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Grozījums Nr. 159
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Būtu jāveicina līdzdalības 
paplašināšana, lai izmantotu Eiropas 
talantu kopuma potenciālu un optimizētu 
pētniecības ekonomisko un sociālo 
ietekmi, jo šīm darbībām būtu jāpalīdz 
novērst trūkumus pētniecības un izglītības 
jomā Eiropā, izmantojot tādas struktūras 
kā zinātnes centri un muzeji, lai iesaistītu 
plašu un dažādu auditoriju un lielu skaitu 
pilsoņu. 

Or. en

Grozījums Nr. 160
Alyn Smith

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
galvenā uzmanība tiek pievērsta trim 
mērķiem, proti, nodrošināt zinātnes izcilību 
(“Zinātnes izcilība”), izveidot vadošo lomu 
rūpniecībā (“Vadošā loma rūpniecībā”) un 
atrisināt sabiedrības problēmas 
(“Sabiedrības problēmu risināšana”). Šīs 
prioritātes jāievēro, īstenojot īpašu 
programmu, kas sastāv no trim netiešo 
darbību daļām un vienas Kopīgā 
pētniecības centra (JRC) tiešo darbību 
daļas.

(2) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pamatā būs izcilība, bet tajā galvenā 
uzmanība tiek pievērsta trim mērķiem, 
proti, nodrošināt zinātnes izcilību 
(“Zinātnes izcilība”), izveidot vadošo lomu 
rūpniecībā (“Vadošā loma rūpniecībā”) un 
atrisināt sabiedrības problēmas 
(“Sabiedrības problēmu risināšana”). Šīs 
prioritātes jāievēro, īstenojot īpašu 
programmu, kas sastāv no trim netiešo 
darbību daļām un vienas Kopīgā 
pētniecības centra (JRC) tiešo darbību 
daļas.

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
galvenā uzmanība tiek pievērsta trim 
mērķiem, proti, nodrošināt zinātnes izcilību 
(“Zinātnes izcilība”), izveidot vadošo lomu 
rūpniecībā (“Vadošā loma rūpniecībā”) un 
atrisināt sabiedrības problēmas 
(“Sabiedrības problēmu risināšana”). Šīs 
prioritātes jāievēro, īstenojot īpašu 
programmu, kas sastāv no trim netiešo 
darbību daļām un vienas Kopīgā 
pētniecības centra (JRC) tiešo darbību 
daļas.

(2) Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
galvenā uzmanība tiek pievērsta trim 
mērķiem, proti, nodrošināt zinātnes izcilību 
(“Zinātnes izcilība”), izveidot vadošo lomu 
rūpniecībā un pakalpojumu nozarē
(“Vadošā loma rūpniecībā un pakalpojumu 
nozarē ”) un atrisināt sabiedrības 
problēmas (“Sabiedrības problēmu 
risināšana”). Šīs prioritātes jāievēro, 
īstenojot īpašu programmu, kas sastāv no 
trim netiešo darbību daļām un vienas 
Kopīgā pētniecības centra (JRC) tiešo 
darbību daļas.

Or. ro

Grozījums Nr. 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Katra daļa īstenojama papildus un 
kopīgi ar citām daļām.

(4) Katra daļa īstenojama papildus un 
kopīgi ar citām attiecīgās programmas 
daļām. Pētniecības un inovācijas 
stratēģiskajai koordinēšanai attiecībā uz 
trim galvenajām prioritātēm katrā 
tematiskajā jomā (piemēram, veselības 
jomā) būtu jānovērš sadrumstalotība un 
jāuzlabo tehnoloģisko un infrastruktūras 
resursu izmantošana un vadība, tostarp 
informācijas apmaiņa, lai paātrinātu 
rezultātu sasniegšanu.
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Or. en

(atsaucoties uz 3. grozījumu; PE489.688v01-00)

Grozījums Nr. 163
Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir būtiski stiprināt un paplašināt 
Eiropas Savienības zinātniskās bāzes 
izcilību un nodrošināt pirmklasīgus 
pētījumus un talantus, tādējādi nodrošinot 
Eiropas konkurētspēju un labklājību 
ilgtermiņā. Īstenojot I daļu “Zinātnes 
izcilība”, ir jāatbalsta Eiropas Pētniecības 
padomes darbības progresīvo pētījumu 
jomā, nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā, 
Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību jomā, 
kā arī Eiropas pētījumu infrastruktūru 
jomā. Īstenojot šīs darbības, ir jātiecas 
veidot kompetenci ilgtermiņā, uzsvaru 
liekot uz nākamo zinātnes, sistēmu un 
pētnieku paaudzi, kā arī sniedzot atbalstu 
jauniem talantiem no visas 
Eiropas Savienības un asociētajām valstīm.
Darbībām, ko Eiropas Savienība īsteno 
nolūkā atbalstīt zinātnes izcilību, ir jāpalīdz 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu un 
jāpadara Eiropas Savienības zinātnes 
sistēma konkurētspējīgāka un pievilcīgāka 
pasaules mērogā.

(5) Ir būtiski stiprināt un paplašināt 
Eiropas Savienības zinātniskās bāzes 
izcilību un nodrošināt pirmklasīgus 
pētījumus un talantus, tādējādi nodrošinot 
Eiropas konkurētspēju un labklājību 
ilgtermiņā. Īstenojot I daļu “Zinātnes 
izcilība”, ir jāatbalsta Eiropas Pētniecības 
padomes darbības progresīvo pētījumu 
jomā, nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā, 
Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību jomā, 
kā arī tādās jomās kā Eiropas pētījumu
infrastruktūra un izcilības tīklu veidošana 
Savienībā. Īstenojot šīs darbības, ir jātiecas 
veidot kompetenci ilgtermiņā, uzsvaru 
liekot uz nākamo zinātnes, sistēmu un 
pētnieku paaudzi, kā arī sniedzot atbalstu 
jauniem talantiem no visas 
Eiropas Savienības un asociētajām valstīm.
Darbībām, ko Eiropas Savienība īsteno 
nolūkā atbalstīt zinātnes izcilību, ir jāpalīdz 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu un 
jāpadara Eiropas Savienības zinātnes 
sistēma konkurētspējīgāka un pievilcīgāka 
pasaules mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir būtiski stiprināt un paplašināt 
Eiropas Savienības zinātniskās bāzes 
izcilību un nodrošināt pirmklasīgus 
pētījumus un talantus, tādējādi nodrošinot 
Eiropas konkurētspēju un labklājību 
ilgtermiņā. Īstenojot I daļu “Zinātnes 
izcilība”, ir jāatbalsta Eiropas Pētniecības 
padomes darbības progresīvo pētījumu 
jomā, nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā, 
Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību jomā, 
kā arī Eiropas pētījumu infrastruktūru 
jomā. Īstenojot šīs darbības, ir jātiecas 
veidot kompetenci ilgtermiņā, uzsvaru 
liekot uz nākamo zinātnes, sistēmu un 
pētnieku paaudzi, kā arī sniedzot atbalstu 
jauniem talantiem no visas 
Eiropas Savienības un asociētajām valstīm. 
Darbībām, ko Eiropas Savienība īsteno 
nolūkā atbalstīt zinātnes izcilību, ir jāpalīdz 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu un 
jāpadara Eiropas Savienības zinātnes 
sistēma konkurētspējīgāka un pievilcīgāka 
pasaules mērogā.

(5) Ir būtiski stiprināt un paplašināt 
Eiropas Savienības zinātniskās bāzes 
izcilību un nodrošināt pirmklasīgus 
pētījumus un talantus, tādējādi nodrošinot 
Eiropas konkurētspēju un labklājību 
ilgtermiņā. Īstenojot I daļu “Zinātnes 
izcilība”, ir jāatbalsta Eiropas Pētniecības 
padomes darbības progresīvo pētījumu 
jomā, nākotnes un jauno tehnoloģiju jomā, 
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto 
darbību jomā, kā arī Eiropas pētījumu 
infrastruktūru jomā. Īstenojot šīs darbības, 
ir jātiecas veidot kompetenci ilgtermiņā, 
uzsvaru liekot uz nākamo zinātnes, sistēmu 
un pētnieku paaudzi, kā arī sniedzot 
atbalstu jauniem talantiem no visas 
Eiropas Savienības un asociētajām valstīm. 
Darbībām, ko Eiropas Savienība īsteno 
nolūkā atbalstīt zinātnes izcilību, ir jāpalīdz 
konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu un 
jāpadara Eiropas Savienības zinātnes 
sistēma konkurētspējīgāka un pievilcīgāka 
pasaules mērogā.

