eiropas Pētniecības padomes 
priekšsēdētāja vietnieka amatu.

Or. it

Grozījums Nr. 395
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts tiks sniegts trim priekšsēdētāja svītrots
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vietniekiem, tādējādi nodrošinot atbilstošu 
vietēju administratīvo palīdzību viņu 
pamatdarba institūtos.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzekļu lietderīgu izmantošanu, nedrīkst pieļaut administratīvo pārklāšanos.

Grozījums Nr. 396
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP priekšsēdētājs un Zinātniskā 
padomes locekļi savus pienākumus veic 
tikai kā pilna laika darbinieki. 

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu EPP pārredzamību un neatkarību, ir precīzi jānosaka statuss, saskaņā ar 
kādu tā veic savus profesionālos pienākumus.

Grozījums Nr. 397
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP pārvaldību veiks šim nolūkam 
pieņemts personāls, tostarp vajadzības 
gadījumā ierēdņi no Eiropas Savienības 
iestādēm, un to pienākumos ietilps tikai 
reālās administratīvās vajadzības, lai 
nodrošinātu efektīvai administrācijai 
vajadzīgo stabilitāti un nepārtrauktību.

EPP pārvaldību veiks šim nolūkam 
pieņemts personāls un tā pienākumos 
ietilps tikai reālās administratīvās 
vajadzības, lai nodrošinātu efektīvai 
administrācijai vajadzīgo stabilitāti un 
nepārtrauktību.
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Or. it

Grozījums Nr. 398
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPP pārvaldību veiks šim nolūkam 
pieņemts personāls, tostarp vajadzības 
gadījumā ierēdņi no Eiropas Savienības 
iestādēm, un to pienākumos ietilps tikai 
reālās administratīvās vajadzības, lai 
nodrošinātu efektīvai administrācijai 
vajadzīgo stabilitāti un nepārtrauktību.

EPP pārvaldību veiks Eiropas Savienības 
iestādēs strādājošie ierēdņi no un to 
pienākumos ietilps tikai reālās 
administratīvās vajadzības, lai nodrošinātu 
efektīvai administrācijai vajadzīgo 
stabilitāti un nepārtrauktību.

Or. it

Grozījums Nr. 399
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– iecels īpaši izveidotās īstenošanas 
struktūras direktoru un augstākā līmeņa 
vadītājus, ņemot vērā Zinātniskās padomes 
viedokli;

– iecels un atcels no amata īpaši 
izveidotās īstenošanas struktūras direktoru 
un augstākā līmeņa vadītājus, ņemot vērā 
Zinātniskās padomes viedokli;

Or. fr

Grozījums Nr. 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1. daļa – 5. ievilkums



AM\907981LV.doc 13/129 PE492.815v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– regulāri informēs programmas komiteju 
par EPP darbību īstenošanu.

– regulāri informēs programmas komiteju 
par EPP darbību īstenošanu un 
rezultātiem, nodrošinot to, ka tos 
nepārtraukti atjaunina atbilstīgi 
jaunākajai informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1. daļa – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– regulāri informēs programmas komiteju 
par EPP darbību īstenošanu.

– regulāri informēs programmas komiteju, 
Eiropas Parlamentu un Padomi par EPP 
darbību īstenošanu.

Or. it

Pamatojums

EPP darbībām ir jābūt pārredzamākām un efektīvāk uzraugāmām.

Grozījums Nr. 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. sadaļa – 2.1. apakšpunts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākuma stadijā esošu, riskantu, nākotnes 
prasībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu 
zinātnes un tehnoloģijas pētniecības 
projektu kopums ir jāatbalsta, lai veiksmīgi 
izpētītu jaunu pamatojumu radikāli jaunām 
nākotnes tehnoloģijām. Tā kā šajā darbībā 
netiek skaidri paredzēti temati un tā nav 

Sākuma stadijā esošu, riskantu, nākotnes 
prasībām atbilstošu, uz sadarbību vērstu 
zinātnes un tehnoloģijas pētniecības 
projektu kopums ir jāatbalsta, lai veiksmīgi 
izpētītu jaunu pamatojumu radikāli jaunām 
nākotnes tehnoloģijām. Tā kā šajā darbībā 
netiek skaidri paredzēti temati un tā nav 
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preskriptīva, tā dod iespēju attīstīties 
jaunām idejām tur, kur tās rodas, vai tad, 
kad tās rodas, visplašākajā tematu un 
disciplīnu spektrā. Šādu sākotnējo ideju 
atbalstīšana prasa tūlītēju, uz risku vērstu 
un starpdisciplināru pētniecības pieeju, kas 
neietilpst stingri noteiktās tehnoloģiskās 
jomās. Lai atbalstītu nākamos zinātnes un 
ražošanas līderus, ir ļoti svarīgi piesaistīt 
un stimulēt jaunus pētniecības un 
inovācijas jomas dalībniekus ar augstu 
potenciālu, piemēram, jaunus pētniekus un 
augsto tehnoloģiju MVU.

preskriptīva, tā dod iespēju attīstīties 
jaunām idejām tur, kur tās rodas, vai tad, 
kad tās rodas, visplašākajā tematu un 
disciplīnu spektrā. Šādu sākotnējo ideju 
atbalstīšana prasa tūlītēju, uz risku vērstu 
un starpdisciplināru pētniecības pieeju, kas 
neietilpst stingri noteiktās tehnoloģiskās 
jomās. Lai atbalstītu nākamos zinātnes un 
ražošanas līderus, ir ļoti svarīgi piesaistīt 
un stimulēt jaunus pētniecības un 
inovācijas jomas dalībniekus ar augstu 
potenciālu, piemēram, jaunus pētniekus un 
augsto tehnoloģiju MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. sadaļa – 2.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, ko veido trīs NJT pīlāri, 
papildina ar plašām sakaru veidošanas un 
uz kopienu balstītām darbībām, lai radītu 
auglīgu un dinamisku Eiropas bāzi zinātnes 
virzītai pētniecībai nākotnes tehnoloģiju 
jomā. Tās izmantos, lai atbalstītu NJT 
darbības turpmākās tendences, veicinātu 
apspriešanos par jauno tehnoloģiju ietekmi 
un paātrinātu iedarbību.

Darbības, ko veido trīs NJT pīlāri, 
papildina ar plašām sakaru veidošanas un 
uz kopienu balstītām darbībām, lai radītu 
auglīgu un dinamisku Eiropas bāzi zinātnes 
virzītai pētniecībai nākotnes tehnoloģiju 
jomā. Tās izmantos, lai atbalstītu NJT 
darbības turpmākās tendences, veicinātu 
apspriešanos par jauno tehnoloģiju ietekmi 
un paātrinātu iedarbību. Īstenojot NJT 
pasākumus, būtu jāapliecina gatavība 
sadarboties ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz kopīgām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, vienlaikus 
aizsargājot Eiropas intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. sadaļa – 2.4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJT padomdevēja valde nodrošinās 
ieinteresēto personu piedalīšanos 
vispārējās zinātniskās stratēģijas izstrādē, 
tostarp darba programmas veidošanā.

Komisijai būs jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām par NJZT 
programmu, tostarp ar augstākās raudzes 
un atbilstošas kompetences zinātniekiem, 
pētniekiem un inženieriem, kas pārstāv 
dažādas pētniecības jomas un uzstājas 
savā vārdā, lai panāktu viņu piedalīšanos 
vispārējās zinātniskās stratēģijas izstrādē.
Jo īpaši tās apspriežas par darba 
programmas prioritāšu un nepieciešamo 
grozījumu pieņemšanu, tostarp 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un 
novēršot pārklāšanos.

Lai samazinātu darba apjoma pieaugumu 
divkāršā apmērā, Komisijai būtu 
vajadzības gadījumā jācenšas, ieviešot 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 
izmantot esošos apspriešanas 
instrumentus, piemēram, cita starpā 
Eiropas inovāciju partnerattiecības, 
Eiropas tehnoloģiju platformas un 
apvienotās plānošanas iniciatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 2. sadaļa – 2.4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz 60 % no NJZT programmas 
līdzekļiem tiks paredzēti augšupejošiem 
sadarbības pionieru pētījumiem visās 
jomās, savukārt ne vairāk par 25 % tiks 
koncentrēti, lai īstenotu dažus pašus 
grūtākos NJZT izcilības projektus.
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Or. en

Grozījums Nr. 406
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To panāks, īpaši strukturējot un vairojot 
izcilību ievērojamā daļā kvalitatīvas 
sākotnējās apmācības, kas paredzēta 
pētniekiem agrīnajā profesionālās darbības 
posmā un doktora grāda kandidātiem 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs. 
Nodrošinot pētniekus agrīnajā 
profesionālās darbības posmā ar dažādām 
prasmēm, kas ļaus viņiem risināt 
pašreizējās un nākotnes problēmas, nākamā 
pētnieku paaudze gūs labumu no plašām 
karjeras perspektīvām gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā, tādējādi veicinot pētnieka 
karjeras pievilcīgumu jauniešu vidū.

To panāks, īpaši strukturējot un vairojot 
izcilību ievērojamā daļā kvalitatīvas 
sākotnējās apmācības, kas paredzēta 
pētniekiem agrīnajā profesionālās darbības 
posmā un doktora grāda kandidātiem 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs. 
Nodrošinot pētniekus agrīnajā 
profesionālās darbības posmā ar dažādām 
prasmēm, kas ļaus viņiem risināt 
pašreizējās un nākotnes problēmas, nākamā 
pētnieku paaudze gūs labumu no plašām 
karjeras perspektīvām gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā, tostarp nevalstiskajā 
bezpeļņas pilsoniskās sabiedrības nozarē,
tādējādi veicinot pētnieka karjeras 
pievilcīgumu jauniešu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To panāks, īpaši strukturējot un vairojot 
izcilību ievērojamā daļā kvalitatīvas 
sākotnējās apmācības, kas paredzēta 
pētniekiem agrīnajā profesionālās darbības 
posmā un doktora grāda kandidātiem 

To panāks, īpaši strukturējot un vairojot 
izcilību ievērojamā daļā kvalitatīvas 
sākotnējās apmācības, kas paredzēta
pētniekiem agrīnajā profesionālās darbības 
posmā un doktora grāda kandidātiem 
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dalībvalstīs un asociētajās valstīs. 
Nodrošinot pētniekus agrīnajā 
profesionālās darbības posmā ar dažādām 
prasmēm, kas ļaus viņiem risināt 
pašreizējās un nākotnes problēmas, nākamā 
pētnieku paaudze gūs labumu no plašām 
karjeras perspektīvām gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā, tādējādi veicinot pētnieka 
karjeras pievilcīgumu jauniešu vidū.

dalībvalstīs un asociētajās valstīs. 
Nodrošinot pētniekus agrīnajā 
profesionālās darbības posmā ar dažādām 
prasmēm, kas ļaus viņiem risināt 
pašreizējās un nākotnes problēmas, nākamā 
pētnieku paaudze gūs labumu no plašām 
karjeras perspektīvām gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā, tādējādi veicinot pētnieka 
karjeras pievilcīgumu jauniešu vidū. Arī šā 
iemesla dēļ ir precīzi jāidentificē doktora 
grāda kandidāti kā viena no tādas jaunās 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 
programmas mērķa grupām, kuras resursi 
ir jāizmanto tā, lai tā papildinātu 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

Or. fr

Grozījums Nr. 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbību īstenos, visā Eiropas Savienībā 
atbalstot konkursa veidā atlasītas 
pētniecības apmācības programmas, ko 
īsteno partnerībā ar universitātēm, 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
MVU un citiem sociālekonomiskās jomas 
pārstāvjiem no dažādām valstīm Eiropā un 
ārpus tās robežām. Atbalstīs arī atsevišķus 
institūtus, kas spēj nodrošināt līdzīgu 
bagātinošu vidi. Lai risinātu dažādās 
vajadzības, būs jānodrošina mērķu 
īstenošanas elastīgums. Veiksmīgas 
partnerības pārtaps pētniecības apmācības 
tīklos vai doktora grādos ar lietišķu ievirzi, 
bet atsevišķus institūtus parasti iesaistīs 
novatoriskās doktorantūras programmās. 
Šādā veidā agrīnajā profesionālās darbības 
posmā tiek paredzēts atbalsts jebkuras 
valsts labākajiem pētniekiem, kas vēlas 

Darbību īstenos, visā Eiropas Savienībā 
atbalstot konkursa veidā atlasītas 
pētniecības apmācības programmas, 
pateicoties kurām pētnieki varēs 
paplašināt savas pētniecības programmas 
un ko īsteno partnerībā ar universitātēm, 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
MVU un citiem sociālekonomiskās jomas 
pārstāvjiem no dažādām valstīm Eiropā un 
ārpus tās robežām. Atbalstīs arī atsevišķus 
institūtus, kas spēj nodrošināt līdzīgu 
bagātinošu vidi. Lai risinātu dažādās 
vajadzības, būs jānodrošina mērķu 
īstenošanas elastīgums. Veiksmīgas 
partnerības cita starpā pārtaps pētniecības 
apmācības tīklos vai doktora grādos ar 
lietišķu ievirzi, bet atsevišķus institūtus 
parasti, taču ne vienmēr, iesaistīs 
novatoriskās doktorantūras programmās.
Šādā veidā agrīnajā profesionālās darbības 
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pievienoties šīm izcilajām programmām. posmā tiek paredzēts atbalsts jebkuras 
valsts labākajiem pētniekiem, kas vēlas 
pievienoties šīm izcilajām programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Giles Chichester

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbību īstenos, visā Eiropas Savienībā 
atbalstot konkursa veidā atlasītas
pētniecības apmācības programmas, ko 
īsteno partnerībā ar universitātēm, 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
MVU un citiem sociālekonomiskās jomas 
pārstāvjiem no dažādām valstīm Eiropā un 
ārpus tās robežām. Atbalstīs arī atsevišķus 
institūtus, kas spēj nodrošināt līdzīgu 
bagātinošu vidi. Lai risinātu dažādās 
vajadzības, būs jānodrošina mērķu 
īstenošanas elastīgums. Veiksmīgas 
partnerības pārtaps pētniecības apmācības 
tīklos vai doktora grādos ar lietišķu ievirzi, 
bet atsevišķus institūtus parasti iesaistīs 
novatoriskās doktorantūras programmās. 
Šādā veidā agrīnajā profesionālās darbības 
posmā tiek paredzēts atbalsts jebkuras 
valsts labākajiem pētniekiem, kas vēlas 
pievienoties šīm izcilajām programmām.

Darbību īstenos, visā Eiropas Savienībā 
atbalstot konkursa veidā atlasītas 
pētniecības apmācības programmas, ko 
īsteno partnerībā ar universitātēm, 
pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, 
MVU un citiem sociālekonomiskās jomas 
pārstāvjiem no dažādām valstīm Eiropā un 
ārpus tās robežām. Atbalstīs arī atsevišķus 
institūtus, kas spēj nodrošināt līdzīgu 
bagātinošu vidi. Lai risinātu dažādās 
vajadzības, būs jānodrošina mērķu 
īstenošanas pilnīgs elastīgums no ilguma, 
uzņemošās institūcijas, to apmācāmo 
personu skaita viedokļa, kas piedalās 
vispārēji saskaņotajā viesošanās tīklā, un 
konkrētā projekta finansējuma apjoma 
viedokļa. Veiksmīgas partnerības pārtaps 
pētniecības apmācības tīklos vai doktora 
grādos ar lietišķu ievirzi vai to 
apvienojumā, kas izpaudīsies kā virtuālās 
apmācības centri, bet atsevišķus institūtus 
parasti iesaistīs novatoriskās doktorantūras 
programmās. Šādā veidā agrīnajā 
profesionālās darbības posmā tiek 
paredzēts atbalsts jebkuras valsts 
labākajiem pētniekiem, kas vēlas 
pievienoties šīm izcilajām programmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajās apmācības programmās attīstīs un 
paplašinās galvenās kompetences 
pētniecības jomā, nodrošinot pētniekus ar 
radošām zināšanām, uz uzņēmējdarbību 
vērstu redzējumu un novatoriskām 
prasmēm, kas atbilst darba tirgus nākotnes 
vajadzībām. Programmās paredzēs arī 
apmācības nododamu kompetenču jomā, 
kas ir svarīgas inovācijas radīšanai, 
izstrādei, komercializācijai un izplatīšanai, 
piemēram, komandas darbs, riska 
uzņemšanās, projektu vadība, 
standartizācija, uzņēmējdarbība, ētika, 
intelektuālā īpašuma tiesības, saziņa un 
sabiedrības iesaistīšana.

Šajās apmācības programmās attīstīs un 
paplašinās galvenās kompetences 
pētniecības jomā, pateicoties kurām 
pētnieki varēs palielināt savas pētniecības 
programmas, nodrošinot pētniekus ar 
radošām zināšanām, uz uzņēmējdarbību 
vērstu redzējumu un novatoriskām 
prasmēm, kas atbilst darba tirgus nākotnes 
vajadzībām. Programmās paredzēs arī 
apmācības nododamu kompetenču jomā, 
kas ir svarīgas inovācijas radīšanai, 
izstrādei, komercializācijai un izplatīšanai, 
piemēram, komandas darbs, riska 
uzņemšanās, projektu vadība, 
standartizācija, uzņēmējdarbība, ētika, 
intelektuālā īpašuma tiesības, saziņa un 
sabiedrības iesaistīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajās apmācības programmās attīstīs un 
paplašinās galvenās kompetences 
pētniecības jomā, nodrošinot pētniekus ar 
radošām zināšanām, uz uzņēmējdarbību 
vērstu redzējumu un novatoriskām 
prasmēm, kas atbilst darba tirgus nākotnes 
vajadzībām. Programmās paredzēs arī 
apmācības nododamu kompetenču jomā, 
kas ir svarīgas inovācijas radīšanai, 
izstrādei, komercializācijai un izplatīšanai, 

Šajās apmācības programmās attīstīs un 
paplašinās galvenās kompetences 
pētniecības jomā, nodrošinot pētniekus ar 
radošām zināšanām, uz uzņēmējdarbību 
vērstu redzējumu un novatoriskām 
prasmēm, kas atbilst darba tirgus nākotnes 
vajadzībām. Programmās paredzēs arī 
apmācības nododamu kompetenču jomā, 
kas ir svarīgas inovācijas radīšanai, 
izstrādei, komercializācijai un izplatīšanai, 
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piemēram, komandas darbs, riska 
uzņemšanās, projektu vadība, 
standartizācija, uzņēmējdarbība, ētika, 
intelektuālā īpašuma tiesības, saziņa un 
sabiedrības iesaistīšana.

piemēram, komandas darbs, riska 
uzņemšanās, projektu vadība, 
standartizācija, uzņēmējdarbība, ētika, 
intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), saziņa 
un sabiedrības iesaistīšana.

Or. en

Pamatojums

Ir jāieraksta saīsinājumi.

Grozījums Nr. 412
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai jābūt pievilcīgai labākajiem 
Eiropas un citu valstu pētniekiem. To 
panāks, īpaši atbalstot pievilcīgas karjeras 
iespējas pieredzējušiem pētniekiem gan 
publiskajā, gan privātajā sektorā un 
mudinot viņus pārvietoties starp valstīm, 
nozarēm un disciplīnām, lai veicinātu viņu 
radošo un inovācijas potenciālu.

Eiropai jābūt pievilcīgai labākajiem 
Eiropas un citu valstu pētniekiem. To 
panāks, īpaši atbalstot pievilcīgas karjeras 
iespējas pieredzējušiem pētniekiem gan 
publiskajā, gan privātajā sektorā, tostarp 
bezpeļņas pilsoniskās sabiedrības nozarē,
un mudinot viņus pārvietoties starp 
valstīm, nozarēm un disciplīnām, lai 
veicinātu viņu radošo un inovācijas 
potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai jābūt pievilcīgai labākajiem 
Eiropas un citu valstu pētniekiem. To 

Eiropai jābūt pievilcīgai labākajiem 
Eiropas un citu valstu pētniekiem. To 
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panāks, īpaši atbalstot pievilcīgas karjeras 
iespējas pieredzējušiem pētniekiem gan 
publiskajā, gan privātajā sektorā un 
mudinot viņus pārvietoties starp valstīm, 
nozarēm un disciplīnām, lai veicinātu viņu 
radošo un inovācijas potenciālu.

panāks, īpaši atbalstot pievilcīgas karjeras 
iespējas agrīnā posmā un pieredzējušiem 
pētniekiem gan publiskajā, gan privātajā
sektorā un mudinot viņus pārvietoties starp 
valstīm, nozarēm un disciplīnām, lai 
veicinātu viņu radošo un inovācijas 
potenciālu.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Papildus finansējuma pieejamība būtu 
jānodrošina arī tāpēc, lai veicinātu 
pētnieku mobilitāti uz institūcijām, kas 
atrodas mazāk attīstītos reģionos. Viņus 
arī mudinās pārvietoties no publiskā uz 
privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
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daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 415
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU, pētniecības 
infrastruktūras objektos, ETI zināšanu un 
inovāciju kopienās vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
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daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijās vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
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attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā. neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijās vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
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attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus un 
meitas uzņēmumus, tiks atbalstītas arī 
nepilnas slodzes iespējas, kas ļauj apvienot 
amatus gan publiskajā, gan privātajā 
sektorā. Šādas pielāgotas pētniecības 
iespējas palīdzēs daudzsološiem 
pētniekiem kļūt pilnīgi neatkarīgiem un 
veicinās viņu karjeras attīstību gan 
publiskā, gan privātā sektorā.

Or. en
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Grozījums Nr. 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
daudzsološāko pieredzējušo pētnieku 
darbību, kas vēlas pilnveidot savas 
prasmes, izmantojot starpvalstu vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. Viņus 
var atbalstīt dažādos karjeras posmos, tas 
attiecas arī uz pētniekiem visagrīnākajā 
profesionālās darbības posmā — tūlīt pēc 
doktora grāda vai līdzīgas pieredzes 
iegūšanas. Šie pētnieki saņems 
finansējumu ar nosacījumu, ka viņi 
pārvietosies no vienas valsts uz otru, lai 
paplašinātu un padziļinātu savas prasmes 
universitātēs, pētniecības institūtos, 
uzņēmumos, MVU vai pie citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem pēc 
viņu pašu izvēles, strādājot pie pētniecības 
un inovāciju projektiem, kas atbilst viņu 
personiskām vajadzībām un interesēm. 
Viņus arī mudinās pārvietoties no publiskā 
uz privāto sektoru vai pretēji, izmantojot 
atbalstu pagaidu darba vietās. Lai veicinātu 
zināšanu nodošanu starp sektoriem un 
mudinātu veidot jaunus uzņēmumus, tiks 
atbalstītas arī nepilnas slodzes iespējas, kas 
ļauj apvienot amatus gan publiskajā, gan 
privātajā sektorā. Šādas pielāgotas 
pētniecības iespējas palīdzēs 
daudzsološiem pētniekiem kļūt pilnīgi 
neatkarīgiem un veicinās viņu karjeras 
attīstību gan publiskā, gan privātā sektorā.

Neraugoties uz valstspiederību, finansēs to 
labāko vai visdaudzsološāko pieredzējušo 
pētnieku un pētnieku iesācēju darbību, kas 
vēlas pilnveidot savas prasmes, izmantojot 
starpvalstu vai starptautiskas mobilitātes 
pieredzi. Viņus var atbalstīt dažādos 
karjeras posmos, tas attiecas arī uz 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā — tūlīt pēc doktora grāda 
vai līdzīgas pieredzes iegūšanas. Šie 
pētnieki saņems finansējumu ar 
nosacījumu, ka viņi pārvietosies no vienas 
valsts uz otru, lai paplašinātu un 
padziļinātu savas prasmes universitātēs, 
pētniecības institūtos, uzņēmumos, MVU 
vai pie citiem sociālekonomiskās jomas 
pārstāvjiem pēc viņu pašu izvēles, strādājot 
pie pētniecības un inovāciju projektiem, 
kas atbilst viņu personiskām vajadzībām un 
interesēm. Viņus arī mudinās pārvietoties 
no publiskā uz privāto sektoru vai pretēji, 
izmantojot atbalstu pagaidu darba vietās.
Lai veicinātu zināšanu nodošanu starp 
sektoriem un mudinātu veidot jaunus 
uzņēmumus, tiks atbalstītas arī nepilnas 
slodzes iespējas, kas ļauj apvienot amatus 
gan publiskajā, gan privātajā sektorā.
Šādas pielāgotas pētniecības iespējas 
palīdzēs daudzsološiem pētniekiem kļūt 
pilnīgi neatkarīgiem un veicinās viņu 
karjeras attīstību gan publiskā, gan privātā 
sektorā.

Or. en
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Grozījums Nr. 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pilnībā izmantotu pētnieku esošo 
potenciālu, atbalstīs arī iespējas atsākt 
karjeru pētniecības jomā pēc pārtraukuma.

Lai pilnībā izmantotu pētnieku esošo 
potenciālu, atbalstīs iespējas atsākt karjeru 
pētniecības jomā pēc pārtraukuma.
Atbalstīs arī pētnieku reintegrāciju 
ilgtermiņa pētniecības posteņos Eiropā, 
tostarp izcelsmes valstī, pēc tam, kad viņi 
ir guvuši transnacionālas vai 
starptautiskas mobilitātes pieredzi. 
Pētnieku mobilitāte un iespējas veidot 
karjeru būtu jāveicina, popularizējot 
tādus mehānismus kā patlabanējais 
Euraxess tīkls.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības problēmas kļūst arvien 
globālākas, un pārrobežu un starpnozaru 
sadarbībai ir būtiska nozīme, lai minētās 
problēmas veiksmīgi risinātu. Tāpēc ir 
svarīga zināšanu un ideju apmaiņa, 
nododot tās no pētniecības tirgum, un to 
var sasniegt tikai, nodrošinot saikni starp 
cilvēkiem. To veicinās, atbalstot augsti 
kvalificēta pētniecības un inovācijas 
personāla elastīgu apmaiņu starp nozarēm, 
valstīm un disciplīnām.

Sabiedrības problēmas kļūst arvien 
globālākas, un pārrobežu un starpnozaru 
sadarbībai ir būtiska nozīme, lai minētās 
problēmas veiksmīgi risinātu. Tāpēc ir 
svarīga zināšanu un ideju apmaiņa, 
nododot tās no pētniecības sabiedrībai un
tirgum, un to var sasniegt tikai, nodrošinot 
saikni starp cilvēkiem. To veicinās, 
atbalstot augsti kvalificēta pētniecības un 
inovācijas personāla elastīgu apmaiņu starp 
nozarēm, valstīm un disciplīnām.

Or. en
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Grozījums Nr. 422
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrības problēmas kļūst arvien 
globālākas, un pārrobežu un starpnozaru 
sadarbībai ir būtiska nozīme, lai minētās 
problēmas veiksmīgi risinātu. Tāpēc ir 
svarīga zināšanu un ideju apmaiņa, 
nododot tās no pētniecības tirgum, un to 
var sasniegt tikai, nodrošinot saikni starp 
cilvēkiem. To veicinās, atbalstot augsti 
kvalificēta pētniecības un inovācijas 
personāla elastīgu apmaiņu starp nozarēm, 
valstīm un disciplīnām.

Sabiedrības problēmas kļūst arvien 
globālākas, un pārrobežu un starpnozaru 
sadarbībai ir būtiska nozīme, lai minētās 
problēmas veiksmīgi risinātu. Tāpēc ir 
svarīga zināšanu un ideju apmaiņa, 
nododot tās no pētniecības sabiedrībai un
tirgum, un to var sasniegt tikai, nodrošinot 
saikni starp cilvēkiem. To veicinās, 
atbalstot augsti kvalificēta pētniecības un 
inovācijas personāla elastīgu apmaiņu starp 
nozarēm, valstīm un disciplīnām.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam. Šajā nozīmē lietišķas ievirzes 
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doktorantūras programmas būtu 
jāstiprina, jo tā ir svarīga sastāvdaļa, ar 
ko veicina pētnieku vidū inovatīvo garu 
un padara ciešākas rūpniecības un 
akadēmisko aprindu saites.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Tiks veikti īpaši pasākumi, lai 
stiprinātu jaunattīstības valstu pētniecības 
jaudu. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienības mērķis, kā tas ir minēts 3.2. punktā „Izcilības atbalstīšana, īstenojot 
pārrobežu un starpnozaru mobilitāti” — labāko ārpus Eiropas izcelsmes pētnieku 
piesaistīšana — ir pretrunā ētiskajām normām, ja netiek veikti patiešām līdzvērtīgi pūliņi 
jaunattīstības valstu pētniecības jaudu stiprināšanā.
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Grozījums Nr. 425
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Tiks veikti īpaši pasākumi, lai 
stiprinātu jaunattīstības valstu pētniecības 
jaudu. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienības mērķis, kā tas ir minēts 3.2. punktā „Izcilības atbalstīšana, īstenojot 
pārrobežu un starpnozaru mobilitāti” — labāko ārpus Eiropas izcelsmes pētnieku 
piesaistīšana — ir pretrunā ētiskajām normām, ja netiek veikti patiešām līdzvērtīgi pūliņi 
jaunattīstības valstu pētniecības jaudu stiprināšanā.

Grozījums Nr. 426
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
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apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Tiks veikti īpaši pasākumi, lai 
stiprinātu jaunattīstības valstu pētniecības 
jaudu. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Or. fr

Grozījums Nr. 427
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU, 
pētniecības infrastruktūrām, ETI 
zināšanu un inovāciju kopienām un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Or. en
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Grozījums Nr. 428
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU un citiem 
sociālekonomiskās jomas pārstāvjiem 
Eiropā, kā arī starp Eiropu un trešām 
valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Ar Eiropas finansējumu atbalstīs īstermiņa 
pētniecības un inovācijas personāla 
apmaiņu starp universitātēm, pētniecības 
institūtiem, uzņēmumiem, MVU, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
citiem sociālekonomiskās jomas 
pārstāvjiem Eiropā, kā arī starp Eiropu un 
trešām valstīm, lai stiprinātu starptautisko 
sadarbību. Finansējums būs pieejams 
pētniecības un inovācijas personālam 
jebkurā karjeras posmā, sākot no 
pētniekiem visagrīnākajā profesionālās 
darbības posmā (absolventi) līdz pat augsta 
līmeņa (vadības) pētniekiem, tostarp 
administratīvajam un tehniskajam 
personālam.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai efektīvi veiktu šo uzdevumu, ir svarīgi 
uzraudzīt progresu. Programma sniegs 
atbalstu rādītāju izstrādē un to datu analīzē, 
kas attiecas uz pētnieku mobilitāti, 
prasmēm un karjeru, nolūkā konstatēt 
nepilnības Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un veicināt šo darbību ietekmi. 
Darbības tiks īstenotas, tiecoties pēc 
sinerģijas un ciešas sadarbības ar politikas 

Lai efektīvi veiktu šo uzdevumu, ir svarīgi 
uzraudzīt progresu. Programma sniegs 
atbalstu rādītāju izstrādē un to datu analīzē, 
kas attiecas uz pētnieku mobilitāti, 
prasmēm un karjeru, nolūkā konstatēt 
nepilnības Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un veicināt šo darbību ietekmi. 
Darbības tiks īstenotas, tiecoties pēc 
sinerģijas un ciešas sadarbības ar politikas 
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atbalsta darbībām, kas paredzētas 
pētniekiem, viņu darba devējiem un 
finansētājiem un tiek veiktas saskaņā ar 
“Iekļaujošas, novatoriskas un drošas 
sabiedrības” iniciatīvu. Īpašas darbības 
finansēs, lai atbalstītu iniciatīvas un 
tādējādi uzlabotu informētību par karjeras 
nozīmi pētniecības jomā, un izplatītu 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kuri 
gūti, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību atbalstam paredzētās aktivitātes.

atbalsta darbībām, kas paredzētas 
pētniekiem, viņu darba devējiem un 
finansētājiem un tiek veiktas saskaņā ar 
“Iekļaujošas, novatoriskas un drošas 
sabiedrības” iniciatīvu. Īpašas darbības 
finansēs, lai atbalstītu iniciatīvas un 
tādējādi uzlabotu informētību par karjeras 
nozīmi pētniecības jomā, palīdzētu 
personām, kas atgriežas darbā pēc 
karjeras pārtraukuma, un izplatītu 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kuri 
gūti, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību atbalstam paredzētās aktivitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai efektīvi veiktu šo uzdevumu, ir svarīgi 
uzraudzīt progresu. Programma sniegs 
atbalstu rādītāju izstrādē un to datu analīzē, 
kas attiecas uz pētnieku mobilitāti, 
prasmēm un karjeru, nolūkā konstatēt 
nepilnības Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un veicināt šo darbību ietekmi. 
Darbības tiks īstenotas, tiecoties pēc 
sinerģijas un ciešas sadarbības ar politikas 
atbalsta darbībām, kas paredzētas 
pētniekiem, viņu darba devējiem un 
finansētājiem un tiek veiktas saskaņā ar 
“Iekļaujošas, novatoriskas un drošas 
sabiedrības” iniciatīvu. Īpašas darbības 
finansēs, lai atbalstītu iniciatīvas un 
tādējādi uzlabotu informētību par karjeras 
nozīmi pētniecības jomā, un izplatītu 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kuri 
gūti, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību atbalstam paredzētās aktivitātes.

Lai efektīvi veiktu šo uzdevumu, ir svarīgi 
uzraudzīt progresu. Programma sniegs 
atbalstu rādītāju izstrādē un to datu analīzē, 
kas attiecas uz pētnieku mobilitāti, 
prasmēm un karjeru, nolūkā konstatēt 
nepilnības Marijas Kirī vārdā nosauktajās 
darbībās un veicināt šo darbību ietekmi. 
Darbības tiks īstenotas, tiecoties pēc 
sinerģijas un ciešas sadarbības ar politikas 
atbalsta darbībām, kas paredzētas 
pētniekiem, viņu darba devējiem un 
finansētājiem un tiek veiktas saskaņā ar 
“Zinātne ar sabiedrību un priekš 
sabiedrības” iniciatīvu. Īpašas darbības 
finansēs, lai atbalstītu iniciatīvas un 
tādējādi uzlabotu informētību par karjeras 
nozīmi pētniecības jomā, un izplatītu 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kuri 
gūti, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību atbalstam paredzētās aktivitātes.

Or. en
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Grozījums Nr. 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības būs 
pieejamas apmācības un karjeras
izaugsmes pasākumiem visās pētniecības 
un inovācijas jomās, kas atbilst Līgumā 
noteiktajām jomām, sākot no 
fundamentālajiem pētījumiem līdz pat 
pētījumu ieviešanai tirgū un inovācijas 
pakalpojumiem. Pieteikuma iesniedzēji 
brīvi izvēlēsies pētniecības un inovācijas 
jomas, kā arī nozares.

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības būs 
pieejamas apmācības un karjeras 
izaugsmes pasākumiem visās pētniecības 
un inovācijas jomās, kas atbilst Līgumā 
noteiktajām jomām, tostarp sociālajās un 
humanitārajās zinātnēs, sākot no 
fundamentālajiem pētījumiem līdz pat 
pētījumu ieviešanai tirgū un inovācijas 
pakalpojumiem. Pieteikuma iesniedzēji 
brīvi izvēlēsies pētniecības un inovācijas 
jomas, kā arī nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot visas iepriekš aprakstītās 
darbības, uzmanība jāpievērš plašai 
uzņēmumu, īpaši MVU, kā arī citu sociāli 
ekonomisko tirgus dalībnieku līdzdalībai, 
lai nodrošinātu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību veiksmīgu īstenošanu un ietekmi. 
Izmantojot visas Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības, tiek veicināta 
ilgtermiņa sadarbība starp augstākās 
izglītības un pētniecības organizācijām, kā 
arī privāto sektoru, ņemot vērā intelektuālo 
īpašuma tiesību aizsardzību.

Īstenojot visas iepriekš aprakstītās 
darbības, uzmanība jāpievērš plašai 
uzņēmumu, īpaši MVU, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, kā arī citu 
sociāli ekonomisko tirgus dalībnieku 
līdzdalībai, lai nodrošinātu Marijas Kirī 
vārdā nosaukto darbību veiksmīgu 
īstenošanu un ietekmi. Izmantojot visas 
Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības, tiek 
veicināta ilgtermiņa sadarbība starp 
augstākās izglītības un pētniecības 
organizācijām, kā arī privāto sektoru, 
ņemot vērā intelektuālo īpašuma tiesību 
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aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot visas iepriekš aprakstītās 
darbības, uzmanība jāpievērš plašai 
uzņēmumu, īpaši MVU, kā arī citu sociāli 
ekonomisko tirgus dalībnieku līdzdalībai, 
lai nodrošinātu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību veiksmīgu īstenošanu un ietekmi. 
Izmantojot visas Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības, tiek veicināta 
ilgtermiņa sadarbība starp augstākās 
izglītības un pētniecības organizācijām, kā 
arī privāto sektoru, ņemot vērā intelektuālo 
īpašuma tiesību aizsardzību.

Īstenojot visas iepriekš aprakstītās 
darbības, uzmanība jāpievērš plašai 
uzņēmumu, īpaši MVU, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, kā arī citu 
sociāli ekonomisko tirgus dalībnieku 
līdzdalībai, lai nodrošinātu Marijas Kirī 
vārdā nosaukto darbību veiksmīgu 
īstenošanu un ietekmi. Izmantojot visas 
Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības, tiek 
veicināta ilgtermiņa sadarbība starp 
augstākās izglītības un pētniecības 
organizācijām, kā arī privāto sektoru, 
ņemot vērā intelektuālo īpašuma tiesību 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai dotācijas būtu pieejamas visiem talanta 
avotiem, veiks vispārējus pasākumus 
jebkuru ar piekļuvi dotācijām saistītu 
izkropļojumu novēršanai, piemēram, 
veicinot vienlīdzīgas iespējas visās 
Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās un
nosakot līdzdalības kritērijus, ņemot vērā 

Lai dotācijas būtu pieejamas visiem talanta 
avotiem, veiks vispārējus pasākumus 
jebkuru ar piekļuvi dotācijām saistītu 
izkropļojumu novēršanai, piemēram, 
veicinot vienlīdzīgas iespējas visās 
Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās, 
nosakot līdzdalības kritērijus, ņemot vērā 
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dzimumu. Turklāt, īstenojot Marijas Kirī 
vārdā nosauktās darbības, paredzēts 
atbalstīt pētniekus, lai viņu karjeras 
izaugsme kļūtu stabilāka un lai viņiem 
nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru starp darbu 
un dzīvi, ņemot vērā viņu ģimenes 
stāvokli, kā arī atbalstot iespējas atsākt 
karjeru pētniecības jomā pēc pārtraukuma. 
Visiem finansējumu saņēmušajiem 
dalībniekiem jāapstiprina Eiropas Pētnieku 
hartas un Uzvedības kodeksa principi 
attiecībā uz atklātu pieņemšanu darbā un 
pievilcīgiem darba apstākļiem, kā arī tie 
jāpiemēro.

dzimumu un palīdzot tām personām, kas 
atgriežas darbā pēc karjeras 
pārtraukuma. Turklāt, īstenojot 
Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības, 
paredzēts atbalstīt pētniekus, lai viņu 
karjeras izaugsme kļūtu stabilāka un lai 
viņiem nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru 
starp darbu un dzīvi, ņemot vērā viņu 
ģimenes stāvokli, kā arī atbalstot iespējas 
atsākt karjeru pētniecības jomā pēc 
pārtraukuma. Visiem finansējumu 
saņēmušajiem dalībniekiem jāapstiprina 
Eiropas Pētnieku hartas un Uzvedības 
kodeksa principi attiecībā uz atklātu 
pieņemšanu darbā un pievilcīgiem darba 
apstākļiem, kā arī tie jāpiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Anna Záborská, Jan Březina

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai dotācijas būtu pieejamas visiem talanta 
avotiem, veiks vispārējus pasākumus 
jebkuru ar piekļuvi dotācijām saistītu 
izkropļojumu novēršanai, piemēram, 
veicinot vienlīdzīgas iespējas visās 
Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās un 
nosakot līdzdalības kritērijus, ņemot vērā 
dzimumu. Turklāt, īstenojot Marijas Kirī 
vārdā nosauktās darbības, paredzēts 
atbalstīt pētniekus, lai viņu karjeras 
izaugsme kļūtu stabilāka un lai viņiem 
nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru starp darbu 
un dzīvi, ņemot vērā viņu ģimenes 
stāvokli, kā arī atbalstot iespējas atsākt 
karjeru pētniecības jomā pēc pārtraukuma. 
Visiem finansējumu saņēmušajiem 
dalībniekiem jāapstiprina Eiropas Pētnieku 
hartas un Uzvedības kodeksa principi 
attiecībā uz atklātu pieņemšanu darbā un 

Lai dotācijas būtu pieejamas visiem talanta 
avotiem, veiks vispārējus pasākumus 
jebkuru ar piekļuvi dotācijām saistītu 
izkropļojumu novēršanai, piemēram, 
veicinot vienlīdzīgas iespējas visās 
Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās un 
nosakot līdzdalības kritērijus, ņemot vērā 
gan sievietes, gan vīriešus. Visiem 
finansējumu saņēmušajiem dalībniekiem 
jāapstiprina Eiropas Pētnieku hartas un 
Uzvedības kodeksa principi attiecībā uz 
atklātu pieņemšanu darbā un pievilcīgiem 
darba apstākļiem, kā arī tie jāpiemēro.
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pievilcīgiem darba apstākļiem, kā arī tie 
jāpiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 3. sadaļa – 3.6. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējuma ieguvējam Marijas Kirī 
vārdā nosaukto darbību ietvaros vajadzētu 
būt tiesībām izmantot iespēju finansējumu 
periodu sadalīt 12 papildu mēnešos, ja tas 
ir nepieciešams, lai pabeigtu savus 
pētniecības projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbības tīklā izcilība
Darbību uzdevums būs samazināt 
Savienībā pastāvošās zinātniskās un 
tehniskās atšķirības un tādējādi veicināt 
kopējās zinātniskās un tehnoloģiskās 
pētniecības efektivitātes un izcilības 
uzlabojumu visās dalībvalstīs.
5.1. Īpaši mērķi un pieeja
Atbalsti tiks sniegti izcilas pētniecības 
centriem, lai to pētniecības jaudas varētu 
labāk kalpot Eiropas ekonomikas un 
sociālajai attīstībai, saistībā ar 
ieguldījumu zinātnes un tehnoloģijas 
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nozares restrukturizācijā dažās ne tik 
efektīvās Savienības teritorijās un saistībā 
ar vispārējo Savienības izcilas pētniecības 
centru un inovācijas jaudu 
pastiprināšanu.
To nodrošinās, ļaujot zinātniski mazāk 
attīstīto Savienības teritoriju izcilas 
pētniecības centriem izveidot vai uzlabot 
to saiknes ar citu Savienības teritoriju 
izcilas pētniecības centriem, sadarbojoties 
tīklā un slēdzot sadraudzības nolīgumus, 
un uzlabot to pētniecības un jauninājumu 
jaudas līdz partneru līmenim.
Tas arī ļaus dažām pētniecības grupām 
vairāk piedalīties pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, tādējādi veicinot 
nepieciešamo šīs dalības paplašināšanos.
5.2. Konkrēti ar ieviešanu saistīti aspekti
Darbība attiecas uz visām zinātnes un 
tehnoloģijas jomām.
Savienības finansējums atbalstīs tīklus, 
kurus veido vismaz trīs pētniecības un/vai 
tehnoloģiskie centri, kas dabas, sociālajās 
un ekonomiskajās zinātnēs ir apvienojuši 
teorētisko un lietišķo pētniecību.
Viens no centriem ir jāizveido kādā no 
zinātniski mazāk attīstītām Savienības 
valstīm vai attālākā reģionā. Zinātniski 
mazāk attīstītu valsti nosaka pēc tās 
dalības līmeņa iepriekšējā 
7. pamatprogrammā —  dalībvalsts, kurai 
7. pamatprogrammā ir mazāk par 
2 atlasītajiem projektiem uz 1 000 000 
iedzīvotājiem, atbilst šīs darbības 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1.1. Jaunu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru attīstīšana

4.1.1. Pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru attīstīšana

Or. fr

Pamatojums

Septītajā pētniecības un izstrādes pamatprogrammā bija noteikta norma, kurā bija paredzēts 
atbalsts gan pastāvošajai, gan jaunajai infrastruktūrai, kas ir saprātīga pieeja. Vārdu 
„jaunu” svītrošana no virsraksta nozīmētu to, ka atbalstu joprojām varētu sniegt arī 
esošajām infrastruktūrām. Pielāgošanās pasākumu atbalstīšana, nodrošinot esošās
infrastruktūras atbilstību pašreizējām vajadzībām, ietaupītu laiku un naudu.

Grozījums Nr. 439
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt Eiropas Pētniecības 
infrastruktūru stratēģijas forumā (European 
Strategy Forum on Research 
Infrastructures, ESFRI) noteikto 
pētniecības infrastruktūru un citu pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūru 
īstenošanu, ilgtermiņa ilgtspējīgumu un 
efektīvu darbību, kas palīdzēs Eiropai 
reaģēt uz lielajām problēmām zinātnē, 
rūpniecības nozarē un sabiedrībā. Šis 
mērķis īpaši attieksies uz tām 
infrastruktūrām, ar kurām veido vai ir 
izveidota to pārvaldība, piemēram, 
pamatojoties uz Eiropas Pētniecības 
infrastruktūras konsorciju (European 
Research Infrastructure Consortium, ERIC) 
vai jebkuru līdzvērtīgu struktūru Eiropas 
vai starptautiskā līmenī.

Mērķis ir nodrošināt Eiropas Pētniecības 
infrastruktūru stratēģijas forumā (European 
Strategy Forum on Research 
Infrastructures, ESFRI) noteikto 
pētniecības infrastruktūru un citu pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūru, tostarp 
izcilu reģionālo Eiropas nozīmes 
infrastruktūru, īstenošanu, ilgtermiņa 
ilgtspējīgumu un efektīvu darbību, kas 
palīdzēs Eiropai reaģēt uz lielajām 
problēmām zinātnē, rūpniecības nozarē un 
sabiedrībā. Šis mērķis īpaši attieksies uz 
tām infrastruktūrām, ar kurām veido vai ir 
izveidota to pārvaldība, piemēram, 
pamatojoties uz Eiropas Pētniecības 
infrastruktūras konsorciju (European 
Research Infrastructure Consortium, ERIC) 
vai jebkuru līdzvērtīgu struktūru Eiropas 
vai starptautiskā līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt Eiropas Pētniecības 
infrastruktūru stratēģijas forumā (European 
Strategy Forum on Research 
Infrastructures, ESFRI) noteikto 
pētniecības infrastruktūru un citu pasaules 
līmeņa pētniecības infrastruktūru 
īstenošanu, ilgtermiņa ilgtspējīgumu un 
efektīvu darbību, kas palīdzēs Eiropai 
reaģēt uz lielajām problēmām zinātnē, 
rūpniecības nozarē un sabiedrībā. Šis 
mērķis īpaši attieksies uz tām 
infrastruktūrām, ar kurām veido vai ir 
izveidota to pārvaldība, piemēram, 
pamatojoties uz Eiropas Pētniecības 
infrastruktūras konsorciju (European 
Research Infrastructure Consortium, ERIC) 
vai jebkuru līdzvērtīgu struktūru Eiropas 
vai starptautiskā līmenī.

Mērķis ir nodrošināt Eiropas Pētniecības 
infrastruktūru stratēģijas forumā (European 
Strategy Forum on Research 
Infrastructures, ESFRI) noteikto 
pētniecības infrastruktūru un citu Eiropā 
pastāvošu pasaules līmeņa pētniecības 
infrastruktūru īstenošanu, ilgtermiņa 
ilgtspējīgumu un efektīvu darbību, kas 
palīdzēs Eiropai reaģēt uz lielajām 
problēmām zinātnē, rūpniecības nozarē un 
sabiedrībā. Šis mērķis īpaši attieksies uz 
tām infrastruktūrām, ar kurām veido vai ir 
izveidota to pārvaldība, piemēram, 
pamatojoties uz Eiropas Pētniecības 
infrastruktūras konsorciju (European 
Research Infrastructure Consortium, ERIC) 
vai jebkuru līdzvērtīgu struktūru Eiropas 
vai starptautiskā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtu jāatbalsta arī pētniecības 
infrastruktūras, kas nav iekļautas ESFRI 
sarakstā, bet kurām ir ievērojama 
transreģionāla mēroga nozīme.
Pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
attiecībā uz pētniecības infrastruktūru 
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būtu arī jāatbalsta transnacionālā 
sadarbība.
Eiropas Komisija palīdz dalībvalstīm 
optimizēt pētniecības iekārtas, izveidojot 
Eiropas Savienības mēroga datubāzi, kurā 
iekļautu sabiedrībai viegli pieejamas 
reģionālās pētniecības infrastruktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – 2. daļa –
c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbības posmu (piem., piekļuvi, datu 
apstrādi, informatīvos pasākumus, 
apmācības un starptautiskās sadarbības 
pasākumus).

(c) darbības posmu (piem., piekļuvi, datu 
apstrādi, informatīvos pasākumus, 
apmācības un starptautiskās sadarbības 
pasākumus). Tostarp atbalstīt vadīšanas 
izmaksas, lai nodrošinātu ilgtspējību un 
augstāko kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – 2. daļa –
c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbības posmu (piem., piekļuvi, datu 
apstrādi, informatīvos pasākumus, 
apmācības un starptautiskās sadarbības 
pasākumus).

c) darbības posmu (piem., Eiropas līmeņa 
koordinācijas pasākumus, transnacionālu
piekļuvi, datu apstrādi, informatīvos 
pasākumus, apmācības un starptautiskās 
sadarbības pasākumus).
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Or. en

Grozījums Nr. 444
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.1. apakšpunkts – 2. daļa –
ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) restrukturizācijas posmu (piemēram, 
pielāgošanas pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka ar izveidotajām 
infrastruktūrām stratēģiskās vajadzības 
tiek apmierinātas efektīvāk). 

Or. fr

Pamatojums

Septītajā pētniecības un izstrādes pamatprogrammā bija noteikta norma, kurā bija paredzēts 
atbalsts gan pastāvošajai, gan jaunajai infrastruktūrai, kas ir saprātīga pieeja. Vārdu 
„jaunu” svītrošana no virsraksta nozīmētu to, ka atbalsts joprojām tiek sniegts arī esošajai 
infrastruktūrai. Pielāgošanās pasākumu atbalstīšana, nodrošinot esošās infrastruktūras 
atbilstību pašreizējām vajadzībām, ietaupītu laiku un naudu.

Grozījums Nr. 445
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība sniegs atbalstu tādu tīklu 
nodrošināšanai, kas Eiropas mērogā 
apvienos un integrēs būtiskas valstu 
pētniecību infrastruktūras. Tiks nodrošināts 
finansējums, lai īpaši veicinātu pētnieku 
starptautisku un virtuālu piekļuvi, kā arī 
infrastruktūru nodrošināto pakalpojumu 
harmonizāciju un uzlabošanu. Minētais 
atbalsts būtu vajadzīgs apmēram simts 
šādiem tīkliem un no piekļuves šīm 

Eiropas Savienība sniegs atbalstu tādu tīklu 
nodrošināšanai, kas Eiropas mērogā 
apvienos un integrēs būtiskas valstu 
pētniecību infrastruktūras, īpaši 
pievēršoties ES-15 un ES-12 dalībvalstu 
zinātnisko kopienu darbības tīklā un 
integrācijas veicināšanai, piemēram, 
apvienojot kopējās pētniecības 
infrastruktūras resursus. Tiks nodrošināts 
finansējums, lai īpaši veicinātu pētnieku 
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struktūrām labumu varētu gūt apmēram 
20 000 pētnieku gadā.

starptautisku un virtuālu piekļuvi, kā arī 
infrastruktūru nodrošināto pakalpojumu 
harmonizāciju un uzlabošanu. Minētais 
atbalsts būtu vajadzīgs apmēram simts 
šādiem tīkliem un no piekļuves šīm 
struktūrām labumu varētu gūt apmēram 
20 000 pētnieku gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība sniegs atbalstu tādu tīklu 
nodrošināšanai, kas Eiropas mērogā 
apvienos un integrēs būtiskas valstu 
pētniecību infrastruktūras. Tiks nodrošināts 
finansējums, lai īpaši veicinātu pētnieku 
starptautisku un virtuālu piekļuvi, kā arī 
infrastruktūru nodrošināto pakalpojumu 
harmonizāciju un uzlabošanu. Minētais 
atbalsts būtu vajadzīgs apmēram simts 
šādiem tīkliem un no piekļuves šīm 
struktūrām labumu varētu gūt apmēram 
20 000 pētnieku gadā.