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

Grozījums Nr. 165
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāveido sinerģija ar citām Savienības 
un dalībvalstu politikas nostādnēm, jo 
īpaši izglītības jomā, lai talantīgiem 
Eiropas jauniešiem liktu saprast, ka 
pētnieka un novatora profesija ir 
pievilcīga un dod plašas karjeras iespējas, 
un lai piesaistītu talantīgākos cilvēkus no 
trešām valstīm. Lai sagatavotu nākamo 
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pētnieku paaudzi, ir jāveicina zinātnes, 
tehnoloģiju, tehnisko pētījumu un 
matemātikas (STEM) izglītības 
programmas un ir jānovērš dzimumu 
nevienlīdzīgā pārstāvība zinātnē un 
novatorismā, jo tādējādi var nodrošināt, 
ka Savienībai būs pieejams 
nepieciešamais cilvēku kapitāls, lai 
sasniegtu tās pētniecības un inovācijas 
mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Daļā “Zinātnes izcilība” veiktajām 
pētniecības darbībām jānotiek saskaņā ar 
zinātnes vajadzībām un iespējām, iepriekš 
nenosakot prioritātes attiecībā uz tematiem. 
Pētījumu programma jāizstrādā ciešā 
sadarbībā ar zinātnieku aprindām. Pētījumi 
jāfinansē, pamatojoties uz to izcilību.

(6) Daļā “Zinātnes izcilība” veiktajām 
pētniecības darbībām jānotiek saskaņā ar 
zinātnes vajadzībām un iespējām, iepriekš 
nenosakot prioritātes attiecībā uz tematiem. 
Pētījumu programma jāizstrādā ciešā 
sadarbībā ar zinātnieku aprindām. Pētījumi 
jāfinansē, pamatojoties uz to izcilību.
Varētu ņemt vērā arī citus principus, 
piemēram, iekļaušanu, rentabilitāti un 
pētniecības infrastruktūru skaita 
palielināšanu ES jaunajās dalībvalstīs, lai 
tuvinātu to ES vecajās dalībvalstīs 
izveidoto infrastruktūru skaitam, jo šīs 
infrastruktūras ir nepieciešamas, lai 
veidotu izcilību.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai uzturētu un palielinātu 
Eiropas Savienības vadošo lomu 
rūpniecībā, ir steidzami jāveicina 
pētniecība un izstrāde privātajā sektorā, 
kā arī ieguldījumi inovācijās, un ir 
jāveicina pētniecības un inovācijas 
darbības uzņēmējdarbības programmās, 
kā arī jāpaātrina jauno tehnoloģiju 
attīstība, ar ko tiks likts pamats 
uzņēmējdarbībai nākotnē un ekonomikas 
izaugsmei. Tādēļ ir spēcīgi jāstimulē 
rūpniecības līdzdalība pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, jo īpaši II daļā 
„Vadošā loma rūpniecībā” un III daļā 
„Sabiedrības problēmu risināšana”. 

Or. en

Grozījums Nr. 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai uzturētu un palielinātu 
Eiropas Savienības vadošo lomu 
rūpniecībā, ir steidzami jāveicina 
pētniecība un attīstība privātajā sektorā, kā 
arī ieguldījumi inovācijās, un ir jāveicina 
pētniecības un inovācijas darbības 
uzņēmējdarbības programmās, kā arī 
jāpaātrina jauno tehnoloģiju attīstība, ar ko 
tiks likts pamats uzņēmējdarbībai nākotnē 
un ekonomikas izaugsmei. Īstenojot II daļu 
“Vadošā loma rūpniecībā”, ir jāatbalsta 
ieguldījumi, izcili pētījumi un inovācijas 
galvenajās pamattehnoloģijās un citās 
rūpnieciskās tehnoloģijās, jāveicina 
piekļuve riska finansējumam 
novatoriskiem uzņēmumiem un 

(8) Lai uzturētu un palielinātu Eiropas 
Savienības vadošo lomu rūpniecībā, ir 
steidzami jāveicina pētniecība un attīstība 
privātajā sektorā, kā arī ieguldījumi 
inovācijās, un ir jāveicina pētniecības un 
inovācijas darbības uzņēmējdarbības 
programmās, kā arī jāpaātrina jauno 
tehnoloģiju attīstība, ar ko tiks likts pamats 
uzņēmējdarbībai nākotnē un ekonomikas 
izaugsmei. Īstenojot II daļu “Vadošā loma 
rūpniecībā”, ir jāatbalsta ieguldījumi, izcili 
pētījumi un inovācijas galvenajās 
pamattehnoloģijās un citās rūpnieciskās 
tehnoloģijās, jāveicina piekļuve riska 
finansējumam novatoriskiem uzņēmumiem 
un projektiem, kā arī jānodrošina 
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projektiem, kā arī jānodrošina 
Eiropas Savienības mēroga atbalsts 
inovācijām maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Eiropas Savienības mēroga atbalsts 
inovācijām maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, galvenokārt pazeminot 
piekļuves slieksni maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. sl

Grozījums Nr. 169
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai atbalstītu inovācijas MVU, būtu 
jāizstrādā instrumentu kopums, ar kuru 
dažādos inovāciju cikla posmos atbalstīt 
pētniecību un inovācijas un ņemt vērā 
MVU atšķirīgo lielumu un dažādos 
veidus. Visā pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas gaitā 
vismaz 20 % no šīs programmas budžeta 
būtu jāpiešķir MVU. Jo īpaši vismaz 10 % 
no „Apvārsnis 2020” budžeta tiks piešķirti 
ar MVU instrumenta palīdzību, un šis 
instruments būtu jāpārvalda un jāīsteno 
vienai konkrēti šim mērķim izveidotai 
administratīvai struktūrai. 

Or. en

Grozījums Nr. 170
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā, 
kas ir Eiropas Savienības kopīga 

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā,
tostarp satelītnovērojumu, 
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kompetence, kā saskaņots elements 
jāiekļauj daļā “Vadošā loma rūpniecībā”, 
lai tādējādi maksimāli uzlabotu zinātnisko, 
ekonomisko un sabiedrisko ietekmi, kā arī 
nodrošinātu rentablu īstenošanu.

satelītnavigācijas un 
satelīttelekomunikāciju rūpniecības 
nozare, infrastruktūra (uz zemes un 
kosmosā), pakalpojumi un pielietojumi,
kas ir Eiropas Savienības kopīga 
kompetence, kā saskaņots elements 
jāiekļauj II daļā „Vadošā loma 
rūpniecībā”, lai tādējādi maksimāli 
uzlabotu zinātnisko, ekonomisko un 
sabiedrisko ietekmi, kā arī nodrošinātu 
rentablu īstenošanu. Lai veicinātu kosmosa 
nozares attīstību, svarīgi ir koordinēt 
darbības tās pīlāros. Saskaņā ar 
secinājumiem pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” apspriešanās procesā 
„Kosmoss ir plašāks par tehnoloģijām”, tā 
ir nozare, kas rada būtiskus izaicinājumus 
gan sabiedrībai, gan zinātnei, un tās 
tehnoloģiskā attīstība ļoti lielā mērā ir 
atkarīga no pētniecības.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā, 
kas ir Eiropas Savienības kopīga 
kompetence, kā saskaņots elements 
jāiekļauj daļā “Vadošā loma rūpniecībā”, 
lai tādējādi maksimāli uzlabotu zinātnisko, 
ekonomisko un sabiedrisko ietekmi, kā arī 
nodrošinātu rentablu īstenošanu.

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā, 
kas ir Eiropas Savienības kopīga 
kompetence, kā saskaņots elements 
jāiekļauj daļā “Vadošā loma rūpniecībā”, 
lai tādējādi maksimāli uzlabotu zinātnisko, 
ekonomisko un sabiedrisko ietekmi, kā arī
nodrošinātu rentablu īstenošanu. Tas 
jādara sadarbībā ar dalībvalstīm un EKA.

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Norbert Glante

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā, 
kas ir Eiropas Savienības kopīga 
kompetence, kā saskaņots elements 
jāiekļauj daļā “Vadošā loma rūpniecībā”, 
lai tādējādi maksimāli uzlabotu zinātnisko, 
ekonomisko un sabiedrisko ietekmi, kā arī 
nodrošinātu rentablu īstenošanu.

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā, 
tostarp lietojumprogrammas, kas ir 
Eiropas Savienības kopīga kompetence, kā 
saskaņots elements jāiekļauj II daļā
“Vadošā loma rūpniecībā”, lai tādējādi 
maksimāli uzlabotu zinātnisko, 
ekonomisko un sabiedrisko ietekmi, kā arī 
nodrošinātu rentablu īstenošanu.

Or. de

Pamatojums

Lai sabiedrībai sniegtu tiešus labumus, pētījumi būtu jāveic par pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kā arī par tehnoloģijām un infrastruktūru.

Grozījums Nr. 173
Amalia Sartori

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pētniecība un inovācijas kosmosa jomā, 
kas ir Eiropas Savienības kopīga 
kompetence, kā saskaņots elements 
jāiekļauj daļā “Vadošā loma rūpniecībā”, 
lai tādējādi maksimāli uzlabotu zinātnisko, 
ekonomisko un sabiedrisko ietekmi, kā arī 
nodrošinātu rentablu īstenošanu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 174
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai atrisinātu būtiskās sabiedrības 
problēmas, kas noteiktas stratēģijā
“Eiropa 20207”, nepieciešami būtiski 
ieguldījumi pētniecības un inovācijas 
darbībās, lai tādējādi attīstītu un izmantotu 
novatoriskus un izrāviena risinājumus, kam 
ir nepieciešamais apjoms un kompetence.
Tāpat šīs problēmas sniedz būtiskas 
ekonomiskās iespējas novatoriskiem 
uzņēmumiem un tāpēc veicina 
Eiropas Savienības konkurētspēju un 
panākumus nodarbinātības jomā.

(10) Lai atrisinātu būtiskās sabiedrības 
problēmas, kas noteiktas stratēģijā “Eiropa 
2027”, nepieciešami būtiski ieguldījumi 
pētniecības un inovācijas darbībās, lai 
tādējādi attīstītu un izmantotu novatoriskus 
un izrāviena risinājumus, kam ir 
nepieciešamais apjoms un kompetence, 
piemēram, tādu novatorisku pētniecības 
finansēšanas mehānismu ieviešana, kā 
inovācijas balva, jo īpaši tirgus mazspējas 
gadījumos. Tāpat šīs problēmas sniedz 
būtiskas ekonomiskās iespējas 
novatoriskiem uzņēmumiem un tāpēc 
veicina Eiropas Savienības konkurētspēju 
un panākumus nodarbinātības jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Darbībām 
jāattiecas uz visu pētniecības un inovāciju 
spektru, uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
saistītas ar inovācijām, piemēram,

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Visu šo 
problēmu risināšanā būtiska nozīme ir 
sociālajām un humanitārajām zinātnēm.
Darbībām jāattiecas uz visu pētniecības un 
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izmēģinājumiem, demonstrējumiem,
testgultnēm, kā arī atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādi, kā arī
inovāciju izmantojumam tirgū. Īstenojot 
darbības, jāsniedz tiešs atbalsts attiecīgās 
nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — sasniegšana.

inovāciju spektru, piemēram, uz 
fundamentālajiem un lietišķajiem 
pētījumiem, izstrādi, izmēģinājumiem, 
demonstrējumiem, kā arī uz atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādei un
inovāciju izmantojumam tirgū. Īstenojot 
darbības, jāsniedz tiešs atbalsts attiecīgās 
nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — sasniegšana.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Darbībām 
jāattiecas uz visu pētniecības un inovāciju 
spektru, uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
saistītas ar inovācijām, piemēram, 
izmēģinājumiem, demonstrējumiem, 
testgultnēm, kā arī atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādi, kā arī 
inovāciju izmantojumam tirgū. Īstenojot 
darbības, jāsniedz tiešs atbalsts attiecīgās 
nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — sasniegšana.

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Visu šo 
problēmu risināšanā būtiska nozīme ir 
sociālajām un humanitārajām zinātnēm. 
Darbībām jāattiecas uz visu pētniecības un 
inovāciju spektru, uzsvaru liekot uz 
darbībām, kas saistītas ar inovācijām, 
piemēram, uz izmēģinājumiem, 
demonstrējumiem un testgultnēm, kā arī uz 
atbalstu valsts iepirkumam, 
pirmsnormatīviem pētījumiem un standartu 
izstrādei un inovāciju izmantojumiem 
tirgū. Īstenojot darbības, jāsniedz tiešs 
atbalsts attiecīgās nozares politikas 
zināšanām Eiropas Savienības līmenī un 
Savienības rūpniecības konkurētspējai 
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pasaules līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — sasniegšana.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Darbībām 
jāattiecas uz visu pētniecības un inovāciju 
spektru, uzsvaru liekot uz darbībām, kas
saistītas ar inovācijām, piemēram, 
izmēģinājumiem, demonstrējumiem,
testgultnēm, kā arī atbalstu valsts 
iepirkumam, pirmsnormatīviem 
pētījumiem un standartu izstrādi, kā arī
inovāciju izmantojumam tirgū. Īstenojot 
darbības, jāsniedz tiešs atbalsts attiecīgās 
nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības — sasniegšana.

(11) Ar III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana” jāceļ pētniecības un inovācijas 
efektivitāte, reaģējot uz galvenajām 
sabiedrības problēmām, atbalstot izcilas 
pētniecības un inovācijas darbības. Šīs 
darbības jāīsteno, izmantojot uz 
problēmām vērstu pieeju, kas apvieno 
resursus un zināšanas visās jomās, 
tehnoloģijās un disciplīnās. Visu šo 
problēmu risināšanā būtiska nozīme ir 
sociālajām un humanitārajām zinātnēm.
Darbībām jāattiecas uz visu pētniecības un 
inovāciju spektru, uzsvaru liekot uz 
darbībām, kas saistītas ar inovācijām, 
piemēram, uz izmēģinājumiem, 
demonstrējumiem un testgultnēm, kā arī uz
atbalstu valsts iepirkumam, 
pirmsnormatīviem pētījumiem un standartu
izstrādei un inovāciju izmantojumam tirgū.
Īstenojot darbības, jāsniedz tiešs atbalsts 
attiecīgās nozares politikas zināšanām 
Eiropas Savienības līmenī. Visu problēmu 
risinājumiem būtu jāveicina virsmērķa —
ilgtspējīgas attīstības un pilnīgas pētnieku 
un inženieru iesaistīšanās nodrošināšana 
visā Savienības teritorijā — sasniegšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai sasniegtu šīs konkrētās 
programmas visās daļās izvirzītos mērķus, 
būtiski ir sadarboties starptautiskā līmenī, 
un katrā daļā ir jāīsteno starptautiskas 
sadarbības projekti, kas veltīti valstīm vai 
valstu grupām saistībā ar horizontāliem 
vai prioritāriem jautājumiem.

Or. fr

Pamatojums

Neatkarīgi no drošības aspektiem, jebkāda veida starptautiskās sadarbības projekti ietekmē 
šīs konkrētās programmas daļas. Tos nevar saistīt vienīgi ar horizontālu darbību, ko veic, lai 
risinātu sabiedrību skarošas problēmas: veselību, demogrāfiskās izmaiņas un labklājību.

Grozījums Nr. 179
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 a) Lai sasniegtu šīs konkrētās 
programmas visās daļās izvirzītos mērķus, 
būtiski ir sadarboties starptautiskā līmenī, 
un katrā daļā ir jāīsteno starptautiskas 
sadarbības projekti, kas veltīti valstīm vai 
valstu grupām saistībā ar horizontāliem 
vai prioritāriem jautājumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 180
Philippe Lamberts
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Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 a) Lai sasniegtu šīs konkrētās 
programmas visās daļās izvirzītos mērķus, 
būtiski ir sadarboties starptautiskā līmenī, 
un katrā daļā ir jāīsteno starptautiskas 
sadarbības projekti, kas veltīti valstīm vai 
valstu grupām saistībā ar horizontāliem 
vai prioritāriem jautājumiem.

Or. fr

Pamatojums

Neatkarīgi no drošības aspektiem, jebkāda veida starptautiskās sadarbības projekti ietekmē 
šīs konkrētās programmas daļas. Tos nevar saistīt vienīgi ar horizontālu darbību, ko veic, lai 
risinātu sabiedrību skarošas problēmas: veselību, demogrāfiskās izmaiņas un labklājību.

Grozījums Nr. 181
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Pamatprogrammai „Apvārsnis
2020” būtu jāveicina arī daudzdisciplīnu 
pieeja inovācijām, tostarp ar tehnoloģijām 
nesaistītu risinājumu, organizatorisku 
pieeju, jaunu uzņēmējdarbības modeļu 
izstrādāšana, sistēmu inovācija un 
novatoriski risinājumi valsts sektorā kā 
papildinājums, kas vajadzīgs uz 
tehnoloģiju vērstiem inovācijas 
pasākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 182
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar šo īpašo programmu jāpapildina 
dalībvalstīs veiktās darbības, kā arī citas 
Eiropas Savienības darbības, kuras 
nepieciešamas vispārējiem stratēģiskiem 
centieniem stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanai, īpaši attiecībā uz kohēzijas 
politikas jomā veiktajām darbībām, 
lauksaimniecību un lauku attīstību, 
izglītību un profesionālo apmācību, 
rūpniecību, sabiedrības veselību, patērētāju 
aizsardzību, nodarbinātību un sociālo 
politiku, enerģētiku, transportu, vidi, 
darbībām klimata jomā, drošību, darbībām 
jūras un zivsaimniecības jomā, attīstības 
sadarbību un paplašināšanos, kā arī 
kaimiņattiecību politiku.