Eiropas Savienība sniegs atbalstu tādu tīklu 
nodrošināšanai, kas Eiropas mērogā 
apvienos un integrēs būtiskas valstu gan 
teorētiskās, gan lietišķās pētniecības 
infrastruktūras. Tiks nodrošināts 
finansējums, lai īpaši veicinātu pētnieku 
starptautisku un virtuālu piekļuvi, kā arī 
infrastruktūru nodrošināto pakalpojumu 
harmonizāciju un uzlabošanu. Minētais 
atbalsts būtu vajadzīgs apmēram simts 
šādiem tīkliem un no piekļuves šīm 
struktūrām labumu varētu gūt apmēram 
20 000 pētnieku gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir līdz 2020. gadam izveidot 
vienotu un atvērtu Eiropas telpu pētniecībai 

Mērķis ir līdz 2020. gadam izveidot 
vienotu un atvērtu Eiropas telpu pētniecībai 
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tiešsaistē, kur pētnieki varēs izmantot 
vismodernākos, visuresošus un drošus 
pakalpojumus tīklu veidošanai un 
skaitļošanai, kā arī vienotu un atklātu 
piekļuvi e-zinātnes videi un globālajiem 
datu resursiem.

tiešsaistē, kur pētnieki varēs izmantot 
vismodernākos, visuresošus un drošus 
pakalpojumus tīklu veidošanai un 
skaitļošanai, kā arī vienotu un atklātu 
piekļuvi e-zinātnes videi un globālajiem 
datu resursiem. Tāpēc ir lietderīgi 38 % 
tieši šim mērķim paredzētā budžeta atvēlēt 
pētniecībai un inovācijai e-infrastruktūras 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu šo mērķi, atbalstu piešķirs: 
globāliem pētniecības un izglītības tīkliem, 
kas pēc pieprasījuma nodrošina modernus, 
standartizētus un izmērāmus starpdomēnu 
pakalpojumus; tīkla un mākoņa 
infrastruktūrām, kuras nodrošina gandrīz 
neierobežotu skaitļošanas un datu apstrādes 
spēju; jaudīgas skaitļošanas tehnikas 
ekosistēmai, kas tuvojas eksa-pakāpei; 
programmatūras un pakalpojumu 
infrastruktūrai, piemēram, simulācijai un 
vizualizācijai; reāllaika sadarbības 
instrumentiem; un savietojamai, atvērtai un 
drošai zinātnisko datu infrastruktūrai.

Lai sasniegtu šo mērķi, atbalstu piešķirs: 
globāliem pētniecības un izglītības tīkliem, 
kas pēc pieprasījuma nodrošina modernus, 
standartizētus un izmērāmus 
starpinstitucionālu un starpdomēnu 
vispārējos pakalpojumus; tīkla un mākoņa 
infrastruktūrām, kuras nodrošina gandrīz 
neierobežotu skaitļošanas un datu apstrādes 
spēju; jaudīgas skaitļošanas tehnikas 
ekosistēmai, kas tuvojas eksa-pakāpei; 
programmatūras un pakalpojumu 
infrastruktūrai, piemēram, simulācijai un 
vizualizācijai; reāllaika sadarbības 
instrumentiem; un savietojamai, atvērtai un 
drošai zinātnisko datu infrastruktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 4.2. punkts – 4.2.1. apakšpunkts – 2. daļa –
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da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbalsta pasākumus, ar kuriem tiek 
palielināta pētniecības infrastruktūras, 
tostarp e-infrastruktūras, sadarbspēja.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.1. punkts – 4.1.3. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārēju Eiropas universitāšu un 
pētniecības institūciju iespējas tiešsaistē 
piekļūt lielākajai daļai pasaules 
zinātnisko publikāciju atbalstīs, 
konsolidējot Eiropas Savienības tiešsaistes 
atklātās zinātnes bibliotēkas e-
infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas Savienības finansējumu 
atbalstīs to darbinieku apmācību, kas vada 
Eiropas nozīmes pētniecības infrastruktūras 
un nodrošina to darbību, personāla un 
labākās prakses apmaiņu šajās struktūrās, 
kā arī atbilstošu cilvēkresursu 
nodrošinājumu galvenajās jomās, tostarp 
īpašu mācību programmu izveidi.

Ar Eiropas Savienības finansējumu 
atbalstīs to darbinieku izglītību un
apmācību, kas izmanto, vada Eiropas 
nozīmes pētniecības infrastruktūras un 
nodrošina to darbību, personāla un labākās 
prakses apmaiņu šajās struktūrās, tostarp 
vadošo darbinieku un projektu vadītāju 
komandējuma shēmas, kā arī atbilstošu 
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cilvēkresursu nodrošinājumu galvenajās 
jomās, tostarp īpašu mācību programmu 
izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 452
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas Savienības finansējumu 
atbalstīs to darbinieku apmācību, kas vada 
Eiropas nozīmes pētniecības infrastruktūras 
un nodrošina to darbību, personāla un 
labākās prakses apmaiņu šajās struktūrās, 
kā arī atbilstošu cilvēkresursu 
nodrošinājumu galvenajās jomās, tostarp 
īpašu mācību programmu izveidi.

Ar Eiropas Savienības finansējumu 
atbalstīs to darbinieku apmācību, kas vada 
Eiropas nozīmes pētniecības infrastruktūras 
un nodrošina to darbību, personāla un 
labākās prakses apmaiņu šajās struktūrās, 
kā arī atbilstošu cilvēkresursu 
nodrošinājumu galvenajās jomās, tostarp 
īpašu mācību programmu izveidi. Tiek 
atbalstīta sinerģija un saskanība ar 
Marijas Skladovskas Kirī vārdā 
nosauktajām darbībām un ETI zināšanu 
un inovāciju kopienām.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.2. punkts – 4.2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Eiropas Savienības finansējumu 
atbalstīs to darbinieku apmācību, kas vada 
Eiropas nozīmes pētniecības infrastruktūras 
un nodrošina to darbību, personāla un 
labākās prakses apmaiņu šajās struktūrās, 
kā arī atbilstošu cilvēkresursu 
nodrošinājumu galvenajās jomās, tostarp 

Ar Eiropas Savienības finansējumu 
atbalstīs to darbinieku apmācību, kas vada 
Eiropas nozīmes pētniecības infrastruktūras 
un nodrošina to darbību, personāla un 
labākās prakses apmaiņu šajās struktūrās, it 
īpaši starp ES-15 un ES-12 dalībvalstīm, 
kā arī atbilstošu cilvēkresursu 
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īpašu mācību programmu izveidi. nodrošinājumu galvenajās jomās, tostarp 
īpašu mācību programmu izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4. sadaļa – 4.3. punkts – 4.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt globālo pētniecības 
infrastruktūru attīstību, t. i., to pētniecības 
infrastruktūru attīstību, kam vajadzīgs 
finansējums un vienošanās globālā mērogā. 
Mērķis ir arī veicināt Eiropas infrastruktūru 
sadarbību ar infrastruktūrām ārpus Eiropas, 
nodrošinot to globālo savstarpējo 
izmantojamību un sasniedzamību, kā arī 
censties panākt starptautiskas vienošanās 
par savstarpēju izmantošanu, atvērtību vai 
infrastruktūru līdzfinansēšanu. Šajā sakarā 
vērā tiks ņemtas augstāko amatpersonu 
Karnegī grupas rekomendācijas par 
pasaules pētniecības infrastruktūrām. Tāpat 
uzmanība tiks pievērsta atbilstošas 
Eiropas Savienības līdzdalības 
nodrošināšanai koordinācijā ar tādām 
starptautiskām organizācijām kā ANO vai 
ESAO.

Mērķis ir veicināt globālo pētniecības 
infrastruktūru attīstību, t. i., to pētniecības 
infrastruktūru attīstību, kam vajadzīgs 
finansējums un vienošanās globālā mērogā. 
Mērķis ir arī veicināt Eiropas infrastruktūru 
sadarbību ar infrastruktūrām ārpus Eiropas, 
nodrošinot to globālo savstarpējo 
izmantojamību un sasniedzamību, kā arī 
censties panākt starptautiskas vienošanās 
par savstarpēju izmantošanu, atvērtību vai 
infrastruktūru līdzfinansēšanu. Šajā sakarā 
vērā tiks ņemtas augstāko amatpersonu 
Karnegī grupas rekomendācijas par 
pasaules pētniecības infrastruktūrām. Tāpat 
uzmanība tiks pievērsta atbilstošas 
Eiropas Savienības līdzdalības 
nodrošināšanai koordinācijā ar tādām 
starptautiskām organizācijām kā ANO vai 
ESAO. Ir jārisina arī jautājumi, kas 
attiecas uz pētniecības infrastruktūras 
partnerattiecībām ar jaunattīstības 
valstīm, piemēram, saistībā ar kopējo 
Āfrikas un Eiropas Savienības stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izcilības popularizēšana un dalībnieku 
loka paplašināšana
Lai palīdzētu samazināt pētniecības un 
inovāciju atpalicību Eiropā, tiks panākta 
papildināmība un efektīva sinerģija ar 
strukturāliem fondiem gan augšupejošā 
virzienā (spējas attīstīšana dalībvalstīs, lai 
labāk sagatavotu šo valstu dalību 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”), gan 
lejupejošā virzienā (pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” iegūto pētniecības un
inovāciju rezultātu izmantošana un 
izplatīšana). Vajadzības gadījumā tiks 
veicināta abu instrumentu savstarpēja 
sadarbspēja. Tiks veicināts kumulatīvs un 
kombinēts finansējums.
Šajā sakarībā pasākumu mērķis būs 
pilnībā izmantot Eiropas talantu kopuma 
potenciālu un līdz ar to optimizēt 
pētniecības un inovāciju ekonomisko un 
sociālo ietekmi, un tos īstenos atsevišķi no 
kohēzijas politikas fondu ietvaros veiktās 
politikas un darbībām, vienlaikus tās 
papildinot. Šie pasākumi ir:
(a) mazāk attīstīto dalībvalstu jauno 
institūciju, izcilības centru un inovatīvu 
reģionu sasaistīšana ar attiecīgām 
starptautiska līmeņa vadošajiem 
starptautiskajiem partneriem citur Eiropā. 
Tas nozīmēs darbinieku sadraudzību un 
apmaiņu, ekspertu padomu un palīdzību 
un izcilības centru attīstīšanas kopējo 
stratēģiju izstrādi. Mazāk attīstītos 
reģionos to var atbalstīt ar kohēzijas 
politikas fondiem. Tiks izskatīts jautājums 
par sakaru veidošanu ar novatoriskiem 
puduriem, par izcilības atzīšanu mazāk 
attīstītajos reģionos, tostarp kolēģiem 
veicot salīdzinošus vērtējumus un 
piešķirot izcilības apzīmējumu tām 
institūcijām, kuras atbilst 



AM\907981LV.doc 49/129 PE492.815v01-00

LV

starptautiskajiem standartiem;
(b) konkursa izsludināšana par 
starptautiski konkurētspējīga pētniecības 
centra izveidi mazāk attīstītos reģionos —  
konkursā drīkst piedalīties komandas, kas 
katra pārstāv novatorisku, bet joprojām 
mazāk attīstītu reģionu un starptautiski 
atzītu citur Eiropā esošu izcilības centru. 
Nesen izveidoto pētniecības institūtu 
pamatā esošās zinātniskās koncepcijas 
būtu jānovērtē, balstoties uz izcilības 
principu; reģioniem būtu jānāk klajā ar 
reālistisku vispārējo pieeju infrastruktūrai 
un kopējai videi, kas veicinātu pētniecību 
un inovācijas, ar kaut ko, ko varētu 
izveidot ar reģioniem paredzētiem 
strukturāliem fondiem; ar šo konkursu 
būtu jāspēj ievērojami papildināt 
ekonomiski vājāko reģionu centienus 
attīstīt ilgtermiņa viedas specializācijas 
stratēģiju;
(c) Eiropas Pētniecības telpas 
priekšsēdētāju pozīciju izveidošana, lai 
darbam institūcijās, kurām ir 
neapšaubāmas iespējas veikt izcilus 
pētījumus, piesaistītu izcilus akadēmiskos 
spēkus, tādējādi ļaujot tām pilnīgi 
izmantot šīs iespējas nolūkā radīt 
vienlīdzīgus pētniecības un inovāciju 
apstākļus visā Eiropas Pētniecības telpā. 
Tas ietvers institucionālu atbalstu 
konkurētspējīgas pētniecības vides un 
tādu pamatapstākļu radīšanai, kas ir 
vajadzīgi talantīgāko pētnieku piesaistei, 
paturēšanai un viņu prasmju pilnveidei 
šajās institūcijās;
(d) „izcilības apzīmējuma” piešķiršana 
par atzinīgi novērtētu EPP, Marijas 
Skladovskas Kirī vārdā nosauktu vai 
sadarbības projektu priekšlikumiem, kuri 
nespēja piesaistīt finansējumu budžeta 
ierobežojumu dēļ. Nacionālus un 
reģionālus fondus līdz ar to varētu 
mudināt uz ieguldījumu šo projektu 
finansējumā, ja tie atbilst izcilības 
kritērijiem, taču nevar tikt finansēti 
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Eiropas līdzekļu trūkuma dēļ;
(e) „izcilības apzīmējuma” piešķiršana 
pabeigtiem projektiem, lai atvieglotu 
turpmāko darbību finansējumu 
(piemēram, izmēģinājuma un 
demonstrācijas projektu vai pētījumu 
rezultātu izmantošanas finansējumu) no 
valstu vai reģionālo struktūru puses;
(f) PPE „atgriešanās stipendiju” 
piešķiršana pētniekiem, kas patlaban 
strādā ārpus Eiropas un kas vēlas strādāt 
Eiropā, vai pētniekiem, kas jau strādā 
Eiropā un grib doties uz mazāk attīstītiem 
reģioniem;
(g) tādu papildinošu nolīgumu 
atbalstīšana, ko savā starpā noslēgušas 
sadarbības pētniecības projektus 
īstenojošas organizācijas ar citām 
struktūrām un organizācijām, kas 
izveidotas galvenokārt valstīs, kuras nav 
tieši saistītas ar attiecīgo projektu, ļoti 
konkrētā nolūkā sekmēt apmācības 
iespējas (proti, doktora grāda un 
pēcdoktora grāda posteņus);
(h) sekmīgo tīklu darbības stiprināšana, 
lai izveidotu pētniecības un inovāciju 
jomā strādājošo institūciju augstvērtīgu 
darbību tīklā. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta Eiropas sadarbībai zinātnes un 
tehnoloģiju jomā (COST), lai veicinātu 
pasākumus, ar kuriem atrod un savieno 
„izcilības saliņas” (augstvērtīgas zinātnes 
kopienas un pētniekus agrīnā karjeras 
posmā) visā Eiropā;
(i) īpašu apmācības mehānismu izstrāde 
par dalību pamatprogrammā „Apvārsnis 
2020”, pilnībā izmantojot tādus esošos 
tīklus kā valstu kontaktpunkti;
(j) doktora grāda un pēcdoktora grāda 
stipendiju pieejamības nodrošināšana un 
padziļināto studiju stipendiju 
nodrošināšana inženieriem, lai viņi varētu 
izmantot visas Eiropā esošās pētniecības 
starptautiskās infrastruktūras, tostarp arī 
tās, ko pārzina starptautiskās zinātnes 
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organizācijas;
(k) attīstības atbalstu un viedas 
specializācijas stratēģiju pārraudzība. 
Tiks izstrādāts politikas atbalsta 
instruments, un ar starptautiska 
salīdzinoša novērtējuma un labākās 
prakses apmaiņas palīdzību reģionālajā 
līmenī tiks veicināta politikas apguve;
(l) tiešsaistes tirdzniecības platformas 
izveidošana, kur varētu reklamēt 
intelektuālo īpašumu nolūkā nodrošināt 
ĪIT īpašnieku un izmantotāju kontaktus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka patlaban notiekošā intelektuālā darbaspēka emigrācija no vairākām 
dalībvalstīm Eiropai ir liela problēma, būtu pilnībā jāliek lietā izcilība, lai vairotu 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sinerģiju ar strukturāliem fondiem, piemēram, rīkojot 
konkursu, ko Eiropas Parlaments jau ieteica Matias ziņojumā. Reģions vajadzīgās 
infrastruktūras izveidei izmantos savus resursus un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļus, attiecībā uz kuriem nav jārīko konkurss. Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējums būtu jāizmanto izciliem pētījumiem.

Grozījums Nr. 456
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ZINĀTNE AR SABIEDRĪBU UN 
PRIEKŠ SABIEDRĪBAS — CENTIENI 
NODROŠINĀT ATBILDĪGU 
PĒTNIECĪBU UN INOVĀCIJAS
4.1. Sabiedrības iesaistīšanās pētniecībā 
un inovācijā atbalstīšana
Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijās un veicināt 
starpdisciplinārus pētījumus un 
inovācijas, it īpaši tiks atbalstīta 
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iedzīvotāju dalība pētniecībā un 
inovācijās.
4.2. Dzimumu vienlīdzības veicināšana
Veicināt dzimumu vienlīdzību, atbalstot 
izmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības programmu 
projektos. Tas attiecas uz dažādiem 
aspektiem, kas jo īpaši skar vienlīdzības 
nodrošināšanu pētniecības karjerās, 
lēmumu pieņemšanu un dzimumu 
vienlīdzības apsvērumu ievērošanu 
pētniecības un inovāciju satura izstrādē.
4.3. Iedzīvotāju zinātniskās izglītības 
līmeņa uzlabošana
Iedzīvotāju zinātniskās izglītības līmeni 
celt ar oficiālās un neoficiālās izglītības 
palīdzību un pēc iespējas plaši īstenojot 
zinātniska rakstura darbības, proti, 
veidojot zinātnes centrus un muzejus, kas 
ir ļoti nepieciešami turpmākās sabiedrības
attīstībai un kalpo kā demokrātiskās 
līdzāspastāvēšanas pamats. Zinātniskās 
un tehnoloģiskās karjeras ir paredzēts 
padarīt pievilcīgas jauno studentu acīs un 
veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp 
skolām, pētniecības institūcijām, 
rūpniecību un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām.
4.4. Ētikas regulējuma veicināšana 
pētniecības un inovācijas jomā
Atbalstīt uz ētikas pamatprincipiem, 
tostarp Pamattiesību hartā un visos 
attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību 
aktos un konvencijās noteiktajiem 
principiem, balstīto pētniecības un 
inovāciju ētisko regulējumu.
4.5. Zinātnes rezultātu sabiedriskās 
pieejamības uzlabošana
Veicināt sabiedrības iespējas iepazīties ar 
zinātnes rezultātiem (it īpaši publikācijām 
un datiem), lai dalībnieku starpā 
nodrošinātu pārredzamību un uzticību, 
veicinātu zinātnisko izcilību un atdalītu 
zināšanu radīšanas inovāciju potenciālu 
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no ekonomiskās konkurētspējas.
4.6. Atbildīgas pētniecības un inovāciju 
pārvaldības regulējuma izstrādāšana
Izstrādāt atbildīgas pētniecības un 
inovāciju attīstības pārvaldības 
regulējumu, ar kuru sabiedrības 
dalībniekus (pētniekus, pilsonisko 
sabiedrību, rūpniecību, politikas 
izstrādātājus) mudinās visā pētniecības un 
izstrādes procesā strādāt kopā, lai to 
padarītu saskaņotāku, kā arī padarīt 
saskaņotākus tā rezultātus un ietekmi ar 
sabiedrības cerībām, vajadzībām un 
vērtībām.
4.7. Informētības par zinātni un 
komunikācijas uzlabošana
Sniegt atbalstu informētības par zinātni 
uzlabošanai, lai palielinātu zinātnieku, 
vispārējo mēdiju un sabiedrības 
mijiedarbības kvalitāti un efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 1. daļa – 4.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atbildīga pētniecība un inovācijas
Lai izdotos efektīvs zinātnes un 
sabiedrības dialogs, zinātnei piesaistītu 
jaunus talantus un zinātnisko izcilību 
saistītu ar sociālo izpratni un atbildību, 
tiks atbalstītas turpmākās darbības:
(a) pievilcīgas jauno studentu karjeras 
zinātnes un tehnoloģiju jomā —
zinātniskās karjeras zinātnes, tehnoloģiju 
un inženierzinātņu nozarē veicināšana 
skolās; gados jaunu studentu studiju 
iespēju nodrošināšana universitātēs un 
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interaktīvu un atraktīvu zinātnes muzeju 
popularizēšana no valstu un reģionālo 
iestāžu puses; ilgspējīgas skolu un 
pētniecības institūciju mijiedarbības un 
studentu un viņu ģimeņu, zinātnes 
skolotāju un pētnieku mijiedarbības 
sekmēšana;
(b) dzimumu vienlīdzības veicināšana 
abos aspektos — vienlīdzības 
nodrošināšana zinātniskajā karjerā un 
dzimuma apsvērumu iekļaušana 
pētniecības izstrādē — dzimumu 
vienlīdzība tiks veicināta, jo īpaši atbalstot 
izmaiņas pētniecības institūciju 
organizācijā un pētniecības darbību 
saturā un koncepcijās.
(c) sabiedrības iekļaušana zinātnes un 
inovāciju jautājumu risināšanā; zinātnes 
tēla sabiedrības acīs novērošana un 
iedzīvotāju dalības pētniecības un 
inovāciju politikā atbalstīšana —  tiks 
nodrošinātas visu sabiedrības locekļu 
iespējas mijiedarboties inovāciju cikla 
ietvaros, lai, integrējot sabiedrības 
intereses un vērtības, uzlabotos inovāciju 
rezultātu kvalitāte, aktualitāte, 
pieņemamība un ilgtspējīgums; 
sabiedrības interešu atbalstīšana zinātnes 
un inovāciju jautājumu risināšanā; 
zinātnes tēla iedzīvotāju acīs novērošana 
un viņu dalības atbalstīšana tādu 
jautājumu risināšanā, kas ir saistīti ar 
zinātnes un tehnoloģiju attīstību. Tāpēc 
paralēli tam, ka tiek novērots zinātnes tēls 
iedzīvotāju acīs un atbalstīta iedzīvotāju 
dalība pētniecības un inovāciju politikā, 
individuālā un organizāciju, kā arī valsts 
un transnacionālā līmenī ir jāattīsta 
īpašas iemaņas, zināšanas un spējas;
(d) iedzīvotāju zinātniskās izglītības 
līmeņa nodrošināšana ar oficiālās un 
neoficiālās izglītības palīdzību un pēc 
iespējas plaši īstenojot zinātniska rakstura 
darbības, proti, veidojot zinātnes centrus, 
kas ir ļoti nepieciešami turpmākās 
sabiedrības kā darbaspēka attīstībai un 
kalpo kā demokrātiskās 
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līdzāspastāvēšanas pamats — zinātniski 
izglītotu, atbildīgu un radošu sabiedrību 
veicinās, atbalstot atbilstošu zinātniskās 
izglītības metožu pētniecību, dodot 
ieguldījumu oficiālās un neoficiālās 
zinātnes un tehnoloģiju izglītības 
uzlabošanā, zinātniskos projektveida 
pasākumos un zinātnieku un 
nezinātnieku darbībā valsts, Eiropas un 
starptautiska mēroga tīklā. Tas nozīmē 
zinātniski izglītotu iedzīvotāju veicināšanu 
un atbalstīšanu, piedāvājot efektīvu 
oficiālo un neoficiālo zinātnes izglītību un 
pēc iespējas plaši īstenojot zinātnes 
darbības, proti, veidojot zinātnes centrus 
un citus atbilstošus mēdijus;
(e) sabiedrības iespējas iepazīties ar 
zinātnes rezultātiem un datiem, lai 
uzlabotu zinātnisko ekselenci un 
ekonomisko konkurētspēju —  vienotas 
datubāzes atbalstīšana attiecībā uz visiem 
ar Eiropas līdzekļiem finansēties 
pētniecības projektiem un zinātniskajiem 
rezultātiem. Valsts un reģionāla mēroga 
finansējuma iestādes mudinās savstarpēji 
apmainīties ar to pašu informāciju par 
valsts vai reģionāla mēroga projektiem. 
Tiks veicināta zinātnisko rezultātu 
iekļaušana šajā datubāzē.
(f) atbildīgas pētniecības un inovāciju 
izstrādes pārvaldība no visu to ieinteresēto 
personu (pētnieku, publisko iestāžu un 
rūpniecības pārstāvju) puses, kas izjūt 
sabiedrības vajadzības un prasības un 
uzrauga to attīstības procesus —  
atbildīgas pētniecības un inovāciju 
izstrādes pārvaldības izveide, iesaistot 
visas ieinteresētās personas, veicinot 
zinātniskās kompetences nozīmi lēmumu 
pieņemšanas procesā, proti, zinātnieku un 
neatkarīgo pētniecības organizāciju 
dalību sabiedrības problēmu un ar riska 
pārvaldību saistīto jautājumu risināšanā. 
Sadarbojoties ar attiecīgajām 
starptautiskajām organizācijām, tiks 
atbalstīts uz ētikas pamatprincipiem, 
tostarp Pamattiesību hartā un visos 
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attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību 
aktos un konvencijās noteiktajiem 
principiem, balstītais pētniecības un 
inovāciju ētiskais regulējums. Būtu jāņem 
vērā Zinātnes un jauno tehnoloģiju ētikas 
Eiropas grupas viedoklis;
(g) informētība par zinātnes 
komunikāciju, lai uzlabotu zinātnieku, 
vispārējo mēdiju un sabiedrības 
mijiedarbības kvalitāti un efektivitāti —  
lai atbalstītu zināšanu apriti zinātnieku 
kopienā un plašākā sabiedrībā, tiks 
pilnveidota ar publiskiem līdzekļiem 
finansētās pētniecības rezultātu 
pieejamība un izmantošana. Šāds solis 
uzlabos zināšanas par zinātnes 
komunikāciju, lai vairotu zinātnieku, 
mēdiju un sabiedrības mijiedarbības 
kvalitāti un efektivitāti un sekmētu 
iedzīvotāju kā aktīvi ieinteresētu personu 
plašāku līdzdalību un, ja ir nepieciešams 
un ir lietderīgi — līdzdalību pētniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadošā loma rūpniecībā Vadošā loma rūpniecībā un pakalpojumu
jomā

Or. ro

Grozījums Nr. 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sekmīga pamata tehnoloģiju pārvaldība un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas palīdzēs 
stiprināt Eiropas produktivitāti un 
inovāciju kapacitāti un nodrošinās Eiropas 
ekonomikas progresivitāti, ilgtspējīgumu 
un konkurētspēju, kā arī pasaulē vadošo 
lomu augsto tehnoloģiju pielietojuma 
nozarē un spēju rast unikālus risinājumus 
sabiedrības problēmām. Inovācijas 
darbības tiks apvienotas ar darbībām 
pētniecības un attīstības jomā, kas būt 
neiztrūkstoša finansējuma daļa.