(15) Ar šo īpašo programmu jāpapildina 
dalībvalstīs veiktās darbības, kā arī citas 
Eiropas Savienības darbības, kuras 
nepieciešamas vispārējiem stratēģiskiem 
centieniem stratēģijas “Eiropa 2020” 
īstenošanai, īpaši attiecībā uz kohēzijas 
politikas jomā veiktajām darbībām, 
lauksaimniecību un lauku attīstību, 
izglītību un profesionālo apmācību, 
rūpniecību, sabiedrības veselību, patērētāju 
aizsardzību, nodarbinātību un sociālo 
politiku, enerģētiku, transportu, vidi, 
darbībām klimata jomā, drošību, darbībām 
jūras un zivsaimniecības jomā, attīstības 
sadarbību un paplašināšanos, kā arī 
kaimiņattiecību politiku. Atbilstīgu 
līdzekļu piešķiršana no kohēzijas politikas 
fondiem un darbības saskaņošana 
palīdzēs Eiropas Savienībā samazināt 
atšķirības pētniecības un jauninājumu 
līmenī, ņemot vērā LESD 174., 349. pantā 
un 355. panta 1. punktā minēto reģionu 
konkrētās īpatnības.

Or. pt

Pamatojums

Ir nepieciešama atbilstīga struktūra, lai saistītu reģionālās un kohēzijas politikas fondus ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansējumu, neaizmirstot par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 174., 349. pantā un 355. panta 1. punktā minēto reģionu konkrētajām 
īpatnībām. 

Grozījums Nr. 183
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Visi aicinājumi iesniegt 
priekšlikumu drošības pētniecības jomā 
vispirms ir jāpakļauj ex-ante ētiskās un 
sociālās ietekmes novērtējumam, kurā 
pilnībā tiek ņemta vērā šīs jomas pamatā 
esošās pētniecības un izstrādes 
programmas iespējamā ietekme uz 
sabiedrību. Visi svarīgi ētiski jautājumi 
un/vai ietekme uz sabiedrību, kas apskatīti 
šādā ietekmes novērtējumā, būtu pilnībā 
jāiekļauj uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus gan kā integrēta 
pētniecības un izstrādes programmas 
daļa, gan piešķirot konkrētu finansējumu 
pētniecībai un analīzei, kas veltīta 
konkrētām problēmām. Turklāt ētikas 
pārbaude būtu jāveic katram projektam 
gan pirms tā uzsākšanas, gan tā 
īstenošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Alyn Smith

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izcilībai vajadzētu jābūt svarīgākajam 
programmas „Apvārsnis 2020” 
virzītājspēkam. Lai to panāktu, izcilība ir 
jādefinē neatkarīgi no jebkādiem 
ģeogrāfiskajiem vai citiem 
priekšnosacījumiem. Ziņojumā ir 
atbalstīta līdzdalības paplašināšana, lai, 
no vienas puses, veicinātu izcilību visā 
Eiropā un, no otras puses, atbalstītu 
augšupējas zinātnes izcilības izplatīšanos 
visu trīs programmas „Apvārsnis 2020” 
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pīlāru ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) II daļa “Vadošā loma rūpniecībā”; (b) II daļa “Vadošā loma rūpniecībā un 
pakalpojumu nozarē”;

Or. ro

Grozījums Nr. 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) zināšanas, zinātne un tehnoloģijas. 
Dabaszinātnes, veselība, zeme, vide, dabas 
resursi un pārtikas nekaitīgums.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 188
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) stiprināt prasmes, apmācību un 
profesionālo izaugsmi, īstenojot 
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 
darbības ("Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības");

(c) stiprināt prasmes, apmācību un 
profesionālo izaugsmi, īstenojot 
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 
darbības. Zinātnes centri un muzeji ir 
pierādījuši savu pieredzi, mācot jaunajiem 
zinātniekiem zinātnisko saziņu un 
strādājot ciešā sadarbībā ar zinātniskās 
pētniecības institūtiem un universitātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) stiprināt prasmes, apmācību un 
profesionālo izaugsmi, īstenojot 
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 
darbības ("Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības");

(c) stiprināt prasmes, apmācību un 
profesionālo izaugsmi, kā arī nodrošinot 
sieviešu izvirzīšanu, īstenojot 
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 
darbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) izcilības izplatīšana un līdzdalības 
paplašināšana

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

Grozījums Nr. 191
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veikt zinātniskos pētījumus 
sabiedrības interesēs un ņemot vērā tās 
intereses, kā arī veicināt atbildīgu 
pētniecību un inovāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) stiprināt zināšanu pārnesi no 
pētniecības un inovācijas uz visiem 
izglītības līmeņiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 193
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pastiprināt pētniecību jautājumos, 
kas interesē pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) atbildīga pētniecība un inovācija

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

Grozījums Nr. 195
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot II daļu “Vadošā loma 
rūpniecībā”, mērķis ir stiprināt vadošo 
lomu rūpniecībā un veicināt konkurētspēju 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[“Apvārsnis 2020”] 5. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto prioritāti “Vadošā 

Īstenojot II daļu “Vadošā loma rūpniecībā 
un pakalpojumu nozarē”, mērķis ir 
stiprināt vadošo lomu rūpniecībā un 
pakalpojumu nozarē un veicināt 
konkurētspēju saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [“Apvārsnis 2020”] 5. panta 
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loma rūpniecībā”; tas darāms, īstenojot 
šādus konkrētos mērķus:

2. punkta b) apakšpunktā minēto prioritāti 
“Vadošā loma rūpniecībā un pakalpojumu 
nozarē”; tas darāms, īstenojot šādus 
konkrētos mērķus:

Or. ro

Grozījums Nr. 196
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot Eiropas vadošo lomu 
rūpniecībā, īstenojot pētniecības, 
tehnoloģijas attīstības, demonstrējumu un 
inovācijas darbības šādās pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomās:

(a) uzlabot Eiropas vadošo lomu rūpniecībā 
un pakalpojumu nozarē, īstenojot 
pētniecības, tehnoloģijas attīstības, 
demonstrējumu un inovācijas darbības 
šādās pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
jomās:

Or. ro

Grozījums Nr. 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iva) ūdenstehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Alyn Smith

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – via punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(via) lauksaimniecības zinātne un 
dzīvnieku veselība;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzlabot piekļuvi riska finansējumam 
ieguldījumiem pētniecības un inovācijas 
jomā;

(b) uzlabot piekļuvi riska finansējumam 
ieguldījumiem pētniecības un inovācijas 
jomā un pētniecības rezultātu 
izmantošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) palielināt inovācijas mazos un vidējos 
uzņēmumos.

(c) palielināt inovācijas mazos un vidējos 
uzņēmumos un uzlabot to spēju piekļūt 
pētniecības rezultātiem un izmantot tos, 
kā arī pārvērst šos rezultātus novatoriskos 
produktos un pakalpojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) palielināt inovācijas mazos un vidējos 
uzņēmumos.

(c) atbalstīt inovācijas mazos un vidējos 
uzņēmumos.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana”, mērķis ir palīdzēt īstenot 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[“Apvārsnis 2020”] 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minēto prioritāti 
“Sabiedrības problēmu risināšana”; tas 
darāms, īstenojot pētniecības, tehnoloģijas 
attīstības, demonstrējumu un inovācijas 
darbības, šādu konkrētu mērķu 
sasniegšanai:

Īstenojot III daļu “Sabiedrības problēmu 
risināšana”, mērķis ir palīdzēt īstenot 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[“Apvārsnis 2020”] 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minēto prioritāti 
“Sabiedrības problēmu risināšana”; tas 
darāms, īstenojot pētniecības, tehnoloģijas 
attīstības, demonstrējumu un inovācijas 
darbības un ar tām saistītos sociāli 
ekonomiskos jautājumus, šādu konkrētu 
mērķu sasniegšanai:

Or. en

Grozījums Nr. 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot veselību un labklājību dzīves (a) uzlabot veselību un labklājību dzīves 



PE492.816v01-00 26/130 AM\907982LV.doc

LV

garumā; garumā un uzlabot risinājumus 
neatkarības saglabāšanai cilvēkiem 
vecumdienās;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot veselību un labklājību dzīves 
garumā;

(a) uzlabot veselību un labklājību dzīves 
garumā, ņemot vērā invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) apzināt sociāli nozīmīgas pētniecības 
vajadzības un prioritātes, izveidojot 
platformas dialogam starp pilsonisko 
sabiedrību un zinātniekiem un nodrošinot 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalību tādu 
pētniecības programmu definēšanā, 
īstenošanā un novērtēšanā, kas tiek 
veiktas attiecībā uz sabiedrībai būtiskām 
problēmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 206
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un 
bioproduktiem, attīstot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot attiecīgus ekosistēmu 
pakalpojumus, kā arī konkurētspējīgas 
piegādes ķēdes ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni;

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un 
bioproduktiem, attīstot ilgtermiņa
produktīvas un resursefektīvas primārās 
ražošanas sistēmas, veicinot attiecīgus 
ekosistēmu pakalpojumus, pastiprinot un
paplašinot resursu bāzi, kā arī 
konkurētspējīgas piegādes ķēdes ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un
bioproduktiem, attīstot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot attiecīgus ekosistēmu 
pakalpojumus, kā arī konkurētspējīgas 
piegādes ķēdes ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni;

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem 
pārtikas produktiem, aizsargājot 
kvalitatīvu lauksaimniecību un nodrošinot 
pietiekamus citu bioproduktu krājumus, 
attīstot produktīvas un resursefektīvas 
primārās ražošanas sistēmas, veicinot 
attiecīgus ekosistēmu pakalpojumus, kā arī 
konkurētspējīgas piegādes ķēdes ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni;

Or. pt

Pamatojums

Tā kā viena no sabiedrībai risināmajām problēmām ir pietiekamu nekaitīgas pārtikas 
krājumu nodrošināšana, jāatceras, ka kvalitatīva lauksaimniecība ir viens no 
nepieciešamajiem priekšnoteikumiem.
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Grozījums Nr. 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un 
bioproduktiem, attīstot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot attiecīgus ekosistēmu 
pakalpojumus, kā arī konkurētspējīgas 
piegādes ķēdes ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni;

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un 
bioproduktiem, attīstot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot attiecīgus ekosistēmu 
pakalpojumus, kā arī konkurētspējīgas un 
ilgtspējīgas piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un 
bioproduktiem, attīstot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot attiecīgus ekosistēmu 
pakalpojumus, kā arī konkurētspējīgas 
piegādes ķēdes ar zemu oglekļa emisiju 
līmeni;

(b) nodrošināt ar pietiekami drošiem un 
augstvērtīgiem pārtikas produktiem un 
bioproduktiem, attīstot produktīvas, 
ilgtspējīgas un resursefektīvas primārās 
ražošanas sistēmas, veicinot attiecīgus 
ekosistēmu pakalpojumus, kā arī 
konkurētspējīgas piegādes ķēdes ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pāriet uz uzticamu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, 
ņemot vērā pieaugošo resursu deficītu, 
aizvien lielākās vajadzības enerģētikas 
jomā, kā arī klimata pārmaiņas;

(c) pāriet uz ļoti efektīvu, ilgtspējīgu, drošu 
un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, 
kas izmanto galvenokārt atjaunojamos 
enerģijas avotus, ņemot vērā pieaugošo 
resursu deficītu, aizvien lielākās vajadzības 
enerģētikas jomā, kā arī klimata pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pāriet uz uzticamu, ilgtspējīgu un
konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, 
ņemot vērā pieaugošo resursu deficītu, 
aizvien lielākās vajadzības enerģētikas 
jomā, kā arī klimata pārmaiņas;

(c) nodrošināt pāreju uz uzticamu, 
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas 
sistēmu, kas lielāku uzmanību pievērš 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, ņemot 
vērā enerģijas deficīta palielināšanos, to, ka 
pieprasījums pēc enerģijas arvien palielinās 
un ņemot vērā klimata pārmaiņas.

Or. pt

Pamatojums

Lielākas uzmanības pievēršana atjaunojamiem enerģijas avotiem ir nepieciešamais 
secinājums, lai pārietu uz noturīgāku enerģētikas sistēmu, un tādēļ tam jābūt vienam no 
konkrētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 212
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pāriet uz uzticamu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, 
ņemot vērā pieaugošo resursu deficītu, 
aizvien lielākās vajadzības enerģētikas 
jomā, kā arī klimata pārmaiņas;

(c) palielināt energoefektivitāti un pāriet 
uz uzticamu, ilgtspējīgu un 
konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, 
ņemot vērā pieaugošo resursu deficītu, 
aizvien lielākās vajadzības enerģētikas 
jomā, kā arī klimata pārmaiņas;

Or. ro

Grozījums Nr. 213
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izveidot resursefektīvu, videi 
nekaitīgu, drošu un integrētu Eiropas 
transporta sistēmu pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā;

(d) izveidot Eiropas transporta sistēmu, kas 
aptver visas dalībvalstis un kas kļūs 
resursefektīva, videi nekaitīga, droša un 
integrēta Eiropas pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā;

Or. ro

Grozījums Nr. 214
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izveidot resursefektīvu, videi nekaitīgu, 
drošu un integrētu Eiropas transporta 
sistēmu pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā;

(d) izveidot resursefektīvu, videi nekaitīgu, 
drošu, uzticamu un integrētu Eiropas 
transporta sistēmu pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā;

Or. en
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Grozījums Nr. 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izveidot resursefektīvu un pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku un 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
populācijas vajadzības, ņemot vērā 
planētas dabas resursu ilgtspējīgos 
ierobežojumus;

(e) izveidot resursefektīvu un pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku, panākt 
atbilstošu klimata pārmaiņu iedarbību 
mainīgās ekosistēmu struktūras apstākļos,
un ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
populācijas vajadzības, ņemot vērā 
planētas dabas resursu ilgtspējīgos 
ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izveidot resursefektīvu un pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku un 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
populācijas vajadzības, ņemot vērā 
planētas dabas resursu ilgtspējīgos 
ierobežojumus;

(e) izveidot resursefektīvu un pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku un 
ilgtspējīgu izejvielu izmantošanu, vadību 
un piegādi, lai apmierinātu pieaugošās 
pasaules populācijas vajadzības, ņemot 
vērā planētas dabas resursu ilgtspējīgos 
ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izveidot resursefektīvu un pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku un 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
populācijas vajadzības, ņemot vērā 
planētas dabas resursu ilgtspējīgos 
ierobežojumus;

(e) izveidot resursefektīvu, resursus 
taupošu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu, kā arī godīgu ekonomiku un 
ilgtspējīgu izejvielu piegādi, lai 
apmierinātu pieaugošās pasaules 
populācijas vajadzības, ņemot vērā 
planētas dabas resursu ilgtspējīgos 
ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pielāgoties klimata pārmaiņu radīto 
problēmu nelabvēlīgajai ietekmei uz 
hidroloģisko ciklu, bioloģiskās 
daudzveidības zudumu un dabas resursu 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) veicināt iekļaujošu, inovatīvu un drošu 
Eiropas sabiedrību nepieredzētu 
pārveidojumu un pieaugošu globālo 
savstarpējo atkarību kontekstā.

(f) veicināt iekļaujošu, inovatīvu un drošu 
Eiropas sabiedrību nepieredzētu 
pārveidojumu un pieaugošu globālo 
savstarpējo atkarību kontekstā, tostarp 
izplatīt izcilību un paplašināt līdzdalību .
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Or. en

Pamatojums

Līdzdalība ir atšķirīga ne tikai dalībvalstīs, bet arī reģionos. Arī pašos reģionos sasniegumu 
līmenis zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) var būt ļoti atšķirīgs.  
Tādēļ izcilības popularizēšana un līdzdalības paplašināšana ir jāuzskata par svarīgu 
sabiedrībai risināmu uzdevumu.

Grozījums Nr. 220
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) veicināt iekļaujošu, inovatīvu un drošu
Eiropas sabiedrību nepieredzētu 
pārveidojumu un pieaugošu globālo 
savstarpējo atkarību kontekstā.

(f) veicināt līdztiesīgu, iekļaujošu, 
inovatīvu un atspoguļojošu Eiropas 
sabiedrību nepieredzētu pārveidojumu, 
noturīgās dzimumu nelīdztiesības un 
pieaugošu globālo savstarpējo atkarību 
kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) izmantot zināšanu daudzveidību 
sabiedrībā un veicināt sociālo inovāciju, 
izmantojot līdzdalīgās pētniecības 
metodes;

Or. fr

Grozījums Nr. 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) veicināt saskanīgākas pilsētu un 
lauku reģionu savstarpējās attiecības, lai 
uzlabotu vides ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) veicināt sociālo vadību godīgas 
ekonomikas īstenošanai, iesaistot dažādu 
zinātnes nozaru pārstāvjus un ieviešot 
sociālus jauninājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) darbības tīklā izcilība;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) veicināt sabiedrības un institūciju 
adaptāciju zinātniskajiem datiem un 
inovācijai, demogrāfiskām un klimata 
pārmaiņām un citiem galvenajiem 
sociālajiem jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Īpašā programma tiks izvērtēta, 
samērojot rezultātus un ietekmi ar rezultātu 
rādītājiem, attiecīgos gadījumos ieskaitot 
publikācijas ietekmīgos žurnālos, pētnieku 
apriti, pētniecības infrastruktūru 
piekļūstamību, ieguldījumus, kurus 
mobilizē caur parāda un riska kapitāla 
finansēšanu, MVU, kuri ievieš 
jauninājumus, kas ir jauni uzņēmumam vai 
tirgum, atsauces uz attiecīgām pētniecības 
darbībām politiskajos dokumentos, kā arī 
gadījumus, kad ir īpaša ietekme uz 
politiku.