Sekmīga pamata tehnoloģiju pārvaldība un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas palīdzēs 
stiprināt Eiropas produktivitāti un 
inovāciju kapacitāti un nodrošinās Eiropas 
ekonomikas progresivitāti, ilgtspējīgumu 
un konkurētspēju, kā arī pasaulē vadošo 
lomu augsto tehnoloģiju pielietojuma 
nozarē un spēju rast unikālus risinājumus 
sabiedrības problēmām. Inovācijas 
darbības tiks apvienotas ar darbībām 
pētniecības un attīstības jomā, kas būt 
neiztrūkstoša finansējuma daļa. Būtiska 
vērība tiks pievērsta maza un vidēja 
mēroga projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sekmīga pamata tehnoloģiju pārvaldība un 
izmantošana Eiropas rūpniecībā ir viens no 
galvenajiem faktoriem, kas palīdzēs 
stiprināt Eiropas produktivitāti un 
inovāciju kapacitāti un nodrošinās Eiropas 
ekonomikas progresivitāti, ilgtspējīgumu 
un konkurētspēju, kā arī pasaulē vadošo 
lomu augsto tehnoloģiju pielietojuma 
nozarē un spēju rast unikālus risinājumus 
sabiedrības problēmām. Inovācijas 
darbības tiks apvienotas ar darbībām 
pētniecības un attīstības jomā, kas būt 
neiztrūkstoša finansējuma daļa.

Sekmīga pamata tehnoloģiju pārvaldība un 
izmantošana Eiropas pakalpojumos un
rūpniecībā ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas palīdzēs stiprināt Eiropas 
produktivitāti un inovāciju kapacitāti un 
nodrošinās Eiropas ekonomikas 
progresivitāti, ilgtspējīgumu un 
konkurētspēju, kā arī pasaulē vadošo lomu 
augsto tehnoloģiju pielietojuma nozarē un 
spēju rast unikālus risinājumus sabiedrības 
problēmām. Inovācijas darbības tiks 
apvienotas ar darbībām pētniecības un 
attīstības jomā, kas būt neiztrūkstoša 
finansējuma daļa.
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Or. ro

Grozījums Nr. 461
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiska daļas “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” sastāvdaļa ir 
galvenās pamattehnoloģijas (KET), kas 
pazīstamas kā mikro- un nanoelektronika, 
fotonika, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, progresīvie materiāli un 
progresīvās ražošanas sistēmas20. Daudzi 
inovatīvi produkti vienlaikus ietver 
vairākas no šīm tehnoloģijām kā atsevišķas 
vai integrētas daļas. Lai gan katra 
tehnoloģija piedāvā tehnoloģiskās 
inovācijas, kopējais labums no vairāku 
pamattehnoloģiju apkopošanas var radīt arī 
tehnoloģiskus šķēršļus. Transversālu 
svarīgu pamattehnoloģiju izmantošana 
veicinās produktu konkurētspēju un 
ietekmi. Tāpēc tiks izmantota šo 
tehnoloģiju mijiedarbība. Atbalsts tiks 
paredzēts apjomīgām izmēģinājumu 
līnijām un demonstrētāju produktiem.

Būtiska daļas “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” sastāvdaļa ir 
galvenās pamattehnoloģijas (KET), kas 
pazīstamas kā mikro- un nanoelektronika, 
fotonika, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, progresīvie materiāli un 
progresīvās ražošanas sistēmas20. Daudzi 
inovatīvi produkti vienlaikus ietver 
vairākas no šīm tehnoloģijām kā atsevišķas 
vai integrētas daļas. Lai gan katra 
tehnoloģija piedāvā tehnoloģiskās 
inovācijas, kopējais labums no vairāku 
pamattehnoloģiju apkopošanas var radīt arī 
tehnoloģiskus šķēršļus. Transversālu 
svarīgu pamattehnoloģiju izmantošana 
veicinās produktu konkurētspēju un 
ietekmi. Tāpēc tiks izmantota šo 
tehnoloģiju mijiedarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiska daļas “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” sastāvdaļa ir 

Būtiska daļas “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” sastāvdaļa ir 
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galvenās pamattehnoloģijas (KET), kas 
pazīstamas kā mikro- un nanoelektronika, 
fotonika, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, progresīvie materiāli un 
progresīvās ražošanas sistēmas20. Daudzi 
inovatīvi produkti vienlaikus ietver 
vairākas no šīm tehnoloģijām kā atsevišķas 
vai integrētas daļas. Lai gan katra 
tehnoloģija piedāvā tehnoloģiskās 
inovācijas, kopējais labums no vairāku 
pamattehnoloģiju apkopošanas var radīt arī 
tehnoloģiskus šķēršļus. Transversālu 
svarīgu pamattehnoloģiju izmantošana 
veicinās produktu konkurētspēju un 
ietekmi. Tāpēc tiks izmantota šo 
tehnoloģiju mijiedarbība. Atbalsts tiks 
paredzēts apjomīgām izmēģinājumu 
līnijām un demonstrētāju produktiem.

galvenās pamattehnoloģijas (KET), kas 
pazīstamas kā mikro- un nanoelektronika, 
fotonika, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, progresīvie materiāli un 
progresīvās ražošanas sistēmas20. Daudzi 
inovatīvi produkti vienlaikus ietver 
vairākas no šīm tehnoloģijām kā atsevišķas 
vai integrētas daļas un lielu apjomu 
pamata zinātniskās pētniecības rezultātu, 
it īpaši matemātikā iegūtu pētniecības 
rezultātu. Lai gan katra tehnoloģija 
piedāvā tehnoloģiskās inovācijas, kopējais 
labums no vairāku pamattehnoloģiju un 
matemātisko instrumentu apkopošanas var 
radīt arī tehnoloģiskus izrāvienus. 
Transversālu svarīgu pamattehnoloģiju 
izmantošana veicinās produktu 
konkurētspēju un ietekmi. Tāpēc tiks 
izmantota šo tehnoloģiju un 
pamatpētniecības rezultātu mijiedarbība.
Atbalsts tiks paredzēts apjomīgām 
izmēģinājumu līnijām un demonstrētāju 
produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 4. daļa
COM(2011)0811
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiska daļas “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” sastāvdaļa ir 
galvenās pamattehnoloģijas (KET), kas 
pazīstamas kā mikro- un nanoelektronika, 
fotonika, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, progresīvie materiāli un 
progresīvās ražošanas sistēmas20. Daudzi 
inovatīvi produkti vienlaikus ietver 
vairākas no šīm tehnoloģijām kā atsevišķas 
vai integrētas daļas. Lai gan katra 

Būtiska daļas “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” sastāvdaļa ir 
galvenās pamattehnoloģijas (KET), kas 
pazīstamas kā mikro- un nanoelektronika, 
fotonika, nanotehnoloģijas, 
biotehnoloģijas, ūdenstehnoloģijas,
progresīvie materiāli un progresīvās 
ražošanas sistēmas20. Daudzi inovatīvi 
produkti vienlaikus ietver vairākas no šīm 
tehnoloģijām kā atsevišķas vai integrētas 
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tehnoloģija piedāvā tehnoloģiskās 
inovācijas, kopējais labums no vairāku 
pamattehnoloģiju apkopošanas var radīt arī 
tehnoloģiskus šķēršļus. Transversālu 
svarīgu pamattehnoloģiju izmantošana 
veicinās produktu konkurētspēju un 
ietekmi. Tāpēc tiks izmantota šo 
tehnoloģiju mijiedarbība. Atbalsts tiks 
paredzēts apjomīgām izmēģinājumu 
līnijām un demonstrētāju produktiem.

daļas. Lai gan katra tehnoloģija piedāvā 
tehnoloģiskās inovācijas, kopējais labums 
no vairāku pamattehnoloģiju apkopošanas 
var radīt arī tehnoloģiskus šķēršļus.
Transversālu svarīgu pamattehnoloģiju 
izmantošana veicinās produktu 
konkurētspēju un ietekmi. Tāpēc tiks 
izmantota šo tehnoloģiju mijiedarbība.
Atbalsts tiks paredzēts apjomīgām 
izmēģinājumu līnijām un demonstrētāju 
produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši atbalsts tiks paredzēts 
pirmskomerciālizācijas un 
pirmskonkurences posmam. Finansējumu 
piešķir, lai novērstu vispārējos 
tehnoloģiskos šķēršļus, nevis lai izvēlētos 
uzvarētājus vai finansētu atsevišķas 
ražošanas līnijas un kāda konkrēta 
uzņēmuma darbības. Darbību uzdevums 
ir atbalstīt rūpniecības konkurētspēju, 
stimulējot rūpniecību, lai jo īpaši uzlabotu 
tās resursu un enerģētisko efektivitāti, 
palielinātu tās investīcijas pētniecībā un 
inovācijās.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 7. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Inovācijas darbības ietvers individuālo 
tehnoloģiju integrāciju, kapacitātes 
demonstrējumus nolūkā ražot un piegādāt 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, 
lietotāju un patērētāju izmēģinājumus 
nolūkā pierādīt tehnisko un saimniecisko 
pamatojumu, kā arī pievienoto vērtību, un 
liela mēroga demonstrējumus nolūkā 
veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu 
tirgū.

Inovācijas darbības ietvers individuālo 
tehnoloģiju integrāciju, kapacitātes 
demonstrējumus nolūkā ražot un piegādāt 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, 
lietotāju un patērētāju izmēģinājumus 
nolūkā pierādīt tehnisko un saimniecisko 
pamatojumu, kā arī pievienoto vērtību, un 
liela mēroga demonstrējumus nolūkā 
veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu 
tirgū. Vēl ir svarīgi Eiropas līmenī 
veicināt augšupējas sadarbības, 
pārrāvuma un palielinājuma inovācijas 
pieejas un gan digitālo, gan fizisko jauno 
novatoru mobilitāti un 
inkubatorus/akseleratorus. 

Or. en

Grozījums Nr. 466
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Inovācijas darbības ietvers individuālo 
tehnoloģiju integrāciju, kapacitātes 
demonstrējumus nolūkā ražot un piegādāt 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, 
lietotāju un patērētāju izmēģinājumus 
nolūkā pierādīt tehnisko un saimniecisko 
pamatojumu, kā arī pievienoto vērtību, un 
liela mēroga demonstrējumus nolūkā 
veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu 
tirgū.

Inovācijas darbības ietvers individuālo 
tehnoloģiju integrāciju, kapacitātes 
demonstrējumus nolūkā ražot un piegādāt 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, 
lietotāju un patērētāju izmēģinājumus 
nolūkā pierādīt tehnisko un saimniecisko 
pamatojumu, kā arī pievienoto vērtību, un 
liela mēroga demonstrējumus nolūkā 
veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu 
tirgū. Šīs tirgum tuvās darbības vispirms 
finansē, izmantojot finanšu instrumentus.

Or. en
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Grozījums Nr. 467
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Inovācijas darbības ietvers individuālo 
tehnoloģiju integrāciju, kapacitātes 
demonstrējumus nolūkā ražot un piegādāt 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, 
lietotāju un patērētāju izmēģinājumus 
nolūkā pierādīt tehnisko un saimniecisko 
pamatojumu, kā arī pievienoto vērtību, un
liela mēroga demonstrējumus nolūkā 
veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu 
tirgū.

Inovācijas darbības ietvers individuālo 
tehnoloģiju integrāciju, kapacitātes 
demonstrējumus nolūkā ražot un piegādāt 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, 
lietotāju un patērētāju izmēģinājumus 
nolūkā pierādīt tehnisko un saimniecisko 
pamatojumu, kā arī pievienoto vērtību, 
liela mēroga demonstrējumus nolūkā 
veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu 
tirgū un mazu un vidēja mēroga projektu 
īstenošana, lai sagatavotos liela mēroga 
projektus īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz nanotehnoloģijām un īpaši 
biotehnoloģijām saistīšanās ar 
ieinteresētajām personām un sabiedrību 
vispār vairos izpratni par ieguvumiem un 
riskiem. Drošības novērtējums un vispārējo 
risku pārvaldība šo tehnoloģiju 
izmantojumā tiks sistemātiski vērtēta.

Attiecībā uz nanotehnoloģijām un īpaši 
biotehnoloģijām saistīšanās ar 
ieinteresētajām personām un sabiedrību 
vispār vairos izpratni par ieguvumiem un 
riskiem. Drošības novērtējums un vispārējo 
risku pārvaldība šo tehnoloģiju 
izmantojumā tiks sistemātiski vērtēta.
Kritērijus un pārredzamas procedūras 
izstrādās, lai agrīnā tapšanas posmā 
novērtētu jauno tehnoloģiju sociālo 
vajadzību un pieņemamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 12. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- tādu testēšanas metožu izstrādei un 
izmantošanai, kas ir paredzamākas un 
atbilstīgākas no cilvēka dzīves īstenības, 
riska novērtēšanas un medicīniskās 
pētniecības viedokļa;

Or. fr

Pamatojums

Testēšanas metodes, kas ir paredzamākas un atbilstīgākas, izstrādā un izmanto, lai sasniegtu 
kopējo starptautisko mērķi padarīt drošības testus un medicīnisko pētniecību efektīvāku, 
lētāku un nozīmīgāku no cilvēku dzīves īstenības viedokļa.

Grozījums Nr. 470
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 12. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- tādu instrumentu izstrādei un 
piemērošanai, kas ir paredzami un cilvēku 
vajadzībām atbilstoši no drošības 
testēšanas, riska novērtēšanas un 
veselības pētniecības viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 12. daļa – 3.a ievilkums (jauns)
COM(2011)0811
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 12. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ūdenstehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 472
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairāki darbību virzieni tiks īstenoti 
attiecībā uz IKT vadošās lomas 
izaicinājumiem rūpniecībā un tehnoloģiju 
jomā, un tie attieksies uz vispārējām IKT 
pētniecības un inovāciju programmām, 
tostarp īpaši:

Vairāki darbību virzieni tiks īstenoti 
attiecībā uz IKT vadošās lomas 
izaicinājumiem rūpniecībā un tehnoloģiju 
jomā, un tie attieksies uz IKT standartiem 
un protokoliem, kā arī vispārējām IKT 
pētniecības un inovāciju programmām, 
tostarp īpaši:

Or. ro

Grozījums Nr. 473
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.1. Jauna komponenšu un sistēmu 
paaudze: progresīvās un viedās iegultās 
komponentes un sistēmas

1.1.1. Jauna komponenšu un sistēmu 
paaudze: informācijas sistēmu un
progresīvo un viedo iegulto sistēmu un 
komponentu izveide.

Or. fr
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Grozījums Nr. 474
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzturēt un nostiprināt Eiropas 
vadošo lomu tehnoloģiju jomā saistībā ar 
viedām iegultām komponentēm un
sistēmām. Tas attiecas arī uz mikro-nano-
biosistēmām, organisko elektroniku, lielu 
teritoriju integrāciju, pamata tehnoloģijām 
lietiskajam internetam (IoT), tostarp 
platformām, ar ko atbalsta progresīvo 
pakalpojumu nodrošināšanu, viedām 
integrētām sistēmām, sistēmu sistēmām, kā 
arī komplekso sistēmu inženieriju.

Mērķis ir uzturēt un nostiprināt Eiropas 
vadošo lomu tehnoloģiju jomā saistībā ar 
galvenajām informācijas sistēmām un
viedām iegultām sistēmām un 
komponentēm. Tas attiecas arī uz mikro-
nano-biosistēmām, organisko elektroniku, 
lielu teritoriju integrāciju, pamata 
tehnoloģijām lietiskajam internetam (IoT), 
tostarp platformām, ar ko atbalsta 
progresīvo pakalpojumu nodrošināšanu, 
viedām integrētām sistēmām, sistēmu 
sistēmām, kā arī komplekso sistēmu 
inženieriju.

Or. fr

Grozījums Nr. 475
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzturēt un nostiprināt Eiropas 
vadošo lomu tehnoloģiju jomā saistībā ar 
viedām iegultām komponentēm un 
sistēmām. Tas attiecas arī uz mikro-nano-
biosistēmām, organisko elektroniku, lielu 
teritoriju integrāciju, pamata tehnoloģijām 
lietiskajam internetam (IoT), tostarp 
platformām, ar ko atbalsta progresīvo 
pakalpojumu nodrošināšanu, viedām 
integrētām sistēmām, sistēmu sistēmām, kā 
arī komplekso sistēmu inženieriju.

Mērķis ir uzturēt un nostiprināt Eiropas 
vadošo lomu tehnoloģiju jomā saistībā ar 
viedām iegultām komponentēm un 
sistēmām. Tas attiecas arī uz mikro-nano-
biosistēmām, organisko elektroniku, 
kvantu skaitļošanu, lielu teritoriju 
integrāciju, pamata tehnoloģijām 
lietiskajam internetam (IoT), tostarp 
platformām, ar ko atbalsta progresīvo 
pakalpojumu nodrošināšanu, sensoriem, 
viedām integrētām sistēmām, sadalītām
sistēmām un sistēmu sistēmām, kā arī 
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komplekso sistēmu inženieriju.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzturēt un nostiprināt Eiropas 
vadošo lomu tehnoloģiju jomā saistībā ar 
viedām iegultām komponentēm un 
sistēmām. Tas attiecas arī uz mikro-nano-
biosistēmām, organisko elektroniku, lielu 
teritoriju integrāciju, pamata tehnoloģijām 
lietiskajam internetam (IoT)21, tostarp 
platformām, ar ko atbalsta progresīvo 
pakalpojumu nodrošināšanu, viedām 
integrētām sistēmām, sistēmu sistēmām, kā 
arī komplekso sistēmu inženieriju.

Mērķis ir uzturēt un nostiprināt Eiropas 
vadošo lomu tehnoloģiju jomā saistībā ar 
viedām iegultām komponentēm un 
sistēmām. Tas attiecas arī uz mikro-nano-
biosistēmām, organisko elektroniku, 
skaitļošanas sistēmu bioloģiju, lielu 
teritoriju integrāciju, pamata tehnoloģijām 
lietiskajam internetam (IoT)21, tostarp 
platformām, ar ko atbalsta progresīvo 
pakalpojumu nodrošināšanu, viedām 
integrētām sistēmām, sistēmu sistēmām, kā 
arī komplekso sistēmu inženieriju.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir sagādāt Eiropas aktīvus 
procesoru un sistēmu arhitektūrā, 
apvienoto un datu lokalizācijas 
tehnoloģijām, mākoņdatošanai, paralēlajai 
skaitļošanai un simulācijas 
programmatūrām visos skaitļošanas tirgus 
segmentos.

Mērķis ir sagādāt Eiropas aktīvus 
procesoru un sistēmu arhitektūrā, 
apvienoto un datu lokalizācijas 
tehnoloģijām, mākoņdatošanai, liela 
mēroga un superskaitļošanai, „lieliem 
datiem”, paralēlajai skaitļošanai un 
simulācijas programmatūrām visos 
skaitļošanas tirgus segmentos.
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Or. en

Grozījums Nr. 478
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nostiprināt Eiropas rūpniecības 
nozares konkurētspēju nākamās paaudzes 
interneta izstrādē, pārvaldībā un veidošanā, 
ar ko pakāpeniski tiks aizvietots 
pašreizējais tīmeklis, fiksētie un mobilie 
tīkli un pakalpojumu infrastruktūras, kā arī 
nodrošināt triljoniem ierīču (IoT) 
savstarpējo saistību starp vairākiem 
operatoriem un domēniem, kā rezultātā tiks 
izmainīts mūsu saziņas veids, piekļuve 
informācijai un zināšanu izmantošanas 
process. Tas skar pētniecības un inovācijas 
jomu attiecībā uz tīkliem, programmatūru 
un pakalpojumiem, kā arī uz kiberdrošību, 
privātumu un uzticēšanos, saziņu 
bezvadu22 tīklos un visiem optiskajiem 
tīkliem, iegremdētiem interaktīviem 
multimedijiem, kā arī nākotnes pieslēgtiem 
uzņēmumiem.

Mērķis ir nostiprināt Eiropas rūpniecības 
nozares konkurētspēju nākamās paaudzes 
interneta izstrādē, pārvaldībā un veidošanā, 
ar ko pakāpeniski tiks aizvietots 
pašreizējais tīmeklis, fiksētie un mobilie 
tīkli un pakalpojumu infrastruktūras, kā arī 
nodrošināt triljoniem ierīču (IoT) 
savstarpējo saistību starp vairākiem 
operatoriem un domēniem, kā rezultātā tiks 
izmainīts mūsu saziņas veids, piekļuve 
informācijai un zināšanu izmantošanas 
process. Tas skar pētniecības un inovācijas 
jomu attiecībā uz tīkliem, infrastruktūrām, 
programmatūru un pakalpojumiem, kā arī 
uz kiberdrošību, privātumu un uzticēšanos, 
saziņu bezvadu22 tīklos un visiem 
optiskajiem tīkliem, iegremdētiem 
interaktīviem multimedijiem, kā arī 
nākotnes pieslēgtiem uzņēmumiem. Jo 
īpaši atbalstu sniegs pētniecībai un 
atklātu un sadalošu sistēmu izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nostiprināt Eiropas rūpniecības Mērķis ir nostiprināt Eiropas rūpniecības 
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nozares konkurētspēju nākamās paaudzes 
interneta izstrādē, pārvaldībā un veidošanā, 
ar ko pakāpeniski tiks aizvietots 
pašreizējais tīmeklis, fiksētie un mobilie 
tīkli un pakalpojumu infrastruktūras, kā arī 
nodrošināt triljoniem ierīču (IoT) 
savstarpējo saistību starp vairākiem 
operatoriem un domēniem, kā rezultātā tiks 
izmainīts mūsu saziņas veids, piekļuve 
informācijai un zināšanu izmantošanas 
process. Tas skar pētniecības un inovācijas 
jomu attiecībā uz tīkliem, programmatūru 
un pakalpojumiem, kā arī uz kiberdrošību, 
privātumu un uzticēšanos, saziņu 
bezvadu22 tīklos un visiem optiskajiem 
tīkliem, iegremdētiem interaktīviem 
multimedijiem, kā arī nākotnes pieslēgtiem 
uzņēmumiem.

nozares konkurētspēju nākamās paaudzes 
interneta izstrādē, pārvaldībā un veidošanā, 
ar ko pakāpeniski tiks aizvietots 
pašreizējais tīmeklis, fiksētie un mobilie 
tīkli un pakalpojumu infrastruktūras, kā arī 
nodrošināt triljoniem ierīču (IoT) 
savstarpējo saistību starp vairākiem 
operatoriem un domēniem, kā rezultātā tiks 
izmainīts mūsu saziņas veids, piekļuve 
informācijai un zināšanu izmantošanas 
process. Tas skar pētniecības un inovācijas 
jomu attiecībā uz tīkliem, programmatūru 
un pakalpojumiem, kā arī uz kiberdrošību, 
privātumu, uzticēšanos un sociālas sekas, 
saziņu bezvadu22 tīklos un visiem 
optiskajiem tīkliem, iegremdētiem 
interaktīviem multimedijiem, kā arī 
nākotnes pieslēgtiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4. Satura tehnoloģijas un informācijas 
pārvaldība: IKT digitālam saturam un 
radošumam

1.1.4. Satura tehnoloģijas un informācijas 
pārvaldība: IKT digitālam saturam, 
kultūras nozarēm, tostarp kultūras 
mantojumam un tūrismam, un radošumam

Or. en

Grozījums Nr. 481
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.4. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt profesionāļiem un 
iedzīvotājiem jaunus instrumentus, lai viņi 
varētu radīt, izmantot un uzglabāt visa 
veida digitālo saturu jebkurā valodā, kā arī 
modelēt, analizēt un vizualizēt liela apjoma 
datus, tostarp saistītos datus. Tas skar 
jaunas tehnoloģijas valodām, mācībām, 
mijiedarbībai, digitālai uzglabāšanai, 
piekļuvei saturam un analītikai, kā arī 
inteliģentas informācijas pārvaldības 
sistēmas, kuru pamatā ir progresīvā 
datizrace, datormācīšanās, statistiskā 
analīze un vizuālās skaitļošanas 
tehnoloģijas.

Mērķis ir nodrošināt profesionāļiem un 
iedzīvotājiem jaunus instrumentus, lai viņi 
varētu radīt, izmantot un uzglabāt visa 
veida digitālo saturu jebkurā valodā, kā arī 
modelēt, analizēt un vizualizēt liela apjoma 
datus, tostarp saistītos datus. Tas skar 
jaunas tehnoloģijas valodām, mācībām, 
mijiedarbībai (tostarp taktilās, runas un 
biosaskarnes), digitālai uzglabāšanai un 
rekonstrukcijai, piekļuvei saturam un 
analītikai; kā arī inteliģentas informācijas 
pārvaldības sistēmas, kuru pamatā ir 
progresīvā datizrace, „ lielā datu 
manipulācija”, datormācīšanās un datoru 
pārzināšana, statistiskā analīze un vizuālās 
skaitļošanas tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt profesionāļiem un 
iedzīvotājiem jaunus instrumentus, lai viņi 
varētu radīt, izmantot un uzglabāt visa 
veida digitālo saturu jebkurā valodā, kā arī 
modelēt, analizēt un vizualizēt liela apjoma 
datus, tostarp saistītos datus. Tas skar 
jaunas tehnoloģijas valodām, mācībām, 
mijiedarbībai, digitālai uzglabāšanai, 
piekļuvei saturam un analītikai, kā arī 
inteliģentas informācijas pārvaldības 
sistēmas, kuru pamatā ir progresīvā 
datizrace, datormācīšanās, statistiskā 
analīze un vizuālās skaitļošanas 
tehnoloģijas.

Mērķis ir nodrošināt profesionāļiem un 
iedzīvotājiem jaunus instrumentus, lai viņi 
varētu radīt, izmantot un uzglabāt visa 
veida digitālo saturu jebkurā valodā, kā arī 
modelēt, analizēt un vizualizēt liela apjoma 
datus, tostarp saistītos datus. Tas skar 
jaunas tehnoloģijas valodām, mācībām, 
mijiedarbībai, digitālai uzglabāšanai, 
kultūras resursu piekļuvei, piekļuvei 
saturam un analītikai, kā arī inteliģentas 
informācijas pārvaldības sistēmas, kuru 
pamatā ir progresīvā datizrace, 
datormācīšanās, statistiskā analīze un 
vizuālās skaitļošanas tehnoloģijas.

Or. it
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Grozījums Nr. 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt profesionāļiem un 
iedzīvotājiem jaunus instrumentus, lai viņi 
varētu radīt, izmantot un uzglabāt visa 
veida digitālo saturu jebkurā valodā, kā arī 
modelēt, analizēt un vizualizēt liela apjoma 
datus, tostarp saistītos datus. Tas skar 
jaunas tehnoloģijas valodām, mācībām, 
mijiedarbībai, digitālai uzglabāšanai, 
piekļuvei saturam un analītikai, kā arī 
inteliģentas informācijas pārvaldības 
sistēmas, kuru pamatā ir progresīvā 
datizrace, datormācīšanās, statistiskā 
analīze un vizuālās skaitļošanas 
tehnoloģijas.

Mērķis ir nodrošināt profesionāļiem un 
iedzīvotājiem jaunus instrumentus, lai viņi 
varētu radīt, izmantot un uzglabāt visa 
veida digitālo saturu jebkurā valodā, kā arī 
modelēt, analizēt un vizualizēt liela apjoma 
datus, tostarp saistītos datus. Tas skar 
jaunas tehnoloģijas valodām, mācībām, 
mijiedarbībai, digitālai uzglabāšanai, 
piekļuvei saturam un analītikai, kā arī 
inteliģentas informācijas pārvaldības 
sistēmas, kuru pamatā ir progresīvā 
datizrace tādās jomās kā tūrisms, 
datormācīšanās, statistiskā analīze un 
vizuālās skaitļošanas tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 484
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nostiprināt Eiropas vadošo lomu 
zinātniskajā un rūpnieciskajā jomā 
attiecībā uz rūpniecisko un pakalpojumu 
robotiku, kognitīvajām sistēmām, 
progresīvajām saskarnēm un viedajām 
telpām, kā arī jutīgām mašīnām, 
pamatojoties uz labākiem skaitļošanas un 
tīklu veidošanas rezultātiem un progresu 
attiecībā uz spēju izstrādāt sistēmas, kas 
var mācīties, pielāgoties un reaģēt.

Mērķis ir nostiprināt Eiropas vadošo lomu 
zinātniskajā un rūpnieciskajā jomā 
attiecībā uz rūpniecisko un pakalpojumu 
robotiku, kognitīvajām sistēmām, mākslīgo 
saprātu un neirozinātni, progresīvajām 
saskarnēm un viedajām telpām, kā arī 
jutīgām mašīnām, pamatojoties uz 
labākiem skaitļošanas un tīklu veidošanas 
rezultātiem un progresu attiecībā uz spēju 
izstrādāt sistēmas, kas var mācīties, 
pielāgoties un reaģēt.
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Or. en

Grozījums Nr. 485
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.6. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzēts, ka šie seši galvenie darbību 
virzieni aptvers visu vajadzību spektru. 
Darbības aptvertu vadošo lomu rūpniecības 
nozarē vispārējos IKT balstītos 
risinājumos, produktos un pakalpojumos, 
kas nepieciešami, lai atrisinātu sabiedrības 
problēmas, kā arī uz pielietojumu vērstās 
IKT pētniecības un inovācijas programmās, 
kas tiks veicinātas vienlaikus ar attiecīgām 
sabiedrības problēmām.

Paredzēts, ka šie septiņi galvenie darbību 
virzieni aptvers visu vajadzību spektru. 
Darbības aptvertu vadošo lomu rūpniecības 
nozarē vispārējos IKT balstītos 
risinājumos, produktos un pakalpojumos, 
kas nepieciešami, lai atrisinātu sabiedrības 
problēmas, kā arī uz pielietojumu vērstās 
IKT pētniecības un inovācijas programmās, 
kas tiks veicinātas vienlaikus ar attiecīgām 
sabiedrības problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.6. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat katrā no sešiem minētajiem lielajiem 
darbības virzieniem ietilpst ar IKT saistītas 
pētniecības infrastruktūras, piemēram, 
dzīvā laboratorija liela mēroga 
eksperimentiem un infrastruktūras pamata 
galvenajām pamattehnoloģijām, un to 
integrācija progresīvos produktos un 
inovatīvās viedās sistēmās, tostarp 
aprīkojums, rīki, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un pieeja prototipu sagatavošanas 
lietuvēm.

Tāpat katrā no septiņiem minētajiem 
lielajiem darbības virzieniem ietilpst ar 
IKT saistītas pētniecības infrastruktūras, 
piemēram, dzīvā laboratorija liela mēroga 
eksperimentiem un infrastruktūras pamata 
galvenajām pamattehnoloģijām, un to 
integrācija progresīvos produktos un 
inovatīvās viedās sistēmās, tostarp 
aprīkojums, rīki, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un pieeja prototipu sagatavošanas 
lietuvēm. Savienības finansējums būs 
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izdevīgs kopīgajām iekārtām un 
infrastruktūrai, kas būs pieejamas 
daudziem dalībniekiem, tostarp maziem 
un vidēja lieluma uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.6. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fizisko personu pamattiesības un brīvības 
un it īpaši to tiesības uz privātuma 
aizsardzību ir galvenais faktors Eiropas 
Savienībā. Pamatprogramma „Apvārsnis 
2020” atbalsta sistēmu pētniecību un 
izstrādi, kas Eiropas iedzīvotājiem 
nodrošina neierobežotu savu 
komunikāciju kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.6.a Turpmākās regulatīvās un 
ekonomiskās problēmas
Mērķis ir izpētīt, kā un kur var būt 
vajadzība pieņemt jaunus regulējumus, lai 
reglamentētu jaunās iedzīvotāju un viņu 
sabiedrību attiecības un tirgu un to 
patērētāju attiecības. Tas nozīmē 
starpnozaru pētījumus, kas aptvertu gan 
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tehnoloģisko izmaiņu tiesisko analīzi, gan 
ekonomisko, kultūras un sociālo 
iedarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Nanotehnoloģijas 1.2. Nanotehnoloģijas un kvantu optika

Or. en

Grozījums Nr. 490
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanu attīstība un integrēšana dažādu 
zinātnisko disciplīnu krustcelēs, tādējādi 
nodrošinot to, ka būtiski jauni produkti 
garantē ilgtspējīgus risinājumus daudzās 
dažādās nozarēs.

Zināšanu attīstība un integrēšana dažādu 
zinātnisko disciplīnu krustcelēs, tādējādi 
nodrošinot to, ka būtiski jauni produkti 
garantē ilgtspējīgus risinājumus daudzās 
dažādās nozarēs, ņemot vērā piesardzības 
principu.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.2. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Droša nanotehnoloģiju attīstīšana un 
pielietošana

1.2.2. Droša nanotehnoloģiju un kvantu 
optikas attīstīšana un pielietošana

Or. en

Grozījums Nr. 492
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās informācijas vairošana par 
nanotehnoloģiju iespējamo ietekmi uz 
veselību vai vidi, tādējādi nodrošinot 
proaktīvu, zinātniski pamatotu 
nanotehnoloģiju pārvaldību, kā arī validētu 
zinātnisko rīku un platformu nodrošināšana 
apdraudējuma, iedarbības un risku 
novērtēšanai un pārvaldībai visā 
nanomateriālu un nanosistēmu dzīves cikla 
laikā.

Zinātniskās informācijas vairošana par 
nanotehnoloģiju iespējamo ietekmi uz 
veselību vai vidi, tādējādi nodrošinot 
proaktīvu, zinātniski pamatotu 
nanotehnoloģiju un kvantu optikas
pārvaldību, kā arī validētu zinātnisko rīku 
un platformu nodrošināšana apdraudējuma, 
iedarbības un risku novērtēšanai un 
pārvaldībai visā nanomateriālu un 
nanosistēmu dzīves cikla laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās informācijas vairošana par 
nanotehnoloģiju iespējamo ietekmi uz 
veselību vai vidi, tādējādi nodrošinot 
proaktīvu, zinātniski pamatotu 
nanotehnoloģiju pārvaldību, kā arī validētu
zinātnisko rīku un platformu nodrošināšana 

Zinātniskās informācijas vairošana par 
nanotehnoloģiju iespējamo ietekmi uz 
veselību vai vidi, tādējādi nodrošinot 
proaktīvu, zinātniski pamatotu 
nanotehnoloģiju pārvaldību, kā arī 
apstiprinātu mērķim atbilstošu ar 
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apdraudējuma, iedarbības un risku 
novērtēšanai un pārvaldībai visā 
nanomateriālu un nanosistēmu dzīves cikla 
laikā.

dzīvniekiem nesaistītu zinātnisko rīku un 
platformu nodrošināšana apdraudējuma, 
iedarbības un risku novērtēšanai un 
pārvaldībai visā nanomateriālu un 
nanosistēmu dzīves cikla laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.3. Nanotehnoloģiju sociālās dimensijas 
attīstīšana

1.2.3. Nanotehnoloģiju un kvantu optikas
sociālās dimensijas attīstīšana

Or. en

Grozījums Nr. 495
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģiju izmantošanai 
nepieciešamo cilvēku un fizisko 
infrastruktūru vajadzību apmierināšana un 
galvenās uzmanības pievēršana 
nanotehnoloģiju pārvaldībai sabiedriskā 
labuma nodrošināšanai.

Nanotehnoloģiju izmantošanai 
nepieciešamo cilvēku un fizisko 
infrastruktūru vajadzību apmierināšana un 
galvenās uzmanības pievēršana 
nanotehnoloģiju pārvaldībai sabiedriskā 
labuma nodrošināšanai. Nanotehnoloģiju 
īpašu pielietojumu sociālās pieņemamības 
novērtējums papildus riska 
novērtējumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 496
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģiju izmantošanai 
nepieciešamo cilvēku un fizisko 
infrastruktūru vajadzību apmierināšana un 
galvenās uzmanības pievēršana 
nanotehnoloģiju pārvaldībai sabiedriskā 
labuma nodrošināšanai.

Nanotehnoloģiju izmantošanai 
nepieciešamo cilvēku un fizisko 
infrastruktūru vajadzību apmierināšana un 
galvenās uzmanības pievēršana 
nanotehnoloģiju pārvaldībai, nodrošinot 
sabiedrisko labumu, un sabiedrības 
attieksmei pret nanotehnoloģiju un 
saistītajiem produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģiju izmantošanai 
nepieciešamo cilvēku un fizisko 
infrastruktūru vajadzību apmierināšana un 
galvenās uzmanības pievēršana 
nanotehnoloģiju pārvaldībai sabiedriskā 
labuma nodrošināšanai.

Nanotehnoloģiju izmantošanai 
nepieciešamo cilvēku un fizisko 
infrastruktūru vajadzību apmierināšana un 
galvenās uzmanības pievēršana 
nanotehnoloģiju pārvaldībai sabiedriskā 
labuma nodrošināšanai un atsevišķu 
nanotehnoloģisko pielietojumu sociālajai 
pieņemamībai.

Or. en

Grozījums Nr. 498
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.3. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģiju izmantošanai 
nepieciešamo cilvēku un fizisko 
infrastruktūru vajadzību apmierināšana un 
galvenās uzmanības pievēršana 
nanotehnoloģiju pārvaldībai sabiedriskā 
labuma nodrošināšanai.

Nanotehnoloģiju un kvantu optikas
izmantošanai nepieciešamo cilvēku un 
fizisko infrastruktūru vajadzību 
apmierināšana un galvenās uzmanības 
pievēršana nanotehnoloģiju un kvantu 
optikas pārvaldībai sabiedriskā labuma 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenās uzmanības pievēršana jaunām 
elastīgām, mērāmām un atkārtojamām 
vienību darbībām, jauno un pašreizējo 
procesu gudrai integrācijai, kā arī 
palielināšanai, tādējādi nodrošinot 
produktu un daudzfunkcionālu iekārtu 
masveida ražošanu, kas garantē efektīvu 
zināšanu pāradresāciju rūpnieciskajās 
inovācijās.

Galvenās uzmanības pievēršana jaunām 
elastīgām, mērāmām un atkārtojamām 
vienību darbībām, jauno un pašreizējo 
procesu gudrai integrācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Funkcionālo materiālu un 
daudzfunkcionālo materiālu, piemēram, 

Funkcionālo materiālu, tehnoloģisko 
materiālu, mazā daudzumā esošu 
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pašlabojošo vai bioloģiski saderīgu 
materiālu un strukturālu materiālu izpēte 
inovācijas nodrošināšanai visās rūpniecības 
nozarēs un īpaši augstvērtīgos tirgos.

materiālu un reto zemes elementu un 
daudzfunkcionālo materiālu, piemēram, 
pašlabojošo vai bioloģiski saderīgu 
materiālu un strukturālu materiālu izpēte 
inovācijas nodrošināšanai visās rūpniecības 
nozarēs un īpaši augstvērtīgos tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un attīstības darbības nolūkā 
nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu 
palielinājumu, lai garantētu nākotnes
produktu rūpniecisku ražošanu, piemēram, 
metālrūpniecībā vai ķīmiskajā rūpniecībā.

Pētniecības un attīstības darbības nolūkā 
nodrošināt resursu ziņā efektīvu un 
ilgtspējīgu palielinājumu, lai garantētu 
nākotnes produktu rūpniecisku ražošanu, 
piemēram, metālrūpniecībā vai ķīmiskajā 
rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunu produktu un pielietojumu attīstīšana, 
kā arī jaunas patērētāju uzvedības 
veicināšana, ar ko samazina pieprasījumu 
pēc enerģijas un veicina ražošanu ar zemu
oglekļa dioksīda emociju līmeni; turklāt 
procesa intensifikācija, pārstrāde, attīrīšana 
un materiāli ar augstu pievienoto vērtību 
no atkritumiem un pārražošanas.

Jaunu produktu un pielietojumu attīstīšana, 
kā arī jaunas patērētāju uzvedības 
veicināšana, ar ko samazina pieprasījumu 
pēc enerģijas un veicina ražošanu ar zemu 
emisiju līmeni; turklāt procesa 
intensifikācija, pārstrāde, attīrīšana un 
materiāli ar augstu pievienoto vērtību no 
atkritumiem un pārražošanas.
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Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas 
izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Zema emisijas līmeņa koncepcija attiecas uz visām gaisā esošām piesārņojuma vielām, kas 
rodas dažādās nozarēs, ne tikai uz oglekļa dioksīdu vai metānu. Līdz ar to formulējuma 
izmaiņa no „zemu oglekļa dioksīda emisiju” uz „zemu emisiju” ir pilnīgi pamatota, jo šāds ir 
īstenais šajā dokumentu ierosinātās darbības mērķis. Pētījumā vajadzētu noskaidrot veidus, 
kā novērst visas siltumnīcefekta gāzes un citas piesārņojošās vielas.

Grozījums Nr. 503
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunu produktu un pielietojumu attīstīšana, 
kā arī jaunas patērētāju uzvedības 
veicināšana, ar ko samazina pieprasījumu 
pēc enerģijas un veicina ražošanu ar zemu 
oglekļa dioksīda emociju līmeni; turklāt 
procesa intensifikācija, pārstrāde, attīrīšana 
un materiāli ar augstu pievienoto vērtību 
no atkritumiem un pārražošanas.

Jaunu produktu un pielietojumu attīstīšana, 
kā arī jaunas patērētāju uzvedības 
veicināšana, ar ko samazina pieprasījumu 
pēc enerģijas un veicina ražošanu ar zemu 
oglekļa dioksīda emociju līmeni; turklāt 
procesa intensifikācija, pārstrāde un 
kalnrūpniecība pilsētā, attīrīšana un 
materiāli ar augstu pievienoto vērtību no 
atkritumiem un pārražošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dizaina pielietošana un saplūstošu 
tehnoloģiju attīstīšana nolūkā radīt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp to 
Eiropas materiālu saglabāšana, kuriem 

Dizaina pielietošana un saplūstošu 
tehnoloģiju attīstīšana nolūkā radīt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp to 
Eiropas materiālu saglabāšana, kuriem 
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piemīt vēsturiska vai kultūras vērtība. piemīt vēsturiska vai kultūras vērtība.
Kultūras mantojuma aizsardzība —  
konservācijas materiālu un paņēmienu 
novērtējums, uzraudzība un izvēle, ņemot 
vērā vides un enerģētisko pārvaldību, 
izmantošanu un saglabāšanu un 
iekļaušanu mūsdienu un vēsturiskajā 
pilsētas kompozīcijā un arheoloģiskajā un 
kultūras kontekstā.

Or. it

Grozījums Nr. 505
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dizaina pielietošana un saplūstošu 
tehnoloģiju attīstīšana nolūkā radīt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp to 
Eiropas materiālu saglabāšana, kuriem 
piemīt vēsturiska vai kultūras vērtība.

Dizaina pielietošana un saplūstošu 
tehnoloģiju attīstīšana nolūkā radīt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp to
Eiropas mantojuma un materiālu 
saglabāšana, kuriem piemīt vēsturiska vai 
kultūras vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.5.aJaunas ķīmiskās rūpniecības 
izejvielas
Alternatīvas ķīmiskās rūpniecības 
izejvielu bāzes izveide, iekļaujot 
materiālus diapazonā no oglēm, biomasa 
un atkritumiem līdz videi draudzīgai 
aizstājējnaftai kā oglekļa izejvielai vidējā 
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un ilgā termiņā. Jaunās sintētiskās gāzes 
tehnoloģijas (trešās paaudzes gazifikācijas 
tehnoloģijas) ir nepieciešamas, lai 
noskaidrotu iespējamo izejvielu plašo 
klāstu.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.7. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un attīstības darbības, kas 
īstenotas nolūkā izpētīt alternatīvus veidus 
materiālu un inovatīvu uzņēmējdarbības 
modeļu pieejas izmantošanai.

Pētniecības un izstrādes darbības, kas 
īstenotas nolūkā izpētīt alternatīvus veidus 
materiālu, tostarp kritiski svarīgo izejvielu,
izmantošanai un atklāt inovatīvu 
uzņēmējdarbības modeļu pieejas.

Or. en

Pamatojums

Daudzas izejvielas nav retas no ģeoloģiskā viedokļa, taču to ir maz citu iemeslu dēļ 
(piemēram, importa atkarība, grūti pārstrādājamas vai aizvietojamas). Labāk ir lietot 
jēdzienu „kritiski svarīgas izejvielas” (kā tas ir definēts ES 14 kritiski svarīgo izejvielu 
sarakstā).

Grozījums Nr. 508
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.1. Transversālu biotehnoloģiju kā 
nākotnes inovāciju virzītājspēka 
veicināšana

1.4.1. Ilgtspējīgu biotehnoloģiju kā 
nākotnes inovāciju virzītājspēka 
veicināšana



PE492.815v01-00 82/129 AM\907981LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 509
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika). Šīs un citas transversālās 
jomas ir atbilstoši jāmēra, īstenojot 
pētniecības un attīstības darbības, lai 
tādējādi veicinātu efektīvu pārvietošanu un 
īstenošanu jaunos pielietojumos 
(medikamentu padeves sistēmās, 
biosensoros, bioshēmas, utt.).

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika). Šīs un citas transversālās
jomas ir atbilstoši jāmēra, īstenojot 
pētniecības un attīstības darbības, lai 
tādējādi veicinātu efektīvu pārvietošanu un 
īstenošanu jaunos pielietojumos 
(medikamentu padeves sistēmās, 
biosensoros, bioshēmas, utt.), novēršot 
iejaukšanos dabiskajā vidē un ņemot vērā 
piesardzības principu un ētiskos 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 

Mērķis ir likt pamatu tam, lai Eiropas 
rūpniecības nozare arī vidējā termiņā un 
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ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sintētiskās 
bioloģijas, bioinformātikas un sistēmu 
bioloģijas attīstību, kā arī konverģences ar 
citām pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika). Šīs un citas transversālās 
jomas ir atbilstoši jāmēra, īstenojot 
pētniecības un attīstības darbības, lai 
tādējādi veicinātu efektīvu pārvietošanu un 
īstenošanu jaunos pielietojumos 
(medikamentu padeves sistēmās, 
biosensoros, bioshēmas, utt.).

ilgtermiņā saglabātu tās statusu kā 
inovāciju pioniere. Tas ietver jaunu 
instrumentu, piemēram, sistēmu bioloģijas, 
bioinformātikas un sintētiskās bioloģijas 
attīstību, kā arī konverģences ar citām 
pamattehnoloģijām izmantošanu, 
piemēram, ar nanotehnoloģijām (piem., 
bionanotehnoloģijas) un IKT (piem., 
bioelektronika) un augu un 
lauksaimniecības biotehnoloģija. Šīs un 
citas transversālās jomas ir atbilstoši 
jāmēra, īstenojot pētniecības un attīstības 
darbības, lai tādējādi veicinātu efektīvu 
pārvietošanu un īstenošanu jaunos 
pielietojumos (medikamentu padeves 
sistēmās, biosensoros, bioshēmas, uz 
augiem balstītas ģenētiskās tehnoloģijas
utt.).

Or. en

Pamatojums

Sistēmu bioloģija ir plašākais termins un tāpēc ir liekams pirmais.

Grozījums Nr. 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.2. Uz biotehnoloģiju balstīti 
rūpnieciskie procesi

1.4.2. Uz biotehnoloģiju balstīti produkti 
un procesi

Or. en

Grozījums Nr. 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.2. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir divkāršs, proti, no vienas puses,
Eiropas rūpniecības nozarei (piem., 
ķīmiskā, veselības, ieguves, enerģētikas, 
papīra masas un papīra, tekstiliju, cietes, 
pārtikas apstrādes rūpniecības nozarei) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un attīstīt procesus, kas atbilst 
rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai, un no otras puses, ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un 
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 
tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu.

Mērķis ir divkāršs, proti, galvenais mērķis 
bija tāds, ka attiecībā uz Eiropas 
rūpniecības nozari (piem., ķīmisko, 
veselības, kalnrūpniecības, enerģētikas, 
papīra masas un papīra, tekstiliju, cietes, 
kultūraugu audzēšanas un pārtikas 
apstrādes rūpniecības nozari) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un attīstīt procesus, kas atbilst 
lauksaimniecības un akvakultūras,
rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai un papildus tam ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un 
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 
tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki), ar ko sekmēt 
vadošo lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., sistēmu bioloģija, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekulārie rīki), ar ko sekmēt vadošo 
lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
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ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli; 
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos 
(piem., diagnostikā, bioloģijā, bioloģiski 
medicīniskajās ierīcēs).

aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli;
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos 
(piem., farmācijas diagnostikā, bioloģijā, 
bioloģiski medicīniskajās ierīcēs, 
veselīgāku uzturu nodrošinoši veselīgāki 
augi un dzīvnieki).

Or. en

Grozījums Nr. 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir divkāršs, proti, no vienas puses,
Eiropas rūpniecības nozarei (piem., 
ķīmiskā, veselības, ieguves, enerģētikas, 
papīra masas un papīra, tekstiliju, cietes, 
pārtikas apstrādes rūpniecības nozarei) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un attīstīt procesus, kas atbilst 
rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai, un no otras puses, ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un 
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 

Mērķis ir divkāršs, proti, attiecībā uz 
Eiropas rūpniecības nozari (piem., 
ķīmisko, veselības, kalnrūpniecības, 
enerģētikas, papīra masas un papīra, 
tekstiliju, cietes, kultūraugu audzēšanas 
un pārtikas apstrādes rūpniecības nozari) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un attīstīt procesus, kas atbilst 
lauksaimniecības, zivsaimniecības
rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai un papildus tam ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un 
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
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tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu. arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 
tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi attiecībā uz kultūraugu audzēšanu, lauksaimniecību un akvakultūru pievienot 
biotehnoloģiju.