5. Īpašā programma tiks izvērtēta, 
samērojot rezultātus un ietekmi ar rezultātu 
rādītājiem, attiecīgos gadījumos ieskaitot 
publikācijas ietekmīgos žurnālos, patentu 
un intelektuālā īpašuma tiesību izstrādi un 
pētnieku apriti, pētniecības infrastruktūru 
piekļūstamību, ieguldījumus, kurus 
mobilizē caur parāda un riska kapitāla 
finansēšanu, jaunu uzņēmumu veidošanai 
un uzņēmumiem, kas atdalījušies no 
pētniecības iestādēm, MVU, kuri ievieš 
jauninājumus, kas ir jauni uzņēmumam vai 
tirgum, atsauces uz attiecīgām pētniecības 
darbībām politiskajos dokumentos, kā arī 
gadījumus, kad ir īpaša ietekme uz 
politiku.

Šos darbības rādītājus par visām 
„Apvārsnis 2020” programmām publicē 
vismaz reizi gadā, un tie Eiropas 
iedzīvotājiem ir pastāvīgi pieejami 
publiskās tīmekļa vietnēs. Periodiski 
publicēs arī ziņojumus, kuros „Apvārsnis 
2020” pētniecības un inovāciju rezultāti 
tiks detalizēti salīdzināti ar citu Savienības 
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galveno pasaules konkurentu rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
6. panta 1. punktu īpašās programmas 
īstenošanai atvēlētais budžets ir 
EUR 86 198 miljoni.

1. Īpašās programmas īstenošanai atvēlēto 
budžetu nosaka atbilstoši Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [pamatprogramma
“Apvārsnis 2020”] 6. panta 1. punkta 
prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijas administratīvajiem 
izdevumiem paredzēts ne vairāk kā 6 % no 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
6. panta 2. punktā I, II, III un IV daļai 
norādītās summas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 229
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijas administratīvajiem 
izdevumiem paredzēts ne vairāk kā 6 % no 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
6. panta 2. punktā I, II, III un IV daļai 
norādītās summas.

3. Komisijas administratīvajiem 
izdevumiem paredzēts ne vairāk kā 3 % no 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 
[pamatprogramma “Apvārsnis 2020”] 
6. panta 2. punktā I, II, III un IV daļai 
norādītās summas.

Or. it

Pamatojums

Tiek samazinātas administratīvās un vadības izmaksas, lai vairāk līdzekļu varētu piešķirt šīs 
pamatprogrammas konkrētu mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr. 230
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem kopīgas vai atsevišķas 
darba programmas šās īpašās programmas 
I, II un III daļas īstenošanai, kas minētas 
2. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 
izņemot attiecībā uz darbībām, kuras tiek 
īstenotas saskaņā ar konkrēto mērķi 
“Stiprināt Eiropas zinātnisko bāzi 
progresīvo pētījumu jomā”. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Komisija pieņem kopīgas vai atsevišķas 
darba programmas šās īpašās programmas 
I, II un III daļas īstenošanai, kas minētas 
2. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 
izņemot attiecībā uz darbībām, kuras tiek 
īstenotas saskaņā ar konkrēto mērķi 
“Stiprināt Eiropas zinātnisko bāzi 
progresīvo pētījumu jomā”. Šos 
īstenošanas aktus pieņem līdz 2013. gada 
30. jūnijam saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogramma jāsāk īstenot no 2014. gada 1. janvāra, ir jāparedz laiks tehniskiem 
sagatavošanas darbiem, programmu un citu dokumentu un veidlapu augšupielādei.
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Grozījums Nr. 231
Konrad Szymański

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā lēmuma 9. panta 2. punktā 
paredzēto regulatīvo procedūru piemēro, 
lai apstiprinātu to darbību finansēšanu, 
kurās izmanto cilvēku embrijus un cilvēku 
embrionālās cilmes šūnas.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2010. gada 11. novembra rezolūcijā pauda iebildumus pret to, ka tiek 
atcelta  tiesiskā prasība, kas septītajā pamatprogrammā bija paredzēta gadījumiem, kad 
finansējums tiek piešķirts pētījumiem, kas ir ētiski jutīgi un pretrunīgi. Minētā prasība ir arī 
saistīta ar ES principu cienīt dalībvalstu kultūras daudzveidību un ētiskos uzskatus, kas jāņem 
vērā, piešķirot atbilstīgos līdzekļus.

Grozījums Nr. 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darba programmās ņem vērā zinātnes, 
tehnoloģijas un inovācijas stāvokli valsts, 
Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī, 
kā arī attiecīgo politiku, tirgu un 
sabiedrības attīstību. Tajās ietver 
informāciju par to, kā tiek nodrošināta to 
pētniecības un inovācijas darbību 
koordinācija, ko īsteno dalībvalstis, tostarp 
jomās, kuras ietver kopīgas plānošanas 
iniciatīvas. Vajadzības gadījumā 
programmas atjaunina.

5. Darba programmās ņem vērā zinātnes, 
tehnoloģijas un inovācijas stāvokli valsts, 
Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī, 
kā arī attiecīgo politiku, tirgu un 
sabiedrības attīstību. Tajās ietver 
informāciju par to, kā tiek nodrošināta to 
pētniecības un inovācijas darbību 
koordinācija, ko īsteno dalībvalstis (arī 
savos reģionos), tostarp jomās, kuras ietver 
kopīgas plānošanas iniciatīvas. Vajadzības 
gadījumā programmas atjaunina.

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Nosakot darba programmas, Komisijai 
ir jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām ar augstāko 
reputāciju un atbilstīgām zināšanām no 
akadēmiskajām un rūpniecības aprindām, 
galalietotāju un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, nodrošinot visu attiecīgo 
nozaru un pētniecības jomu pārstāvību, 
lai pārraudzītu pašreizējo un plānoto 
darbību atbilstību un pietiekamību un lai 
apzinātu tematus, kas nav ņemti vērā, un 
darbības pārklāšanos. Šā mērķa 
sasniegšanai Komisija, ieviešot 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, 
vajadzības gadījumā cenšas izmantot 
esošos apspriešanas instrumentus, 
piemēram, arī Eiropas Inovāciju 
partnerattiecības, Eiropas Tehnoloģiju 
platformas un apvienotās plānošanas 
iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pamatojas uz Carvalho ziņojuma 18. grozījumu, bet dažas idejas aizgūtas arī no 
25. grozījuma.

Grozījums Nr. 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Darba programmās, kas paredzētas 
2. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētās I, II un III daļas īstenošanai, 
norāda sasniedzamos mērķus, gaidāmos 
rezultātus, īstenošanas metodi, kā arī to 
kopējo apjomu, attiecīgā gadījumā ieskaitot 
orientējošu informāciju par izmaksām, kas 
saistītas ar klimatu. Tāpat programmās 
apraksta finansējamās darbības, norāda 
katrai darbībai piešķirto summu, sniedz 
indikatīvu īstenošanas grafiku, kā arī 
apraksta daudzgadu pieeju un stratēģisko 
orientāciju turpmākajiem īstenošanas 
gadiem. Tāpat programmās attiecībā uz 
dotācijām iekļauj prioritātes, būtiskus 
novērtējuma kritērijus un maksimālo 
līdzfinansējuma līmeni. Darba 
programmām jābūt tādām, kas pieļauj 
augšupējas pieejas īstenošanu, tādējādi 
dodot iespēju inovatīvi sasniegt mērķus.

6. Darba programmās, kas paredzētas 
2. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētās I, II un III daļas īstenošanai, 
norāda sasniedzamos mērķus, gaidāmos 
rezultātus, īstenošanas metodi, kā arī to 
kopējo apjomu, attiecīgā gadījumā ieskaitot 
orientējošu informāciju par izmaksām, kas 
saistītas ar klimatu. Tāpat programmās 
apraksta finansējamās darbības, norāda 
katrai darbībai piešķirto summu, darbības 
TRL mēroga rādītāju, sniedz indikatīvu 
īstenošanas grafiku, kā arī apraksta 
daudzgadu pieeju un stratēģisko orientāciju 
turpmākajiem īstenošanas gadiem. Tāpat 
programmās attiecībā uz dotācijām iekļauj 
prioritātes, būtiskus novērtējuma kritērijus 
un maksimālo līdzfinansējuma līmeni. 
Darba programmām jābūt tādām, kas 
pieļauj augšupējas pieejas īstenošanu, 
tādējādi dodot iespēju inovatīvi sasniegt 
mērķus.

Or. en

Pamatojums

Komisijai darbībās, ko tā aicina veikt savās darba programmās, būtu jāiekļauj tehnoloģijas 
gatavības līmeņa (Technology Readiness Level (TRL)) mēroga rādītājs, ko noteikusi NASA 
un ko plaši izmanto daudzu pasaules valstu valdību pētniecības un attīstības departamenti.

Grozījums Nr. 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumenti saiknes veidošanai starp 
pētniecību, novatorismu un 
struktūrfondiem ir jāīsteno ar programmu 
„Zināšanu reģioni” un „Pārdomātā 
specializācija” palīdzību, abi instrumenti 
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ir jāiekļauj Eiropas pētniecības telpā, lai 
izstrādātu objektīvus izcilības izaugsmes 
rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmās iekļauj arī līdzsvarotu 
skaitu mazu (fokusētu), vidēju un lielu 
(iekļaujošu) projektu. Mazi projekti var 
būt efektīvs veids, kā veicināt MVU
līdzdalību, bet tie nedrīkst būt paredzēti 
vienīgi MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt šajās darba programmās iekļauj 
sadaļu, kurā identificētas transversālas 
darbības, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 13. pantā, attiecībā uz 
diviem vai vairāk konkrētajiem mērķiem 
gan vienas prioritātes, gan divu vai vairāk 
prioritāšu ietvaros. Minētās darbības īsteno 
integrēti.