Grozījums Nr. 515
Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir divkāršs, proti, no vienas puses, 
Eiropas rūpniecības nozarei (piem., 
ķīmiskā, veselības, ieguves, enerģētikas, 
papīra masas un papīra, tekstiliju, cietes, 
pārtikas apstrādes rūpniecības nozarei) ir 
jānodrošina iespēja izstrādāt jaunus 
produktus un attīstīt procesus, kas atbilst 
rūpniecības un sabiedrības prasībām, kā arī 
iespēja nodrošināt konkurētspējīgas un 
uzlabotas uz biotehnoloģiju balstītas 
alternatīvas pašreizējo alternatīvu 
aizstāšanai, un no otras puses, ir jāizmanto 
biotehnoloģiju iespējas piesārņojuma 
konstatēšanai, uzraudzīšanai, novēršanai un 
novākšanai. Tas ietver pētniecības un 
izpētes darbības enzimātisko un 
metabolisko kājceļu jomā, bioprocesu 
izstrādi, progresīvo fermentāciju, iekšējo 
un pakārtoto pārstrādi un izpratnes gūšanu 
par mikrobu kopienu dinamiku. Tas ietvers 
arī tādu prototipu izstrādi, ar ko novērtēs 
izstrādāto produktu un procesu 
tehnoloģiski ekonomisko pamatojumu.

Mērķis ir divkāršs, proti, no vienas puses, 
Eiropas rūpniecības nozarei (piem., 
ķīmiskā, veselības, uz augiem balstīta 
ģenētiskā tehnoloģija, kalnrūpniecības, 
enerģētikas, papīra masas un papīra, 
tekstiliju, cietes, pārtikas apstrādes 
rūpniecības nozarei) ir jānodrošina iespēja 
izstrādāt jaunus produktus un attīstīt 
procesus, kas atbilst rūpniecības un 
sabiedrības prasībām, kā arī iespēja 
nodrošināt konkurētspējīgas un uzlabotas 
uz biotehnoloģiju balstītas alternatīvas 
pašreizējo alternatīvu aizstāšanai, un no 
otras puses, ir jāizmanto biotehnoloģiju 
iespējas piesārņojuma konstatēšanai, 
uzraudzīšanai, novēršanai un novākšanai. 
Tas ietver pētniecības un izpētes darbības 
enzimātisko un metabolisko kājceļu jomā, 
bioprocesu izstrādi, progresīvo 
fermentāciju, iekšējo un pakārtoto pārstrādi 
un izpratnes gūšanu par mikrobu kopienu 
dinamiku. Tas ietvers arī tādu prototipu 
izstrādi, ar ko novērtēs izstrādāto produktu 
un procesu tehnoloģiski ekonomisko 
pamatojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki), ar ko sekmēt 
vadošo lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli; 
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos;

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki), ar ko sekmēt 
vadošo lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli; 
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos;
galveno atbalstu piešķirs jaunām 
diagnostikas metodēm, attiecībā uz kurām 
profilakse vai diagnoze vai nu jau pastāv 
vai var tikt izstrādāta un noteikta.

Or. de

Grozījums Nr. 517
András Gyürk

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki), ar ko sekmēt 
vadošo lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli; 
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki, 
metabolomika, izteiksmes sistēmas, 
ķīmiskās bibliotēkas un tīkla analīze), ar 
ko sekmēt vadošo lomu un konkurētspēju 
daudzās ekonomikas nozarēs. Tas ietver 
tādus aspektus kā, piemēram, attīstīt 
bioresursus ar optimizētām īpašībām un 
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bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos 
(piem., diagnostikā, bioloģijā, bioloģiski 
medicīniskajās ierīcēs).

pielietojumiem, kas nav tradicionāli;
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos 
(piem., diagnostikā, bioloģijā, bioloģiski 
medicīniskajās ierīcēs).

Or. en

Grozījums Nr. 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie rīki), ar ko sekmēt 
vadošo lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli; 
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos 
(piem., diagnostikā, bioloģijā, bioloģiski 
medicīniskajās ierīcēs).

Mērķis ir izstrādāt platformu tehnoloģijas 
(piem., sistēmas bioloģija, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika,
molekulārie rīki), ar ko sekmēt vadošo 
lomu un konkurētspēju daudzās 
ekonomikas nozarēs. Tas ietver tādus 
aspektus kā, piemēram, attīstīt bioresursus 
ar optimizētām īpašībām un 
pielietojumiem, kas nav tradicionāli;
nodrošināt piemērotu sauszemes un jūras 
bioloģiskās daudzveidības izpēti, izpratni 
un izmantošanu jaunos pielietojumos; kā 
arī uzturēt uz biotehnoloģijām balstītu 
attīstību veselības aprūpes risinājumos 
(piem., farmācijas diagnostikā, bioloģijā, 
bioloģiski medicīniskajās ierīcēs,
veselīgāku uzturu nodrošinoši veselīgāki 
augi un dzīvnieki).

Or. en

Grozījums Nr. 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.3. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smago saslimšanu individuālas 
ārstēšanas popularizēšana
Individuāla ārstēšana ir jāattīsta, lai 
radītu jaunas profilakses un terapijas 
stratēģijas, kuras var pielāgot pacienta 
prasībām, uzlabojot profilaksi un slimību 
atklāšanu agrīnā stadijā. Faktori, kas 
ietekmē terapeitisko lēmumu pieņemšanas 
procesu, ir jākonstatē, jānoskaidro 
rūpīgāk un jāprecizē pētniecības ceļā.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.4. punkts – 1.4.3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.3.a Vides, sabiedrības un ētiska 
rakstura problēmu risināšana
Mērķis ir ņemt vērā vides, sabiedrības un 
ētiska rakstura problēmas attiecībā uz 
atsevišķa veida tehnoloģijām, izstrādājot 
novērtējuma procesus, tostarp plašu 
apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām;

Or. en

Grozījums Nr. 521
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.5. punkts – 1.5.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicināt ilgtspējīgu, rūpniecisko izaugsmi, 
sekmējot stratēģiskās pārmaiņas Eiropā no 
izmaksās balstītas ražošanas uz pieejā 
balstītu rasošanu nolūkā celt pievienoto 
vērtību. Lai to izdarītu, ir jārisina jautājums 
par lielāku ražotspēju, vienlaikus patērējot 
mazāk materiālu un enerģijas, un radot 
mazāk atkritumu un piesārņojuma. Galvenā 
uzmanība tiks pievērsta adaptīvu nākotnes 
ražošanas sistēmu izstrādei un integrācijai, 
īpašu uzsvaru liekot uz Eiropas mazo un 
vidējo uzņēmumu vajadzībām, tādējādi 
nodrošinot progresīvas un ilgtspējīgas 
ražošanas sistēmas un procesus.

Veicināt ilgtspējīgu, rūpniecisko izaugsmi, 
sekmējot stratēģiskās pārmaiņas Eiropā no 
izmaksās balstītas ražošanas uz pieejā 
balstītu rasošanu nolūkā celt pievienoto 
vērtību. Lai to izdarītu, ir jārisina jautājums 
par kvalitatīvu produktu ražošanu, 
vienlaikus patērējot mazāk materiālu un 
enerģijas, un radot mazāk atkritumu un 
piesārņojuma. Galvenā uzmanība tiks 
pievērsta adaptīvu nākotnes ražošanas 
sistēmu izstrādei un integrācijai, īpašu 
uzsvaru liekot uz Eiropas mazo un vidējo 
uzņēmumu vajadzībām, tādējādi 
nodrošinot progresīvas un ilgtspējīgas 
ražošanas sistēmas un procesus.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.5. punkts – 1.5.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāsamazina enerģijas patēriņš un
oglekļa dioksīda emisijas, attīstot un 
izmantojot ilgtspējīgas būvniecības 
tehnoloģijas, kā arī īstenojot un 
reproducējot pasākumus labākai 
energoefektivitātes sistēmu un materiālu 
izpratnei jaunās, renovētās un pārbūvētās 
ēkās. Lai līdz 2020. gadam pārietu uz 
gandrīz nulles enerģiju ēku izmantojumu, 
rūpīgi tiks ņemts vērā dzīves cikls un 
koncepta dizains-būvniecība-ekspluatācija 
pieaugošā nozīme, kā arī pievērsta 
uzmanība energoefektīvu rajonu 
veidošanai, iesaistot plašu ieinteresēto 
personu kopienu.

Ir jāpalielina energoefektivitāte un
jāsamazina oglekļa dioksīda emisijas, 
attīstot un izmantojot ilgtspējīgas 
būvniecības tehnoloģijas, kā arī īstenojot 
un reproducējot pasākumus labākai 
energoefektivitātes sistēmu un materiālu 
izpratnei jaunās, renovētās un pārbūvētās 
ēkās. Lai līdz 2020. gadam pārietu uz 
gandrīz nulles enerģiju ēku izmantojumu, 
rūpīgi tiks ņemts vērā dzīves cikls un 
koncepta dizains-būvniecība-ekspluatācija 
pieaugošā nozīme, kā arī pievērsta 
uzmanība energoefektīvu rajonu 
veidošanai, iesaistot plašu ieinteresēto 
personu kopienu.
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Or. it

Grozījums Nr. 523
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.5. punkts – 1.5.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāuzlabo procesu rūpniecības nozaru, 
piemēram, ķīmiskās, papīra masas un 
papīra, stikla, krāsaino metālu un tērauda 
rūpniecības nozaru konkurētspēja, strauji 
vairojot resursefektivitāti un 
energoefektivitāti, kā arī samazinot šādu 
darbību ietekmi uz vidi. Galvenā uzmanība 
tiks pievērsta attīstības darbībām un tādu 
pamattehnoloģiju validācijai, kas 
paredzētas inovatīvām vielām, materiāliem 
un tehnoloģiskiem risinājumiem, kurus 
izmanto produktiem ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni un mazāk 
energointensīviem procesiem un 
pakalpojumiem vērtības ķēdē, kā arī tādu 
tehnoloģiju un metožu izstrādei, kas rada 
īpaši zemu oglekļa emisiju līmeni, nolūkā 
sasniegt īpašu SEG emisiju intensitātes 
samazinājumu.

Ir jāuzlabo procesu rūpniecības nozaru, 
piemēram, ķīmiskās, papīra masas un 
papīra, stikla, krāsaino metālu un tērauda 
rūpniecības nozaru konkurētspēja, budžeta 
iespēju robežās strauji vairojot 
resursefektivitāti un energoefektivitāti, kā 
arī samazinot šādu darbību ietekmi uz vidi. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta attīstības 
darbībām un tādu pamattehnoloģiju 
validācijai, kas paredzētas inovatīvām 
vielām, materiāliem un tehnoloģiskiem 
risinājumiem, kurus izmanto produktiem ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un 
mazāk energointensīviem procesiem un 
pakalpojumiem vērtības ķēdē, kā arī tādu 
tehnoloģiju un metožu izstrādei, kas rada 
īpaši zemu oglekļa emisiju līmeni, nolūkā 
sasniegt īpašu SEG emisiju intensitātes 
samazinājumu.

Or. it

Grozījums Nr. 524
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.5. punkts – 1.5.4. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starpnozaru sadarbība attiecībā uz 
jēdzieniem un metodēm uz zināšanām 
balstītai, specializētai ražošanai var 

Starpnozaru sadarbība attiecībā uz 
jēdzieniem un metodēm uz zināšanām 
balstītai, specializētai ražošanai var 
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veicināt radošumu un inovācijas, kur 
galvenā uzmanība tiek pievērsta 
uzņēmējdarbības modeļiem pielāgotās 
pieejās, ko var pielāgot globalizēto vērtības 
ķēžu un tīklu prasībām, mainīgajiem 
tirgiem, kā arī jaunajām un nākotnes 
rūpniecības nozarēm.

veicināt radošumu un inovācijas, kur 
galvenā uzmanība tiek pievērsta 
uzņēmējdarbības modeļiem pielāgotās 
pieejās, ko var pielāgot globalizēto vērtības 
ķēžu un tīklu prasībām, mainīgajiem 
tirgiem, kā arī jaunajām un nākotnes 
rūpniecības nozarēm. Atbalsts jo īpaši tiks 
sniegts novatorisku ekoloģisko inovāciju 
uzņēmējdarbības modeļu un alternatīvo 
resursproduktīvo pieeju izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 525
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzturēt pasaulē vadošo lomu 
kosmosa jomā, aizsargājot un radot 
konkurētspējīgu kosmosa nozari un 
pētniecības kopienu, kā arī veicinot 
kosmosā balstītas inovācijas.

Mērķis ir uzturēt pasaules līmenī vadošo 
lomu kosmosa jomā, aizsargājot un radot 
konkurētspējīgu kosmosa nozari un 
pētniecības kopienu, kā arī veicinot 
kosmosā balstītas inovācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 526
Vladimír Remek

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.1. apakšpunkts –
1.6.1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 
dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 
dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 
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savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana. Īstenojot 
mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība.

savlaicīgai līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana un 
kosmosā bāzētas telekomunikācijas. Šī 
vajadzība veicināt inovatīvus produktus 
un pakalpojumus un līdz ar to arī 
vajadzība sniegt finansiālu atbalstu 
pētniecības, izstrādes un inovāciju 
iniciatīvām ir jo īpaši acīmredzama 
attiecībā uz GNSS programmām, saistībā 
ar kurām, it sevišķi atompulksteņa sniegto 
datu precizitātes dēļ, paveras iespēja 
izmantot jaunus pielietojumus daudzās 
darbības jomās. Šī vajadzība ir īpaši 
aktuāla arī tāpēc, ka EGNOS jau darbojas 
un Galileo sāks darboties salīdzinoši drīz. 
Amplitūda no 15 līdz 20 % finansējuma 
kopsummas, kas ir ierosināta attiecībā uz 
kosmosu pamatprogrammā „Apvārsnis 
2020”, tiek uzskatīts par mērķi, kas 
pilnībā atbilst vajadzīgajām investīcijām, 
lai īstenotu jaunu produktu un 
pakalpojumu piedāvāšanas iespējas un 
līdz ar to arī izmantotu šo investīciju 
rezultātā radušās nozīmīgas sociāli 
ekonomiskās priekšrocības. Īstenojot 
mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.1. apakšpunkts –
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1.6.1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 
dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 
savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana. Īstenojot 
mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība.

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, mobilitātes, lauksaimniecības,
enerģētikas, telekomunikāciju, dabas 
resursu izpētes, robotikas, drošības un 
veselības jomās. Tas rada iespējas 
savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti.
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana un 
kosmosā balstītas telekomunikācijas.
Īstenojot mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai 
arī turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība.

Or. en

Pamatojums

Pēdējā 76. grozījuma daļā tiek no jauna ieviesti pakārtotie pakalpojumi, kas jau ir minēti 
iepriekš šajā pašā punktā. „Kosmosa nozares uzņēmējdarbības pastiprināšana” ir domāta, 
lai atbalstītu jaunās tendences, piemēram, jaunās iniciatīvas, ar kurām nodrošina izmaksu 
ziņā efektīvas iespējas izmantot zemas Zemes orbītas lidojumus vai lidojumus, kas ir zemāki 
par orbītu.

Grozījums Nr. 528
Norbert Glante

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.1. apakšpunkts –
1.6.1.2. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 
dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 
savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana. Īstenojot 
mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība.

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 
dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 
savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās un tapšanās stadijā esošās
Eiropas kosmosa infrastruktūras izpēte ir 
jāveicina un jāsagatavo, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana. Īstenojot 
mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība.

Or. de

Pamatojums

Lai iekļautu Galileo programmu, kuras ekspluatācijas sākuma termiņš ir paredzēts 
2014. gadā.

Grozījums Nr. 529
Vladimír Remek

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.1. apakšpunkts –
1.6.1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 

Vairākām problēmām saistībā ar kosmosa 
tehnoloģijām ir atrodamas paralēles arī 
attiecībā uz sauszemes problēmām, 
piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, 



PE492.815v01-00 96/129 AM\907981LV.doc

LV

dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 
savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana. Īstenojot 
mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība.

dabas resursu izpētes, robotikas, drošības 
un veselības jomās. Tas rada iespējas 
savlaicīga līdzattīstībai, īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kopīgi 
attīstot tehnoloģijas kosmosa un ar 
kosmosu nesaistītajām kopienām, kā 
rezultātā varētu rasties straujāks inovāciju 
uzplaukums nekā tad, ja tie būtu kādā 
vēlākā posmā radīti blakusprodukti. 
Pašreizējās Eiropas kosmosa 
infrastruktūras izpēte ir jāveicina, sekmējot 
inovatīvu produktu un pakalpojumu 
izstrādi, kuru pamatā ir attālinātā 
zondēšana un ģeopozicionēšana. Īstenojot 
mērķtiecīgus pasākumus, Eiropai arī 
turpmāk jāstiprina uzņēmējdarbības 
kosmosa nozares sākotnējā attīstība, jo 
sevišķi kosmosa popularizēšanas 
darbības, lai piesaistītu plašas sabiedrības
uzmanību.

Or. en

Pamatojums

Kosmosa darbību rezultātā gūtās priekšrocības sabiedrībā ir pārāk maz zināmas, lai varētu 
cerēt uz dinamisku inovāciju attīstību starp kosmosa un citām nozarēm. Izpratnes 
padziļināšana, dialogs un plašākas zināšanas dažādās uzņēmējdarbības un rūpniecības 
kopienās ir nepieciešami, lai potenciālie dalībnieki varētu paredzēt iespējamos kosmosa 
izmantošanas veidus. Komunikācija un sabiedrības un jaunāko paaudžu informēšana par 
šādām iespējām, izmantojot informēšanas kampaņas, labvēlīgi ietekmēs turpmāko augsti 
kvalificēto darbaspēku.

Grozījums Nr. 530
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.2. apakšpunkts – 2. daļa –
d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) attiecībā uz misiju kontekstu, piem., 
kosmosa vides analīzi, zemes stacijām, 
kosmosa sistēmu aizsargāšanu pret 
sabrukšanu un aizsardzību pret saules 

(d) attiecībā uz misiju kontekstu, piem., 
kosmosa vides analīzi, datu pārraidi,
zemes stacijām, kosmosa sistēmu 
aizsargāšanu pret sabrukšanu un 
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uzliesmojuma ietekmi (Informētība par 
situāciju kosmosā, SSA), inovatīvu datu 
vākšanu un infrastruktūras arhivēšanu;

aizsardzību pret saules uzliesmojuma 
ietekmi (Informētība par situāciju kosmosā, 
SSA), inovatīvu datu vākšanu un 
infrastruktūras arhivēšanu;

Or. en

Pamatojums

„Datu vākšana” ir nevis misiju konteksts, bet gan to pamatuzdevums, līdz ar to tā nebūtu 
jāmin šeit, bet šeit varētu minēt „datu pārraidi”.

Grozījums Nr. 531
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.3. apakšpunkts – 1. daļa a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecībai veltīts atbalsts tiks sniegts un 
ar kosmosu saistītu pielietojumu 
attīstīšana tiks paredzēta jo īpaši 
sabiedrības problēmu risinājumu 
atbalstīšanai, piemēram, klimata 
pārmaiņām, videi, ilgtspējīgām transporta 
sistēmām un lauksaimniecībai. 
Savstarpējas zināšanu izplatīšanas mērķi 
un sadarbspējīga attīstība ir uzskatāmi 
par šajās jomās sniegtā atbalsta pamata 
elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.3. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmosa sistēmas sniedz tādu informāciju, 
kas bieži vien nav iegūstama citādi. Par 
spīti pasaules klases Eiropas misijām 
publikācijas liecina, ka Eiropas misiju 
iegūtie dati netiek izmantoti tikpat plaši kā 
ASV misiju iegūtie dati. Datu 
izmantojamība varētu būt daudz plašāka, ja 
tiktu īstenoti kopīgi centieni koordinēt un 
organizēt Eiropas misiju iegūto kosmosa 
datu apstrādi, validāciju un standartizāciju. 
Inovācijas attiecībā uz datu ieguvi un 
apstrādi, datu saplūsmi un izplatīšanu, 
izmantojot arī inovatīvas IKT nodrošinātas 
sadarbības formas, varētu uzlabot kosmosa 
infrastruktūrā veikto ieguldījumu 
atgriešanos. Kosmosa datu kalibrēšana un 
validēšana (individuāliem instrumentiem, 
starp instrumentiem un misijām, attiecībā 
uz in-situ objektiem) ir ļoti būtiski aspekti 
kosmosa datu efektīvai izmantošanai visās 
sfērās, tomēr līdz šim to kavē 
Eiropas Savienības līmeņa iestāžu vai 
institūtu trūkums, kam būtu pilnvaras 
standartizēt kosmosā iegūtos datus un 
kopējos modeļus. Datu ieguve un kosmosa 
misiju izmantojums ir jautājums, kas 
jākoordinē globālā mērogā. Zemes 
novērošanas dati, saskaņotas pieejas un 
labākā prakse daļēji tiek nodrošināta, 
īstenojot koordinācijas pasākumus ar 
starpvaldību organizāciju Zemes 
novērojumu grupa, kuras uzdevums ir 
uzturēt sistēmu Vispasaules zemes 
novērošanas sistēmām, kurās 
Eiropas Savienība līdzdarbojas.

Kosmosa sistēmas sniedz tādu informāciju, 
kas bieži vien nav iegūstama citādi. Par 
spīti pasaules klases Eiropas misijām 
publikācijas liecina, ka Eiropas misiju 
iegūtie dati netiek izmantoti tikpat plaši kā 
ASV misiju iegūtie dati. Datu 
izmantojamība varētu būt daudz plašāka, ja 
tiktu īstenoti kopīgi centieni koordinēt un 
organizēt Eiropas misiju iegūto kosmosa 
datu apstrādi, validāciju un standartizāciju. 
Inovācijas attiecībā uz datu ieguvi un 
apstrādi, datu saplūsmi un izplatīšanu, 
izmantojot arī inovatīvas IKT nodrošinātas 
sadarbības formas, varētu uzlabot kosmosa 
infrastruktūrā veikto ieguldījumu 
atgriešanos. Kosmosa datu kalibrēšana un 
validēšana (individuāliem instrumentiem, 
starp instrumentiem un misijām, attiecībā 
uz in-situ objektiem) ir ļoti būtiski aspekti 
kosmosa datu efektīvai izmantošanai visās 
sfērās, tomēr līdz šim to kavē 
Eiropas Savienības līmeņa iestāžu vai 
institūtu trūkums, kam būtu pilnvaras 
standartizēt kosmosā iegūtos datus un 
kopējos modeļus. Datu ieguve un kosmosa 
misiju izmantojums ir jautājums, kas 
jākoordinē globālā mērogā. Datu 
apstrādes, izplatīšanas un sadarbspējas 
inovācijas, jo īpaši neierobežotu iespēju 
izmantot Zemes zinātnes datus un
metadatus un apmaiņas ar tiem 
popularizēšana arī var nodrošināt 
augstāku investīciju kosmosa 
infrastruktūrā atdevi un veicināt 
sabiedrības problēmu novēršanu, it 
sevišķi, ja to risināšanu koordinē globāli.
Zemes novērošanas dati, saskaņotas pieejas 
un labākā prakse daļēji tiek nodrošināta, 
īstenojot koordinācijas pasākumus ar 
starpvaldību organizāciju Zemes 
novērojumu grupa, kuras uzdevums ir 
uzturēt sistēmu Vispasaules zemes 
novērošanas sistēmām, kurās 
Eiropas Savienība līdzdarbojas.
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Or. en

Grozījums Nr. 533
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmosa sistēmas sniedz tādu informāciju, 
kas bieži vien nav iegūstama citādi. Par 
spīti pasaules klases Eiropas misijām 
publikācijas liecina, ka Eiropas misiju 
iegūtie dati netiek izmantoti tikpat plaši kā 
ASV misiju iegūtie dati. Datu 
izmantojamība varētu būt daudz plašāka, ja 
tiktu īstenoti kopīgi centieni koordinēt un 
organizēt Eiropas misiju iegūto kosmosa 
datu apstrādi, validāciju un standartizāciju. 
Inovācijas attiecībā uz datu ieguvi un 
apstrādi, datu saplūsmi un izplatīšanu, 
izmantojot arī inovatīvas IKT nodrošinātas 
sadarbības formas, varētu uzlabot kosmosa 
infrastruktūrā veikto ieguldījumu 
atgriešanos. Kosmosa datu kalibrēšana un 
validēšana (individuāliem instrumentiem, 
starp instrumentiem un misijām, attiecībā 
uz in-situ objektiem) ir ļoti būtiski aspekti 
kosmosa datu efektīvai izmantošanai visās 
sfērās, tomēr līdz šim to kavē 
Eiropas Savienības līmeņa iestāžu vai 
institūtu trūkums, kam būtu pilnvaras 
standartizēt kosmosā iegūtos datus un 
kopējos modeļus. Datu ieguve un kosmosa 
misiju izmantojums ir jautājums, kas 
jākoordinē globālā mērogā. Zemes 
novērošanas dati, saskaņotas pieejas un 
labākā prakse daļēji tiek nodrošināta, 
īstenojot koordinācijas pasākumus ar 
starpvaldību organizāciju Zemes 
novērojumu grupa, kuras uzdevums ir 
uzturēt sistēmu Vispasaules zemes 
novērošanas sistēmām, kurās 
Eiropas Savienība līdzdarbojas.

Kosmosa sistēmas sniedz tādu informāciju, 
kas bieži vien nav iegūstama citādi. Par 
spīti pasaules klases Eiropas misijām
publikācijas liecina, ka Eiropas misiju 
iegūtie dati netiek izmantoti tikpat plaši kā 
ASV misiju iegūtie dati. Datu 
izmantojamība varētu būt daudz plašāka, ja 
tiktu īstenoti kopīgi centieni koordinēt un 
organizēt Eiropas misiju iegūto kosmosa 
datu apstrādi, validāciju un standartizāciju. 
Inovācijas attiecībā uz datu ieguvi un 
apstrādi, datu saplūsmi un izplatīšanu, datu 
analīzi un datizraci, izmantojot arī 
inovatīvas IKT nodrošinātas sadarbības 
formas, varētu uzlabot kosmosa 
infrastruktūrā veikto ieguldījumu 
atgriešanos. Kosmosa datu kalibrēšana un 
validēšana (individuāliem instrumentiem, 
starp instrumentiem un misijām, attiecībā 
uz in-situ objektiem) ir ļoti būtiski aspekti 
kosmosa datu efektīvai izmantošanai visās 
sfērās, tomēr līdz šim to kavē 
Eiropas Savienības līmeņa iestāžu vai 
institūtu trūkums, kam būtu pilnvaras 
standartizēt kosmosā iegūtos datus un 
kopējos modeļus. Datu ieguve un kosmosa 
misiju izmantojums ir jautājums, kas 
jākoordinē globālā mērogā. Zemes 
novērošanas dati, saskaņotas pieejas un 
labākā prakse daļēji tiek nodrošināta, 
īstenojot koordinācijas pasākumus ar 
starpvaldību organizāciju Zemes 
novērojumu grupa, kuras uzdevums ir 
uzturēt sistēmu Vispasaules zemes 
novērošanas sistēmām, kurās 
Eiropas Savienība līdzdarbojas.
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Grozījums Nr. 534
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.3. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu sniegs visaptverošas un ilgstošas 
globālas vides novērošanas un 
informācijas sistēmas izstrādei, tostarp 
sekmējot klimata modelēšanas kopienu un 
vides novērošanas un datu pārvaldības 
kopienu sadarbību. Dalībvalstu 
iekļaušana šādā sadarbībā ir būtiska, jo 
valstu iestādes bieži vien ir datu reģistru 
īpašnieces.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.4.a Pielietojumu izstrāde GNSS jomā, 
lai nodrošinātu pozitīvu atdevi no 
investīcijām Eiropas satelītnavigācijas 
sistēmās
Laikā, kad EGNOS pilnībā darbojas un 
Galileo sekmīgi pabeidza 
„apstiprināšanas orbītā” fāzi, ir ļoti 
svarīgi, lai Eiropas rūpniecības nozares 
aprobētu jaunās pieejamās tehnoloģijas 
un sagatavotos Galileo pilnam darba 
režīmam un līdz ar to gūtu sociāli 
ekonomiskās priekšrocības, kas tiek lēstas 
aptuveni 90 miljardu apmērā. Pētījumu 
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finansējums 18 % apmērā no kosmosam 
paredzētā budžeta apjoma nodrošina 
EGNOS un Galileo attīstību tādās 
būtiskās nozarēs kā aviācija un ceļu 
transports un daudzos profesionālos 
pielietojumos, tostarp precizitātes 
lauksaimniecībā, laika noteikšanā un 
ģeodēzijā, jauno signālu izmantošanā 
pašreizējos un turpmākajos pielietojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 1. sadaļa – 1.6. punkts – 1.6.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmosa pētniecības un inovācijas darbību 
īstenošanas prioritātes, kas minētas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, atbilst 
Eiropas Savienības kosmosa politikas 
prioritātēm, kā norādījusi Kosmosa 
padome un kā minēts paziņojumā “Virzībā 
uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju 
pilsoņu interesēs”. Īstenošanas darbības 
tiks attīstītas, apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām no Eiropas 
kosmosa nozares, MVU, akadēmiskajām 
aprindām un tehnoloģiju institūtiem, ko 
pārstāv Kosmosa padomdevēju grupa un 
nozīmīgi partneri, piemēram, Eiropas 
kosmosa aģentūra un valstu kosmosa 
aģentūras. Attiecībā uz dalību 
starptautiskos pasākumos, pētniecības un 
inovācijas programma tiks izveidota 
sadarbībā ar starptautiskiem partneriem 
(piem. NASA, ROSCOSMOS un JAXA).

Kosmosa pētniecības un inovācijas darbību 
īstenošanas prioritātes, kas minētas 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, atbilst 
Eiropas Savienības kosmosa politikas 
prioritātēm, kā norādījusi Kosmosa 
padome un kā minēts paziņojumā “Virzībā 
uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju 
pilsoņu interesēs”. Īstenošanas darbības 
tiks attīstītas, apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām no Eiropas 
kosmosa nozares, MVU, akadēmiskajām 
aprindām un tehnoloģiju institūtiem, ko 
pārstāv Kosmosa padomdevēju grupa un 
nozīmīgi partneri, piemēram, Eiropas 
kosmosa aģentūra un valstu kosmosa 
aģentūras. Darbības izstrādā un ievieš 
papildinošā veidā ES, EKA un 
dalībvalstis. Attiecībā uz dalību 
starptautiskos pasākumos, pētniecības un 
inovācijas programma tiks izveidota 
sadarbībā ar starptautiskiem partneriem 
(piem. NASA, ROSCOSMOS un JAXA).

Or. en
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Grozījums Nr. 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar "Apvārsni 2020" tiks ieviesti divi 
mehānismi ("kapitāla mehānisms" un 
"parāda mehānisms"), kas sastāv no 
dažādiem "logiem". Kapitāla mehānisms 
un parāda mehānisma MVU "logs" tiks 
īstenoti kā daļa no diviem ES finansēšanas 
instrumentiem, kas sniedz kapitālu un 
parādu MVU pētniecības un attīstības un 
izaugsmes atbalstam.

Ar "Apvārsni 2020" tiks ieviesti divi 
mehānismi ("kapitāla mehānisms" un 
"parāda mehānisms"), kas sastāv no 
dažādiem "logiem". Kapitāla mehānisms 
un parāda mehānisma MVU "logs" tiks 
īstenoti kā daļa no diviem ES finansēšanas 
instrumentiem (tos pārvalda Eiropas 
Investīciju banka un Eiropas Investīciju 
fonds), kas sniedz kapitālu un parādu 
MVU pētniecības un attīstības un 
izaugsmes atbalstam. Lai nodrošinātu 
kritisko masu un visaptverošas inovāciju 
ķēdes pieeju, abi mehānismi, cerams, 
attieksies uz darbībām, kas izriet no citiem 
pasākumiem, kurus finansē no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, 
tostarp jauno īpašo MVU instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galīgie atbalsta saņēmēji nevarēs saņemt 
tiešus kredītus, garantijas vai kapitālu, bet 
tā vietā Komisija atbalsta sniegšanu uzticēs 
finanšu iestādēm, un tas tiks darīts īpaši ar 
riska dalīšanas mehānismiem un garantiju 
shēmām, kā arī kapitāla un kvazikapitāla 
ieguldījumiem.

Galīgie atbalsta saņēmēji nevarēs saņemt 
tiešus kredītus, garantijas vai kapitālu, bet 
tā vietā Komisija atbalsta sniegšanu uzticēs 
finanšu vai citām atbilstošām iestādēm, un 
tas tiks darīts īpaši ar riska dalīšanas 
mehānismiem un garantiju shēmām, kā arī 
kapitāla un kvazikapitāla ieguldījumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 539
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar parāda mehānismu tiks sniegti kredīti 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
attīstības darbībās; garantijas finanšu 
starpniekiem, kas sniedz kredītus atbalsta 
saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumi; kā arī garantijas un/vai 
pretgarantijas valstu vai reģionālām 
aizņēmuma finansējuma shēmām. Ar 
parāda mehānismu tiks veiktas atmaksas 
termiņa pieauguma veicināšanas darbības, 
un ar to tiks atbalstīts īpaši izveidotais 
MVU instruments (sk. pielikuma II daļas, 
3. sadaļu “Inovācijas MVU”). Vienā vai 
vairākās integrētās shēmās var apvienot 
kapitāla mehānisma nosacījumus un parāda 
mehānisma nosacījumus, turklāt ir 
iespējams saņemt papildu dotācijas (tostarp 
kopsummas). Tāpat ir iespējams kredīts ar 
atvieglotiem nosacījumiem un 
konvertējams kredīts.

Ar parāda mehānismu tiks sniegti kredīti 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
attīstības darbībās; garantijas finanšu 
starpniekiem, kas sniedz kredītus atbalsta 
saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumi; kā arī garantijas un/vai 
pretgarantijas valstu vai reģionālām 
aizņēmuma finansējuma shēmām. Ar 
parāda mehānismu tiks veiktas atmaksas 
termiņa pieauguma veicināšanas darbības, 
un ar to tiks atbalstīts īpaši izveidotais 
MVU instruments (sk. pielikuma II daļas, 
3. sadaļu “Inovācijas MVU”). Īpašu 
uzmanību pievērš MVU un citu struktūru 
prasījumiem, kas atrodas mazāk attīstītos 
reģionos. Vienā vai vairākās integrētās 
shēmās var apvienot kapitāla mehānisma 
nosacījumus un parāda mehānisma 
nosacījumus, turklāt ir iespējams saņemt 
papildu dotācijas (tostarp kopsummas). 
Tāpat ir iespējams kredīts ar atvieglotiem 
nosacījumiem un konvertējams kredīts.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar parāda mehānismu tiks sniegti kredīti 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
attīstības darbībās; garantijas finanšu 
starpniekiem, kas sniedz kredītus atbalsta 
saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumi; kā arī garantijas un/vai 
pretgarantijas valstu vai reģionālām 
aizņēmuma finansējuma shēmām. Ar 
parāda mehānismu tiks veiktas atmaksas 
termiņa pieauguma veicināšanas darbības, 
un ar to tiks atbalstīts īpaši izveidotais 
MVU instruments (sk. pielikuma II daļas, 
3. sadaļu “Inovācijas MVU”). Vienā vai 
vairākās integrētās shēmās var apvienot 
kapitāla mehānisma nosacījumus un parāda 
mehānisma nosacījumus, turklāt ir 
iespējams saņemt papildu dotācijas (tostarp 
kopsummas). Tāpat ir iespējams kredīts ar 
atvieglotiem nosacījumiem un 
konvertējams kredīts.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 541
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) citām pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” daļām, īpaši III daļu 
“Sabiedrības problēmu risināšana”;

(a) citām pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” daļām, īpaši III daļu 
“Sabiedrības problēmu risināšana” vai 
II daļu „Vadošā loma rūpniecībā”;

Or. en
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Grozījums Nr. 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) citiem ietvariem, programmām un 
Eiropas Savienības budžeta pozīcijām;

(b) citiem ietvariem, programmām un 
Eiropas Savienības budžeta pozīcijām 
(piemēram, kopējai lauksaimniecības 
politikai, zivsaimniecības politikai un 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmai (COSME));

Or. en

Grozījums Nr. 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Risku dalīšana un citi parametri var 
atšķirties politikas vai nozares nodalījumu 
ietvaros, ja vien to vērtības vai stāvoklis 
atbilst vispārējiem parāda instrumentu 
noteikumiem. Turklāt nodalījumiem var 
būt īpašas komunikācijas stratēģijas parāda 
mehānisma vispārējās promocijas 
kampaņas ietvaros. Papildus tam, ja 
nepieciešama īpaša ekspertīze, lai 
novērtētu paredzamos kredītus kādā 
konkrēta nodalījuma sfērā, var piesaistīt 
speciālus vidutājus valstu līmenī.

Risku dalīšana un citi parametri var 
atšķirties politikas vai nozares nodalījumu 
ietvaros, ja vien to vērtības vai stāvoklis 
atbilst vispārējiem parāda instrumentu 
noteikumiem. Turklāt nodalījumiem var 
būt īpašas komunikācijas stratēģijas parāda 
mehānisma vispārējās promocijas 
kampaņas ietvaros. Papildus tam, ja 
nepieciešama īpaša ekspertīze, lai 
novērtētu paredzamos kredītus kādā 
konkrēta nodalījuma sfērā, var piesaistīt 
speciālus vidutājus valstu līmenī.

Eiropas Investīciju bankai, kas pārvalda 
parāda mehānismu Komisijas vārdā, 
drīkst ierobežotā mērā aizdot naudu 
projektiem ar augstu tehnoloģisko risku, 
nevis tikai piedāvāt kredītus, kuru likmes 
ir zemākas par tirgus likmēm, projektiem 
ar zemu tehnoloģisko risku. Attiecībā uz 
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šīm pilnvarām tomēr ir stingri jāievēro 
portfeļa un projekta riska pārvaldības 
kritēriji un atbilstošie riska atdeves 
kritēriji un uzraudzība.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz Carvalho ziņojumu, 80. grozījums.

Grozījums Nr. 544
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parāda mehānisma MVU "loga" mērķis ir 
pētniecības un inovācijas virzīti MVU un 
uzņēmumi ar vidēju kapitālu, ar 
aizdevuma summām, kas pārsniedz EUR 
150 000, tādējādi papildinot MVU 
finansējumu no Aizdevumu garantiju 
mehānisma saskaņā ar Uzņēmumu un MVU 
konkurētspējas programmu.

Parāda mehānisma MVU "loga" mērķis ir 
pētniecības un inovācijas virzīti MVU, 
tādējādi papildinot MVU finansējumu no 
Aizdevumu garantiju mehānisma saskaņā 
ar COSME.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parāda mehānisma MVU "loga" mērķis ir 
pētniecības un inovācijas virzīti MVU un 
uzņēmumi ar vidēju kapitālu, ar aizdevuma 
summām, kas pārsniedz EUR 150 000, 
tādējādi papildinot MVU finansējumu no 

Parāda mehānisma MVU "loga" mērķis ir 
pētniecības un inovācijas virzīti MVU un 
uzņēmumi ar vidēju kapitālu, ar aizdevuma 
summām, kas pārsniedz EUR 100 000, 
tādējādi papildinot MVU finansējumu no 
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Aizdevumu garantiju mehānisma saskaņā 
ar Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu.

Aizdevumu garantiju mehānisma saskaņā 
ar Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Kapitāla mehānisms (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 547
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar darbības uzsākšanas mehānismu 
līdzekļi tiks nodrošināti riska kapitālam un 
mezanīna kapitālam, un to nodrošinās 
atsevišķiem portfeļu uzņēmumiem. 
Papildus iepriekš minētajam šie uzņēmumi 
var lūgt aizņēmuma finansējuma 
starpniekiem, kuri īsteno parāda finanšu 
instrumentu.

Ar kapitāla mehānismu līdzekļi tiks 
nodrošināti riska kapitālam un mezanīna 
kapitālam, un to nodrošinās atsevišķiem 
portfeļu uzņēmumiem. Īpašu uzmanību 
pievērš uzņēmumiem, kas atrodas mazāk 
attīstītos reģionos. Papildus iepriekš 
minētajam šie uzņēmumi var lūgt 
aizņēmuma finansējuma starpniekiem, kuri 
īsteno parāda finanšu instrumentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar darbības uzsākšanas mehānismu 
līdzekļi tiks nodrošināti riska kapitālam un 
mezanīna kapitālam, un to nodrošinās 
atsevišķiem portfeļu uzņēmumiem. 
Papildus iepriekš minētajam šie uzņēmumi 
var lūgt aizņēmuma finansējuma 
starpniekiem, kuri īsteno parāda finanšu 
instrumentu.

Ar kapitāla mehānismu līdzekļi tiks 
nodrošināti riska kapitālam un mezanīna 
kapitālam, un to nodrošinās darbību 
uzsākušiem atsevišķiem portfeļu 
uzņēmumiem. Papildus iepriekš minētajam 
šie uzņēmumi var lūgt aizņēmuma 
finansējuma starpniekiem, kuri īsteno 
parāda finanšu instrumentu.

Or. en

(Sk. vispārējās regulas 1. pielikuma – 2. punkta – 2.3. punkta b) apakšpunktu)

Pamatojums

Lielāki riska kapitāla fondi nodrošina nozīmīgas investīcijas darbību uzsākošos uzņēmumos. 
Galvenā vērība būtu jāpievērš uzņēmumiem, nevis fondiem. Tas papildina Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu (COSME), ja riska kapitāla fondi investē uzņēmumos, kuru 
uzņēmējdarbība paplašinās un pieaug. Investīcijas darbību uzsākošos uzņēmumos, 
paplašināšanās un izaugsmes stadijas uzņēmumos var būt no viena fonda.

Grozījums Nr. 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar kapitāla mehānismu pirms 
izmantošanas rūpniecībā posma tiks 
atbalstītas arī zināšanas un tehnoloģiju 
nodošanas procesi, lai pārbaudītu un 
vajadzības gadījumā palielinātu minētās 
nodošanas inovatīvo tirgus impulsu.

Or. en
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Grozījums Nr. 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānismam būs arī iespēja izdarīt
ieguldījumus paplašināšanā un izaugsmes 
stadijā saistībā ar Kapitāla mehānismu 
izaugsmei (EFG) saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu (te 
ietilpst ieguldījumi līdzekļu līdzekļos ar 
plašu investoru bāzi, tostarp privātie 
institucionālie un stratēģiskie investori, kā 
arī valstu publiskās un daļēji publiskās 
finanšu iestādes).

Mehānismam būs arī iespēja izdarīt 
ieguldījumus paplašināšanā un izaugsmes 
stadijā saistībā ar Kapitāla mehānismu 
izaugsmei (EFG) saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu (te 
ietilpst ieguldījumi publiskos un privātos
līdzekļu līdzekļos ar plašu investoru bāzi, 
tostarp privātie institucionālie un 
stratēģiskie investori, kā arī valstu 
publiskās un daļēji publiskās finanšu 
iestādes).

Or. en

(Sk. vispārējās regulas 1. pielikuma – 2. punkta – 2.3. punkta b) apakšpunktu)

Pamatojums

Tāpat kā COSME gadījumā ir jāprecizē, ka kapitāla mehānisms saistībā ar pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020” atbalstīs arī privātā sektora fondus, sniedzot līdzekļus, kas riska kapitāla 
fondiem piesaistīs papildu privāta sektora kapitālu.

Grozījums Nr. 551
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā gadījumā ieguldījums no "Apvāršņa 
2020" kapitāla mehānisma nepārsniedz 
20 % no ES kopējā ieguldījuma, izņemot 
daudzpakāpju fondus, kur EFG un RDI 
kapitāla mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 

Otrajā gadījumā ieguldījums no "Apvāršņa 
2020" kapitāla mehānisma nepārsniedz 
30 % no ES kopējā ieguldījuma, izņemot 
daudzpakāpju fondus, kur EFG un RDI 
kapitāla mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
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kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai. 
Komisija var nolemt grozīt 20 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai. 
Komisija var nolemt grozīt 30 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

Or. it

Grozījums Nr. 552
Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā gadījumā ieguldījums no "Apvāršņa 
2020" kapitāla mehānisma nepārsniedz 
20 % no ES kopējā ieguldījuma, izņemot 
daudzpakāpju fondus, kur EFG un RDI 
kapitāla mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai. 
Komisija var nolemt grozīt 20 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

Otrajā gadījumā ieguldījums no "Apvāršņa 
2020" kapitāla mehānisma nepārsniedz 
30 % no ES kopējā ieguldījuma, izņemot 
daudzpakāpju fondus, kur EFG un RDI 
kapitāla mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai. 
Komisija var nolemt grozīt 30 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Kapitāla mehānisma izmantošanai saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” nolūkā 
atbalstīt izaugsmes stadijā esošus uzņēmumus kopsakarā ar izaugsmes kapitāla mehānismu, 
ko īsteno saistībā ar uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmu (COSME), vajadzētu būt 
elastīgākai, it īpaši attiecībā uz tādiem finanšu instrumentiem paredzētu ievērojami zemāku 
budžetu, kurus īsteno saskaņā ar COSME programmu.

Grozījums Nr. 553
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā



AM\907981LV.doc 111/129 PE492.815v01-00

LV

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā gadījumā ieguldījums no "Apvāršņa 
2020" kapitāla mehānisma nepārsniedz 
20 % no ES kopējā ieguldījuma, izņemot 
daudzpakāpju fondus, kur EFG un RDI 
kapitāla mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai. 
Komisija var nolemt grozīt 20 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

Otrajā gadījumā ieguldījums no "Apvāršņa 
2020" kapitāla mehānisma nepārsniedz 
20 % no ES kopējā ieguldījuma, izņemot 
daudzpakāpju fondus, kur EFG un RDI 
kapitāla mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai. 
Komisija var nolemt pazemināt 20 % 
slieksni sakarā ar tirgus apstākļu 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrajā gadījumā ieguldījums no "Apvāršņa 
2020" kapitāla mehānisma nepārsniedz 
20 % no ES kopējā ieguldījuma, izņemot 
daudzpakāpju fondus, kur EFG un RDI 
kapitāla mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai. 
Komisija var nolemt grozīt 20 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

Otrajā gadījumā ieguldījums no "Apvāršņa 
2020" kapitāla mehānisma nepārsniedz 
30 % no ES kopējā ieguldījuma, izņemot 
daudzpakāpju fondus, kur EFG un RDI 
kapitāla mehānisma finansējumu sniegs 
proporcionāli, balstoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Tāpat kā EFG, 
kapitāla mehānisms izvairīsies no 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitāla, kas 
domāts pārņemta uzņēmuma izformēšanai.
Komisija var nolemt grozīt 20 % slieksni 
sakarā ar tirgus apstākļu pārmaiņām.

Or. en
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Grozījums Nr. 555
Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Abu mehānismu īstenošana tiks uzticēta 
Eiropas Investīciju bankas grupai (EIB, 
EIF) un/vai citām finanšu iestādēm, kam 
var uzticēt finansēšanas instrumentu 
īstenošanu atbilstoši Finanšu regulas 
noteikumiem. To izstrāde un īstenošana 
tiks saskaņota ar vispārējiem 
noteikumiem par finanšu instrumentiem, 
kas izklāstīti Finanšu regulā, un ar 
konkrētām darbības prasībām, kas 
izklāstāmas Komisijas vadlīnijās.

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
kapitāla mehānismu īsteno kā tāda 
vienota Savienības kapitāla finanšu 
instrumenta logu, ar ko no agrīna posma 
(tostarp aizmetņu posma) līdz izaugsmes 
posmam atbalsta Savienības uzņēmumu 
izaugsmi un pētniecību un inovācijas un 
ko finansiāli atbalsta ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu (COSME).
Īstenojot pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020” kapitāla mehānismu, kas jānosaka 
saistībā ar COSME programmu, izmanto 
to pašu izpildes metodi, kāda tika 
pielietota attiecībā uz izaugsmes kapitāla 
mehānismu (EFG).
Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
iekļautā kapitāla mehānisma atbalstu 
sniedz vienā no turpmāk minētajiem 
investīciju veidiem:
(a) nepastarpināti no Eiropas investīciju 
fonda (EIF) vai citām struktūrām, kurām 
ir uzdots īstenot Komisijas vārdā, vai
(b) ar publisku un privātu fondu 
līdzekļiem vai investīciju instrumentiem, 
kas iegulda ārvalstīs un kurus ir izveidojis 
EIF vai citas struktūras, kurām ir uzdots 
īstenot Komisijas vārdā kopā ar privātiem 
investoriem un/vai publiskām finanšu 
iestādēm.

Or. en

(Sk. COSME II Pielikumu)
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Pamatojums

Finanšu instrumentu kā vienota instrumenta loga īstenošanas detalizētās normas kopsakarībā 
ar COSME programmu būtu visos sīkumos jānosaka un jāsaskaņo ar COSME programmas 
redakciju (grozītais II pielikums).

Grozījums Nr. 556
Jürgen Creutzmann

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
garantiju mehānismu pārzinās EIF vai 
citas struktūras, kurām uzdots īstenot 
Komisijas vārdā. Ar mehānismu 
nodrošina:
(a) pretgarantijas un citus riska dalīšanas 
risinājumus attiecībā uz garantiju 
shēmām;
(b) tiešās garantijas un citus riska 
dalīšanas risinājumus attiecībā uz 
jebkuru citu finanšu starpniekiestādi, kas 
atbilst tiesību aktos noteiktajiem 
kritērijiem.
Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
garantiju mehānismu īsteno saistībā ar 
vienoto Eiropas savienības parādu 
finanšu instrumentu, ar kuru veicina 
Eiropas Savienības uzņēmumu izaugsmi 
un pētniecību un inovācijas, izmantojot to 
pašu izpildes metodi, kādu pielietoja 
COSME Kredīta garantiju mehānisma 
(LGF) gadījumā. Garantiju mehānisms 
izveido valstu starpniekiestādes, kas tieši 
vai netieši izsniedz kredītus.
Garantiju iestādi veido:
(a) parāda finansēšana, izmantojot 
kredīta garantijas, tostarp pakārtotos un 
dalības kredītus vai kredītnomu;
(b) parāda finanšu portfeļa pārvēršana 
vērtspapīros saskaņā ar atbilstošiem riska 
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dalīšanas risinājumiem, kas panākti ar 
konkrētām iestādēm.

Or. en

(Sk. COSME II Pielikumu)

Pamatojums

Finanšu instrumentu kā vienota instrumenta loga īstenošanas detalizētās normas kopsakarībā 
ar COSME programmu būtu sīki jānosaka un jāsaskaņo ar COSME programmas redakciju 
(grozītais II pielikums).

Grozījums Nr. 557
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.3. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz viena trešdaļa Eiropas Savienības 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finanšu instrumentu budžeta tiks 
paredzēta MVU, izmantojot kapitāla 
mehānismu un MVU parāda mehānisma 
logu.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 2. sadaļa – 2.3. punkts – 4.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz vienu trešdaļu Eiropas Savienības 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finanšu instrumentu rezervē atjaunojamo 
resursu enerģijas un tiešo patērētāju 
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energoefektivitātes projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. MVU atbalsta integrēšana 3.1. MVU atbalsta integrēšana, izmantojot 
īpašo MVU instrumentu

Or. en

Grozījums Nr. 560
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa
veida novatoriskiem MVU, kas uzrāda 
lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām. Mērķis ir palīdzēt 
aizpildīt finansējuma iztrūkumu agrīnām 
augsta riska pētniecības un inovācijas 
darbībām, stimulēt izrāvienu inovācijas 
jomā un palielināt gūto pētījumu rezultātu 
komercializāciju privātā sektorā.