Turklāt šajās darba programmās iekļauj 
sadaļu, kurā identificētas transversālas 
darbības, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”] 13. pantā, attiecībā uz 
diviem vai vairāk konkrētajiem mērķiem 
gan vienas prioritātes, gan divu vai vairāk 
prioritāšu ietvaros. Minētās darbības īsteno 
integrēti. Tā kā dzimumu līdztiesība ir 
viena no Savienības pamattiesībām, tā ir 
sistemātiski jāīsteno.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Darba programmām tās „Apvārsnis 
2020” daļas īstenošanai, kas minēta šīs 
konkrētās programmas 3. panta 3. punkta 
f) apakšpunktā, un visiem šādu 
programmu rezultātā publicētiem 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
pirms tie tiek publicēti, tiek veikts ex ante 
novērtējums par ētiskiem apsvērumiem un 
ietekmi uz sabiedrību, kurā ļoti rūpīgi tiek 
analizēta pētniecības un izstrādes 
pamatprogrammas iespējamā ietekme uz 
sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido Eiropas Pētniecības 
padomi (EPP), kuras uzdevums būs veikt 
I daļā “Zinātnes izcilība” minētās darbības, 
kas attiecas uz konkrēto mērķi “Stiprināt 
Eiropas zinātnisko bāzi progresīvo 
pētījumu jomā”. Eiropas Pētniecības 
padome turpina tās Eiropas Pētniecības 
padomes darbu, kas tika izveidota saskaņā 
ar Lēmumu Nr. 2007/134/EK.

1. Pēc tam, kad ir saņēmusi atzinumu no 
Parlamenta un Padomes, Komisija 
izveido Eiropas Pētniecības padomi (EPP), 
kuras uzdevums būs veikt I daļā “Zinātnes 
izcilība” minētās darbības, kas attiecas uz 
konkrēto mērķi “Stiprināt Eiropas 
zinātnisko bāzi progresīvo pētījumu jomā”. 
Eiropas Pētniecības padome turpina tās 
Eiropas Pētniecības padomes darbu, kas 
tika izveidota saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 2007/134/EK.
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Or. fr

Grozījums Nr. 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido Eiropas Pētniecības 
padomi (EPP), kuras uzdevums būs veikt 
I daļā “Zinātnes izcilība” minētās darbības, 
kas attiecas uz konkrēto mērķi “Stiprināt 
Eiropas zinātnisko bāzi progresīvo 
pētījumu jomā”. Eiropas Pētniecības 
padome turpina tās Eiropas Pētniecības 
padomes darbu, kas tika izveidota saskaņā 
ar Lēmumu Nr. 2007/134/EK.

1. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 241
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētāju ieceļ Komisija pēc darbā 
pieņemšanas procesa, kurā iesaistīta 
specializēta atlases komiteja, uz četru gadu 
amata pilnvaru laiku, ko vienreiz var 
pagarināt. Darbā pieņemšanas procesam un 
izraudzītajam kandidātam vajadzīga 
Zinātniskās padomes piekrišana.

Priekšsēdētāju ieceļ Komisija pēc darbā 
pieņemšanas procesa, kurā iesaistīta 
specializēta atlases komiteja, uz četru gadu 
amata pilnvaru laiku, ko vienreiz var 
pagarināt. Darbā pieņemšanas procesam un 
izraudzītajam kandidātam vajadzīga 
Zinātniskās padomes piekrišana. Komisija 
pēc tam, kad ir saņēmusi atzinumu no 
Zinātniskās padomes, Parlamenta un 
Padomes, var atlaist Eiropas Pētniecības 
padomes izpildaģentūras priekšsēdētāju, 
ja viņš vai viņa nepilda savus pienākumus 
atbilstoši Eiropas Savienības interesēm.
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Or. fr

Grozījums Nr. 242
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētāju ieceļ Komisija pēc darbā 
pieņemšanas procesa, kurā iesaistīta 
specializēta atlases komiteja, uz četru gadu 
amata pilnvaru laiku, ko vienreiz var 
pagarināt. Darbā pieņemšanas procesam un 
izraudzītajam kandidātam vajadzīga 
Zinātniskās padomes piekrišana.

Priekšsēdētāju ieceļ Komisija pēc darbā 
pieņemšanas procesa, kurā iesaistīta 
specializēta atlases komiteja, uz četru gadu 
amata pilnvaru laiku, ko vienreiz var 
pagarināt. Darbā pieņemšanas procedūrai
un izraudzītajam kandidātam vajadzīga 
Zinātniskās padomes piekrišana. Komisija 
nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei, kuri var sniegt atzinumu par 
izraudzīto kandidātu vēl pirms šīs 
procedūras beigām.

Or. it

Pamatojums

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras priekšsēdētāja iecelšanas procedūrai ir jābūt 
pārredzamākai.

Grozījums Nr. 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētāju ieceļ Komisija pēc darbā 
pieņemšanas procesa, kurā iesaistīta 
specializēta atlases komiteja, uz četru gadu 
amata pilnvaru laiku, ko vienreiz var 
pagarināt. Darbā pieņemšanas procesam un 
izraudzītajam kandidātam vajadzīga 
Zinātniskās padomes piekrišana.

Priekšsēdētāju ieceļ Komisija pēc 
pārredzama darbā pieņemšanas procesa, 
kurā iesaistīta neatkarīga specializēta 
atlases komiteja, uz četru gadu amata 
pilnvaru laiku, ko vienreiz var pagarināt. 
Darbā pieņemšanas procesam un 
izraudzītajam kandidātam vajadzīga 
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Zinātniskās padomes piekrišana.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētājs prezidē Zinātniskās 
padomes sēdēs un nodrošina tās vadību un 
sakarus ar īpaši izveidoto īstenošanas 
struktūru, un reprezentē to zinātnes 
pasaulē.

Priekšsēdētājs prezidē Zinātniskās 
padomes sēdēs un nodrošina tās vadību un 
sakarus ar īpaši izveidoto īstenošanas 
struktūru, sniedz Komisijai pārskatus par 
padomes darbību un reprezentē to zinātnes 
pasaulē.

Or. it

Grozījums Nr. 245
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas Pētniecības padome darbojas 
saskaņā ar zinātnes izcilības, autonomijas, 
efektivitātes, izmaksu lietderības, 
pārredzamības un pārskatatbildības 
principiem. Tā nodrošina nepārtrauktību ar 
Eiropas Pētniecības padomes darbībām, 
kas veiktas saskaņā ar Padomes Lēmumu 
Nr. 2006/972/EK.

4. Eiropas Pētniecības padome darbojas 
saskaņā ar zinātnes izcilības, autonomijas, 
efektivitātes, izmaksu lietderības, 
pārredzamības un pārskatatbildības 
principiem. Tā nodrošina, ka 
novērtēšanas procedūrās netīšām pieļautā 
dzimumu diskriminācija tiek atbilstoši 
novērsta. Tā nodrošina nepārtrauktību ar 
Eiropas Pētniecības padomes darbībām, 
kas veiktas saskaņā ar Padomes Lēmumu 
Nr. 2006/972/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā padomē darbojas zinātnieki, 
inženieri un pētnieki ar izcilu reputāciju un 
attiecīgu pieredzi, nodrošinot pētniecības 
jomu daudzveidību, un viņi darbojas kā 
privātpersonas, nepārstāvot ārējas 
intereses.

1. Zinātniskajā padomē darbojas zinātnieki, 
inženieri un pētnieki ar izcilu reputāciju un 
attiecīgu pieredzi, nodrošinot pētniecības 
jomu daudzveidību, un viņi darbojas kā 
privātpersonas, nepārstāvot ārējas 
intereses. Zinātniskās padomes sastāvā 
cenšas nodrošināt dzimumu līdzsvarotu 
pārstāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā padomē darbojas zinātnieki, 
inženieri un pētnieki ar izcilu reputāciju un 
attiecīgu pieredzi, nodrošinot pētniecības 
jomu daudzveidību, un viņi darbojas kā 
privātpersonas, nepārstāvot ārējas 
intereses.

1. Zinātniskajā padomē darbojas 
30 zinātnieki, inženieri un pētnieki ar izcilu 
reputāciju un attiecīgu pieredzi, nodrošinot 
pārstāvēto dalībvalstu un pētniecības jomu 
daudzveidību, un viņi darbojas kā 
privātpersonas, nepārstāvot ārējas 
intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā padomē darbojas
zinātnieki, inženieri un pētnieki ar izcilu 
reputāciju un attiecīgu pieredzi, nodrošinot 
pētniecības jomu daudzveidību, un viņi 
darbojas kā privātpersonas, nepārstāvot 
ārējas intereses.