Lai apmierinātu šo MVU vajadzības pēc 
pētniecības un inovācijām, vienota 
pārvaldības struktūra, kas darbojas vieglā 
administratīvā režīmā ar vienu 
kontaktpunktu, izveido un pārzina īpašu 
MVU instrumentu, ar ko nodrošina 
ešelonētu atbalstu un saistītos 
pakalpojumus un ko finansē ar vismaz 
10 % no pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020” budžeta. Šis instruments ir vērsts uz 
visu veidu novatoriskiem MVU, kas 
apliecina stingru apņemšanos attīstīties, 
augt un/vai kļūt starptautiskiem. Atbalstu 
sniegs visa veida inovācijas darbībām, 
tostarp ar tehnoloģijām nesaistītajām un 
pakalpojumu inovācijas darbībām. Mērķis 
ir palīdzēt aizpildīt finansējuma iztrūkumu 
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agrīnām augsta riska pētniecības un 
inovācijas darbībām, stimulēt izrāvienu 
inovācijas jomā un palielināt gūto pētījumu 
rezultātu komercializāciju privātā sektorā.

Or. en

Grozījums Nr. 561
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa 
veida novatoriskiem MVU, kas uzrāda 
lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām. Mērķis ir palīdzēt 
aizpildīt finansējuma iztrūkumu agrīnām 
augsta riska pētniecības un inovācijas 
darbībām, stimulēt izrāvienu inovācijas 
jomā un palielināt gūto pētījumu rezultātu 
komercializāciju privātā sektorā.

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa 
veida novatoriskiem MVU, kas uzrāda 
lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām. Mērķis ir palīdzēt 
aizpildīt finansējuma iztrūkumu agrīnām 
augsta riska pētniecības un inovācijas 
darbībām, stimulēt izrāvienu inovācijas 
jomā un palielināt gūto pētījumu rezultātu 
komercializāciju privātā sektorā.

Sekmīga dalība MVU instrumentā būtu 
jāuzskata par kvalitātes apzīmējumu, kas 
MVU pretendentiem atvieglotu iespējas 
piedalīties publiskajā iepirkumā.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa 
veida novatoriskiem MVU, kas uzrāda 
lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām. Mērķis ir palīdzēt 
aizpildīt finansējuma iztrūkumu agrīnām 
augsta riska pētniecības un inovācijas 
darbībām, stimulēt izrāvienu inovācijas 
jomā un palielināt gūto pētījumu rezultātu 
komercializāciju privātā sektorā.

MVU saņems atbalstu visas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros. Tāpēc ar īpaši izveidotu MVU 
instrumentu tiks nodrošināts atbalsts visa 
veida MVU veiktām inovācijām, kas 
uzrāda lielas ambīcijas attīstīties, augt un 
internacionalizēties. Atbalstu sniegs visa 
veida inovācijas darbībām, tostarp ar 
tehnoloģijām nesaistītajām un pakalpojumu 
inovācijas darbībām. Mērķis ir palīdzēt 
aizpildīt finansējuma iztrūkumu agrīnām 
augsta riska pētniecības un inovācijas 
darbībām, stimulēt izrāvienu inovācijas 
jomā un palielināt gūto pētījumu rezultātu 
komercializāciju privātā sektorā.

Or. en

Pamatojums

Būtu grūti definēt, kas ir „novatoriski MVU”.

Grozījums Nr. 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašo MVU instrumentu būtu jāpārvalda 
centralizēti, lai nodrošinātu noteikumu 
saskanīgu piemērošanu un atpazīstamību 
attiecībā uz šo instrumentu, ar kuru 
atvieglo MVU dalību.

Or. en

Grozījums Nr. 564
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visu sabiedrības problēmu 
risināšanu, kā arī attiecībā uz pamata un 
rūpnieciskām tehnoloģijām jāattiecina 
īpaši izveidotais MVU instruments un tam 
jāpiešķir līdzekļu summa.

Īpašo MVU instrumentu izmanto jomās, 
kas ir minētas konkrētajā mērķī „Vadošā 
loma pamata un rūpnieciskajās
tehnoloģijās”, kurš ir noteikts II daļas 
1. punktā, un prioritātes „Sabiedrības 
problēmu risināšana” atsevišķajos 
mērķos, kas ir paredzēti III daļas 1.–
6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visu sabiedrības problēmu 
risināšanu, kā arī attiecībā uz pamata un 
rūpnieciskām tehnoloģijām jāattiecina 
īpaši izveidotais MVU instruments un tam 
jāpiešķir līdzekļu summa.

Īpašais MVU instruments tematiski 
attiecas uz konkrēto mērķi „Vadošā loma
pamata un rūpnieciskajās tehnoloģijās” 
un uz katru prioritātes „Sabiedrības 
problēmu risināšana” atsevišķo mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visu sabiedrības problēmu 
risināšanu, kā arī attiecībā uz pamata un 
rūpnieciskām tehnoloģijām jāattiecina īpaši 

Attiecībā uz visu sabiedrības problēmu 
risināšanu, kā arī attiecībā uz pamata un 
rūpnieciskām tehnoloģijām jāattiecina īpaši 
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izveidotais MVU instruments un tam 
jāpiešķir līdzekļu summa.

izveidotais MVU instruments un tam 
jāpiešķir līdzekļu summa aptuveni 10 % 
apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU instruments būtu jāpārvalda 
centralizēti, lai nodrošinātu noteikumu 
saskanīgu piemērošanu, instrumenta 
atpazīstamību un vienotu kontaktpunktu, 
atvieglojot MVU dalību.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējuma un atbalsta saņemšanai 
drīkstēs pieteikties vienīgi MVU. Tie 
atbilstoši savām vajadzībām var veidot 
sadarbību, tostarp slēgt apakšlīgumus par 
pētniecības un attīstības darbību veikšanu. 
Projektiem jābūt MVU nepārprotami 
saistošiem un potenciāli noderīgiem, 
turklāt tajos jābūt skaidrai Eiropas 
dimensijai.

Finansējuma un atbalsta saņemšanai 
drīkstēs pieteikties vienīgi MVU. Tie 
atbilstoši savām vajadzībām var veidot 
sadarbību ar vietējiem vai Eiropas līmeņa 
pētniecības un izstrādes īstenotājiem, 
tostarp slēgt apakšlīgumus par pētniecības 
un attīstības darbību veikšanu. Projektiem 
jābūt MVU nepārprotami saistošiem un 
potenciāli noderīgiem, turklāt tajos jābūt 
skaidrai Eiropas dimensijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot augšupēju pieeju attiecībā uz 
kādu konkrētu sabiedrības problēmu vai 
pamattehnoloģiju, MVU instruments 
attieksies uz visām zinātnes, tehnoloģijas 
un inovācijas jomām tā, lai tiktu atstāta 
brīva telpa visa veida daudzsološām 
idejām, īpaši finansējamiem starpnozaru un 
starpnozaru projektiem.

Ar atklātiem konkursiem (bez iepriekš 
noteiktiem konkursa tematiem) īstenojot 
augšupēju pieeju attiecībā uz kādu 
konkrētu sabiedrības problēmu vai 
pamattehnoloģiju, MVU instruments 
attieksies uz visām zinātnes, tehnoloģijas 
un inovācijas jomām tā, lai tiktu atstāta 
brīva telpa visa veida daudzsološām 
idejām, īpaši finansējamiem starpnozaru un 
starpnozaru projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU instrumentu var izmantot arī kā 
pirmskomerciālizācijas iepirkuma vai 
inovatīvu risinājumu iepirkuma rīku, ar 
ko apmierina konkrētu „lejupejošā” 
virzienā konstatētu kopēju Eiropas 
Savienības publisko iepirkumu rīkotāju 
konkrētu vajadzību Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Amalia Sartori
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 5. daļa – 2. ievilkums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un attīstības darbības tiks 
atbalstītas, īpašu uzmanību pievēršot 
demonstrējumu pasākumiem (testēšana, 
prototipi, veicināšanas pētījumi, izstrāde, 
inovatīvu procesu produktu un 
pakalpojumu izmēģināšana, snieguma 
verifikācija u. c.), kā arī tirgus 
replikācijām.

Tiks atbalstīts pilns pētniecības, izstrādes 
un inovāciju pasākumu spektrs, īpašu 
uzmanību pievēršot demonstrējumu 
pasākumiem (testēšana, prototipi, 
veicināšanas pētījumi, izstrāde, inovatīvu 
procesu produktu un pakalpojumu 
izmēģināšana, snieguma verifikācija u. c.), 
kā arī tirgus replikācijām.

Or. en

Pamatojums

„Inovāciju garantiju” izmantošana visos posmos ir maldinoša un būtu jānovērš. Šis 
tehniskais termins apraksta īpašu kompensācijas un maksājumu procedūru attiecībā uz 
atsevišķiem inovāciju atbalsta pakalpojumiem. Kaut arī MVU instrumenta 1. posmu varētu 
uzskatīt par „inovāciju garantiju” (fiksētas summas atbalstu), 2. posms pavisam noteikti tāds 
nav.

Grozījums Nr. 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 5. daļa – 3. ievilkums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā posmā tiešs finansējums tiks 
nodrošināts tikai atbalsta aktivitāšu veidā, 
tomēr mērķis ir atvieglot piekļuvi privātam 
kapitālam un novatoriskām pamata vidēm. 
Paredzētas saiknes ar finanšu 
instrumentiem (sk. pielikuma II daļas 
2. sadaļu “Piekļuve riska finansējumam”), 
piemēram, MVU, kas ir veiksmīgi 
izturējuši 1. un/vai 2. posmu, tiks piešķirta 
prioritāte ierobežotu finanšu resursu 
ietvarā. MVU gūs labumu arī no atbalsta 
pasākumiem, piemēram, tīklu veidošanas, 
apmācībām, treniņiem un konsultācijām.
Turklāt šis posms var sasaistīt arī ar 

Šajā posmā tiešs finansējums tiks 
nodrošināts tikai atbalsta aktivitāšu veidā, 
tomēr mērķis ir atvieglot piekļuvi privātam 
kapitālam un novatoriskām pamata vidēm. 
Paredzētas saiknes ar finanšu 
instrumentiem (sk. pielikuma II daļas 
2. sadaļu “Piekļuve riska finansējumam”), 
piemēram, MVU, kas ir veiksmīgi 
izturējuši 1. un/vai 2. posmu, tiks piešķirta 
prioritāte ierobežotu to finanšu resursu 
ietvarā, kurus piešķīra Eiropas Investīciju 
banka un Eiropas Investīciju fonds. MVU 
gūs labumu arī no atbalsta pasākumiem, 
piemēram, tīklu veidošanas, apmācībām, 
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pasākumiem, kas veicina 
pirmskomercializācijas iepirkumu un 
inovatīvu risinājumu iepirkumu.

treniņiem un konsultācijām. Turklāt šis 
posms var sasaistīt arī ar pasākumiem, kas
veicina pirmskomercializācijas iepirkumu 
un inovatīvu risinājumu iepirkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 573
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 5. daļa – 3. ievilkums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU instrumentu var pielietot arī, lai 
nodrošinātu finansējumu 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, kuriem trūkst 
cilvēkresursu un finanšu resursu nolūkā 
uzņemties lietišķajos pētījumus radušos 
tehniskos riskus, izmantojot Eiropas 
lietišķās pētniecības institūtus, kuri 
sadarbosies ar individuāliem 
uzņēmumiem par kopīgi saskaņotiem 
lietišķās pētniecības projektiem, sedzot šo 
pētījumu izmaksas un uzņemoties ar tiem 
saistīto risku, jo pastāv saistošs 
pienākums iegūtos rezultātus pielietot 
rūpniecībā. Šādos gadījumos, ja 
uzņēmums neievēro rūpnieciskās 
īstenošanas pienākumu, ir jāmaksā soda 
nauda un, iespējams, uzņēmums, kuram 
pieder rūpnieciskās izmantošanas tiesības, 
maksās autortiesību atlīdzību. 

Or. it

Grozījums Nr. 574
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienota MVU instrumenta veicināšana, 
īstenošana un uzraudzība visā 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” MVU 
nodrošinās vienkāršu piekļuvi. Balstoties 
uz pašreizējiem MVU atbalsta tīkliem, tiks 
izveidota darbaudzināšanas shēma MVU, 
kas ir atbalsta saņēmēji, tādējādi veicinot 
sniegtā atbalsta radīto ietekmi.

Vienota MVU instrumenta veicināšana, 
īstenošana un uzraudzība visā 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” MVU 
nodrošinās vienkāršu piekļuvi. Lai 
nodrošinātu vienotu MVU kontaktpunktu, 
MVU instrumentu īsteno viena struktūra, 
piemēram, īpašā izpildaģentūra. Balstoties 
uz pašreizējiem MVU atbalsta tīkliem, tiks 
izveidota darbaudzināšanas shēma MVU, 
kas ir atbalsta saņēmēji, tādējādi veicinot 
sniegtā atbalsta radīto ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Dažādās sabiedrības problēmas un tehnoloģiju jomas pārvaldīs dažādas struktūras. Vienota 
struktūra, kas attiecībā uz dažādām sabiedrības problēmām īsteno MVU instrumentu, 
nodrošinās saskaņu un vienotu MVU paredzētu kontaktpunktu. Piemēram, vienota struktūra 
būtu piemērotāka, lai koordinētu to konkursu termiņus, kas ir saistīti ar MVU instrumentu 
dažādās pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” daļās, lai novērstu administratīvā procesa 
pārslodzi, kuras dēļ tiek aizkavēta subsīdiju nolīgumu slēgšana ar MVU.

Grozījums Nr. 575
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienota MVU instrumenta veicināšana, 
īstenošana un uzraudzība visā 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” MVU 
nodrošinās vienkāršu piekļuvi. Balstoties 
uz pašreizējiem MVU atbalsta tīkliem, tiks 
izveidota darbaudzināšanas shēma MVU, 
kas ir atbalsta saņēmēji, tādējādi veicinot 
sniegtā atbalsta radīto ietekmi.

Vienota MVU instrumenta veicināšana, 
īstenošana un uzraudzība visā 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” MVU 
nodrošinās vienkāršu piekļuvi, ja to darīs 
vienota administratīva struktūra. 
Balstoties uz pašreizējiem MVU atbalsta 
tīkliem un citiem inovāciju pakalpojumu 
sniedzējiem, tiks izveidota 
darbaudzināšanas shēma MVU, kas ir 
atbalsta saņēmēji, tādējādi veicinot sniegtā 
atbalsta radīto ietekmi.
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Or. en

Grozījums Nr. 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienota MVU instrumenta veicināšana, 
īstenošana un uzraudzība visā 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” MVU 
nodrošinās vienkāršu piekļuvi. Balstoties 
uz pašreizējiem MVU atbalsta tīkliem, tiks 
izveidota darbaudzināšanas shēma MVU,
kas ir atbalsta saņēmēji, tādējādi veicinot 
sniegtā atbalsta radīto ietekmi.

Vienota MVU instrumenta veicināšana, 
īstenošana un uzraudzība visā 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” MVU 
nodrošinās vienkāršu piekļuvi. Balstoties 
uz pašreizējiem MVU atbalsta tīkliem, 
piemēram, Eiropas uzņēmumu tīklu, tiks 
izveidota darbaudzināšanas shēma MVU, 
kas ir atbalsta saņēmēji, tādējādi veicinot 
sniegtā atbalsta radīto ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1. apakšpunkts – 1. punkts – 2.a daļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģionālā decentralizētā atbalsta 
struktūra tiks īstenota, lai pārvaldītu 
Eurostars kopējo programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks atbalstītas darbības, kas veicina 
īstenošanu un papildina MVU pasākumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, īpaši 
tāpēc, lai veicinātu MVU inovāciju 
kapacitāti. Šīs darbības var ietvert izpratnes 
vairošanu, saziņu un izplatīšanu, 
apmācības un mobilitātes pasākumus, tīklu 
veidošanu un labas prakses apmaiņu, 
augstas kvalitātes inovatīvu atbalsta 
mehānismu un pakalpojumu izstrādi ar 
augstu Eiropas Savienības pievienoto 
vērtību maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(piem., intelektuālais īpašums un inovatīva 
pārvaldība, zināšanu nodošana, inovatīvs 
IKT izmantojums un e-prasmes MVU), kā 
arī palīdzību MVU rast pētniecības un 
inovācijas darbību partnerus 
Eiropas Savienībā, tādējādi ļaujot tiem 
uzlabot tehnoloģijas un pilnveidot 
inovāciju kapacitāti. Starporganizācijas, 
kas pārstāv novatorisko MVU grupas, tiks 
aicinātas veikt starpnozaru un starpreģionu 
inovācijas darbības ar MVU, kuriem piemīt 
abpusēji spēcinoša kompetence, lai tādējādi 
attīstītu jaunas rūpnieciskās vērtības ķēdes.

Tiks atbalstītas darbības, kas veicina 
īstenošanu un papildina MVU pasākumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, īpaši 
tāpēc, lai veicinātu MVU inovāciju 
kapacitāti. Šīs darbības var ietvert izpratnes 
vairošanu, saziņu un izplatīšanu, 
apmācības un mobilitātes pasākumus, tīklu 
veidošanu un labas prakses apmaiņu, 
augstas kvalitātes inovatīvu atbalsta 
mehānismu un pakalpojumu izstrādi ar 
augstu Eiropas Savienības pievienoto 
vērtību maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(piem., intelektuālais īpašums un inovatīva 
pārvaldība, zināšanu nodošana, inovatīvs 
IKT izmantojums un e-prasmes MVU), kā 
arī palīdzību MVU rast pētniecības un 
inovācijas darbību partnerus 
Eiropas Savienībā, tādējādi ļaujot tiem 
uzlabot tehnoloģijas un pilnveidot 
inovāciju kapacitāti. Starporganizācijas, 
kas pārstāv novatorisko MVU grupas vai 
reģionālos MVU atbalsta dienestus, tiks 
aicinātas veikt starpnozaru un starpreģionu 
inovācijas darbības ar MVU, kuriem piemīt 
abpusēji spēcinoša kompetence, lai tādējādi 
attīstītu jaunas rūpnieciskās vērtības ķēdes.

Or. en

Grozījums Nr. 579
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiks atbalstītas darbības, kas veicina 
īstenošanu un papildina MVU pasākumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, īpaši 
tāpēc, lai veicinātu MVU inovāciju 
kapacitāti. Šīs darbības var ietvert izpratnes 
vairošanu, saziņu un izplatīšanu, 

Tiks atbalstītas darbības, kas veicina 
īstenošanu un papildina MVU pasākumus 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, īpaši 
tāpēc, lai veicinātu MVU inovāciju 
kapacitāti. Šīs darbības var ietvert izpratnes 
vairošanu, saziņu un izplatīšanu, 
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apmācības un mobilitātes pasākumus, tīklu 
veidošanu un labas prakses apmaiņu, 
augstas kvalitātes inovatīvu atbalsta 
mehānismu un pakalpojumu izstrādi ar 
augstu Eiropas Savienības pievienoto 
vērtību maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(piem., intelektuālais īpašums un inovatīva 
pārvaldība, zināšanu nodošana, inovatīvs 
IKT izmantojums un e-prasmes MVU), kā 
arī palīdzību MVU rast pētniecības un 
inovācijas darbību partnerus 
Eiropas Savienībā, tādējādi ļaujot tiem 
uzlabot tehnoloģijas un pilnveidot 
inovāciju kapacitāti. Starporganizācijas, 
kas pārstāv novatorisko MVU grupas, tiks 
aicinātas veikt starpnozaru un starpreģionu 
inovācijas darbības ar MVU, kuriem piemīt 
abpusēji spēcinoša kompetence, lai tādējādi 
attīstītu jaunas rūpnieciskās vērtības ķēdes.

apmācības un mobilitātes pasākumus, tīklu 
veidošanu un labas prakses apmaiņu, 
pētījumu rezultātu pieejamību, augstas 
kvalitātes inovatīvu atbalsta mehānismu un 
pakalpojumu izstrādi ar augstu 
Eiropas Savienības pievienoto vērtību 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (piem., 
intelektuālais īpašums un inovatīva 
pārvaldība, zināšanu nodošana, inovatīvs 
IKT izmantojums un e-prasmes MVU), kā 
arī palīdzību MVU rast pētniecības un 
inovācijas darbību partnerus 
Eiropas Savienībā, tādējādi ļaujot tiem 
uzlabot tehnoloģijas un pilnveidot 
inovāciju kapacitāti, kā arī spēju praksē 
īstenot inovācijas un pētniecības 
rezultātus pārveidot novatoriskos 
produktos, procesos un pakalpojumos. 
Starporganizācijas, kas pārstāv novatorisko 
MVU grupas, tiks aicinātas veikt 
starpnozaru un starpreģionu inovācijas 
darbības ar MVU, kuriem piemīt abpusēji 
spēcinoša kompetence, lai tādējādi attīstītu 
jaunas rūpnieciskās vērtības ķēdes.

Or. en

Grozījums Nr. 580
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus tam MVU plašāka dalība 
programmas pārvaldībā, jo īpaši 
piedalīšanās pētniecības programmu 
noteikšanā un publisko un privāto 
partnerattiecību īstenošanā tiek veicināta 
attiecībā uz visu pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”.

Or. en
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Grozījums Nr. 581
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sevišķi ir jāattīsta jauni informācijas un 
pārredzamības instrumenti par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, lai MVU 
(un arī publiskās pētniecības struktūras) 
varētu iesaistīties pētniecībā, izgudrojumu 
izmantošanā, rūpniecisko īpašuma tiesību 
ieguvē un pētniecības rezultātā iegūto 
atklājumu pielietošanā, pilnībā pārzinot 
faktus. Pie pasākumiem, kas ir jānosaka, 
lai stiprinātu MVU spējas veikt 
jauninājumus un nodrošināt tiem iespēju 
neierobežoti piedalīties pētījumu veikšanā, 
pieder tādu noteikumu ieviešana, kuros ir 
paredzēta lielāka intelektuālo tiesību un 
cenu portfeļu pārredzamība, tādu Eiropas 
mēroga metožu izstrādāšana, ar kurām 
novērtē intelektuālā īpašuma tiesību 
kvalitāti, un kopēju kritēriju noteikšana, 
lai atvieglotu ar patentiem saistītus 
darījumus. 

Or. fr

Grozījums Nr. 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu un reģionālo inovācijas stratēģiju 
viedai specializācijai kontekstā tiks 
meklēta iespēja rast sinerģijas ar 
Eiropas Savienības kohēzijas politiku.

Valstu un reģionālo inovācijas stratēģiju 
viedai specializācijai kontekstā tiks 
meklēta iespēja rast sinerģijas ar 
Eiropas Savienības kohēzijas politiku. Šo 
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sinerģiju pamatā var būt arī augšupēja, 
attiecībā uz Eureka un Eurostars gūta 
valstu un reģionu pieredze, atbalstot MVU 
inovācijas un pētniecības pasākumus, 
kurus varētu sekmēt ar kohēzijas līdzekļu 
palīdzību, pārvaldes iestādēm nosakot par 
prioritāti finansējuma piešķiršanu vietējo 
partneru saskaņā ar Eureka tīklu veiktiem 
projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāatbalsta uz tirgu orientētas inovācijas 
darbības, veicinot uzņēmumu inovācijas 
spējas, uzlabojot inovācijas noteikumu 
ietvaru, kā arī novēršot konkrētos šķēršļus, 
kas kavē novatorisku uzņēmumu, īpaši 
MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
potenciālu, izaugsmi. Tiks sniegts atbalsts 
specializētam atbalstam inovācijas 
darbībām (piem., saistībā ar IP 
izmantošanu, savedēju tīkliem, atbalstu 
tehnoloģiju nodošanas birojiem, saistībā ar 
stratēģisko izstrādi), kā arī valsts politiku 
pārbaudei attiecībā uz inovāciju.

Jāatbalsta uz tirgu orientētas inovācijas 
darbības, veicinot uzņēmumu inovācijas 
spējas, uzlabojot inovācijas noteikumu 
ietvaru, kā arī novēršot konkrētos šķēršļus, 
kas kavē novatorisku uzņēmumu, īpaši 
MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
potenciālu, izaugsmi. Tiks sniegts atbalsts 
specializētam atbalstam inovācijas 
darbībām (piem., saistībā ar IP 
izmantošanu, iepircēju tīkliem, 
starptautiskiem tehnoloģiju nodošanas 
pakalpojumiem, atbalstu tehnoloģiju 
nodošanas birojiem, saistībā ar stratēģisko 
izstrādi, puduru attīstīšanu), kā arī valsts 
politiku pārbaudei attiecībā uz inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.3. apakšpunkts – 1. daļa



AM\907981LV.doc 129/129 PE492.815v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāatbalsta uz tirgu orientētas inovācijas 
darbības, veicinot uzņēmumu inovācijas 
spējas, uzlabojot inovācijas noteikumu 
ietvaru, kā arī novēršot konkrētos šķēršļus, 
kas kavē novatorisku uzņēmumu, īpaši 
MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
potenciālu, izaugsmi. Tiks sniegts atbalsts 
specializētam atbalstam inovācijas 
darbībām (piem., saistībā ar IP 
izmantošanu, savedēju tīkliem, atbalstu 
tehnoloģiju nodošanas birojiem, saistībā ar 
stratēģisko izstrādi), kā arī valsts politiku 
pārbaudei attiecībā uz inovāciju.

Jāatbalsta uz tirgu orientētas inovācijas 
darbības, veicinot uzņēmumu inovācijas 
spējas, uzlabojot inovācijas noteikumu 
ietvaru, kā arī novēršot konkrētos šķēršļus, 
kas kavē novatorisku uzņēmumu, īpaši 
MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu 
potenciālu, izaugsmi. Tiks sniegts atbalsts 
specializētam atbalstam inovācijas 
darbībām (piem., IP reģistrēšanai un
saistībā ar IP izmantošanu, iepircēju
tīkliem, atbalstu tehnoloģiju nodošanas 
birojiem, saistībā ar stratēģisko izstrādi), kā 
arī valsts politiku pārbaudei attiecībā uz 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.3.a (da) Publisku pētījumu rezultātā 
iegūtu zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanas tirgum atbalstīšana.
Mērķis ir atbalstīt nodošanas procesus no 
publisko pētījumu sfēras novatoriskiem 
MVU kā efektīvu mehānismu, ar kuru 
universitāšu un pētniecības centru veiktās 
pētniecības iegūtos rezultātus un 
inovācijas nodod tirgum.

Or. en