1. Zinātniskajā padomē darbojas ne vairāk 
kā seši locekļi, kas izraudzīti no 
zinātniekiem, inženieriem un pētniekiem
ar izcilu reputāciju un attiecīgu pieredzi, 
nodrošinot pētniecības jomu daudzveidību, 
un viņi darbojas kā privātpersonas, 
nepārstāvot ārējas intereses.

Or. it

Grozījums Nr. 249
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar Zinātnisko 
padomi; šī procedūra ietver apspriešanos ar 
zinātnieku aprindām un ziņošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar Zinātnisko 
padomi; šī procedūra ietver apspriešanos ar 
zinātnieku aprindām un ziņošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Ņemot vērā 
Parlamenta un Padomes atzinumu, 
Zinātniskās padomes locekļi var tikt 
atlaisti, ja viņi nepilda savus pienākumus 
atbilstoši Eiropas Savienības interesēm.

Or. fr

Pamatojums

Tas atbilstu labas vadības principiem, ja tiek paredzēta Zinātniskās padomes locekļu 
atlaišanas procedūra, un Parlamentam un Padomei būtu iespēja sniegt savu atzinumu. 

Grozījums Nr. 250
Oreste Rossi
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Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar Zinātnisko 
padomi; šī procedūra ietver apspriešanos ar 
zinātnieku aprindām un ziņošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar 6. panta 3. punktā 
minēto meklēšanas komiteju; šī procedūra 
ietver apspriešanos ar zinātnieku aprindām, 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. it

Grozījums Nr. 251
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar Zinātnisko 
padomi; šī procedūra ietver apspriešanos ar 
zinātnieku aprindām un ziņošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
Komisija, garantējot vīriešu un sieviešu 
līdzsvarotu pārstāvību un noteikšanai 
izmantojot neatkarīgu un pārskatāmu 
procedūru, par kuru tā ir vienojusies ar 
Zinātnisko padomi; šī procedūra ietver 
apspriešanos ar zinātnieku aprindām un 
ziņošanu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. ro

Grozījums Nr. 252
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zinātniskās padomes locekļus ieceļ Zinātniskās padomes locekļus ieceļ 
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Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar Zinātnisko 
padomi; šī procedūra ietver apspriešanos ar 
zinātnieku aprindām un ziņošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Komisija, noteikšanai izmantojot 
neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, par 
kuru tā ir vienojusies ar Zinātnisko 
padomi; šī procedūra ietver apspriešanos ar 
zinātnieku aprindām un ziņošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Eiropas 
Pētniecības padomes sastāvu veido, 
ievērojot 40 % mērķi attiecībā uz 
nepietiekami pārstāvēto dzimumu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) rīcības kodeksu par, piemēram, interešu 
konflikta novēršanu.

(e) rīcības kodeksu par, piemēram, interešu 
konflikta novēršanu un noteikumus, kas 
reglamentē dienesta noslēpumu un 
sazināšanās jautājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 254
Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka īpaši izveidotā 
īstenošanas struktūra stingri, efektīvi un ar 
vajadzīgo elastīgumu ievēro tikai Eiropas 
Pētniecības padomes mērķus un prasības.

2. Komisija nodrošina, ka īpaši izveidotā 
īstenošanas struktūra stingri, efektīvi un ar 
vajadzīgo elastīgumu ievēro tikai Eiropas 
Pētniecības padomes mērķus un 
ieteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 255
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos tiesību 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu 
laiku, kas sākas ar šā Lēmuma spēkā
stāšanos.

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos tiesību 
aktus Komisijai piešķir uz septiņiem 
gadiem no šā Lēmuma stāšanās spēkā.

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms septiņu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. ro

Grozījums Nr. 256
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Padome jebkurā brīdī var atcelt
deleģētās pilnvaras. Lēmums par deleģēto 
pilnvaru atcelšanu aptur tajā minētās 
deleģētās pilnvaras. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanās 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai
kādā vēlākā datumā, kā norādīts lēmumā.
Tas neietekmē deleģētos tiesību aktus, kas 
jau ir stājušies spēkā.

3. Eiropas Parlaments vai Padome šīs
deleģētās pilnvaras var atsaukt jebkurā 
laikā. Lēmums par deleģēto pilnvaru 
atcelšanu aptur tajā minētās deleģētās 
pilnvaras. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. ro
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Grozījums Nr. 257
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Padome jebkurā brīdī var atcelt
deleģētās pilnvaras. Lēmums par deleģēto 
pilnvaru atcelšanu aptur tajā minētās 
deleģētās pilnvaras. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanās 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai
kādā vēlākā datumā, kā norādīts lēmumā.
Tas neietekmē deleģētos tiesību aktus, kas 
jau ir stājušies spēkā.

3. Padome un Eiropas Parlaments šīs
deleģētās pilnvaras var atsaukt jebkurā 
laikā. Lēmums par deleģēto pilnvaru 
atcelšanu aptur tajā minētās deleģētās 
pilnvaras. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā
datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau 
spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Pamatojums

EP jābūt tiesībām kontrolēt deleģēto aktu pieņemšanu, nevis tikai jāsaņem informācija par 
tiem.

Grozījums Nr. 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Padome jebkurā brīdī var atcelt
deleģētās pilnvaras. Lēmums par deleģēto 
pilnvaru atcelšanu aptur tajā minētās 
deleģētās pilnvaras. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanās 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai
kādā vēlākā datumā, kā norādīts lēmumā.
Tas neietekmē deleģētos tiesību aktus, kas 
jau ir stājušies spēkā.

3. Padome vai Parlaments šīs deleģētās 
pilnvaras var atsaukt jebkurā laikā.
Lēmums par deleģēto pilnvaru atcelšanu 
aptur tajā minētās deleģētās pilnvaras.
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos
deleģētos aktus.

Or. en
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Grozījums Nr. 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
tiesību aktu, tā par to paziņo Padomei.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
tiesību aktu, tā par to paziņo Padomei.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. ro

Grozījums Nr. 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts tiesību akts stājas spēkā tikai 
tad, ja Padome divu mēnešu laikā pēc tam, 
kad saņēmusi paziņojumu par šo tiesību 
aktu, nav iebildusi pret to vai pirms 
iepriekš minētā termiņa beigām Padome 
Komisijai ir paziņojusi, ka neiebildīs pret 
tiesību aktu. Pēc Padomes lūguma iepriekš 
minēto termiņu pagarina vēl uz vienu 

5. Deleģēts tiesību akts stājas spēkā tikai 
tad, ja Padome un Parlaments divu 
mēnešu laikā pēc tam, kad saņēmuši
paziņojumu par šo tiesību aktu, nav
iebilduši pret to vai pirms iepriekš minētā 
termiņa beigām Padome un Parlaments
Komisijai ir paziņojuši, ka neiebildīs pret 
tiesību aktu. Pēc Padomes lūguma iepriekš 
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mēnesi. minēto termiņu pagarina vēl uz vienu 
mēnesi.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts tiesību akts stājas spēkā tikai 
tad, ja Padome divu mēnešu laikā pēc tam, 
kad saņēmusi paziņojumu par šo tiesību 
aktu, nav iebildusi pret to vai pirms 
iepriekš minētā termiņa beigām Padome 
Komisijai ir paziņojusi, ka neiebildīs pret 
tiesību aktu. Pēc Padomes lūguma iepriekš 
minēto termiņu pagarina vēl uz vienu 
mēnesi.

5. Deleģēts tiesību akts stājas spēkā tikai 
tad, ja Eiropas Parlaments vai Padome 
divu mēnešu laikā pēc tam, kad saņēmuši
paziņojumu par šo tiesību aktu, nav
iebilduši pret to vai pirms iepriekš minētā 
termiņa beigām Eiropas Parlaments vai
Padome Komisijai ir paziņojuši, ka 
neiebildīs pret tiesību aktu. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina vēl uz vienu mēnesi.

Or. ro

Grozījums Nr. 263
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Parlamentu informē par to, ka 
Komisija ir pieņēmusi deleģētos tiesību 
aktus, par to, ka ir izteiktas iebildes, vai 
par to, ka Padome ir atsaukusi deleģētās 
pilnvaras.

svītrots

Or. ro
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Grozījums Nr. 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lēmuma priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Parlamentu informē par to, ka 
Komisija ir pieņēmusi deleģētos tiesību
aktus, par to, ka ir izteiktas iebildes, vai 
par to, ka Padome ir atsaukusi deleģētās 
pilnvaras.

6. Eiropas Parlamentu informē par ikvienu 
iebildumu, ko Padomes formulējusi pret 
Komisijas pieņemtajiem deleģētajiem
tiesību aktiem, vai par to, ka Padome ir 
atsaukusi deleģētās pilnvaras

Or. en

Grozījums Nr. 265
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
11. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Lēmums Nr. 2007/134/EK ir atcelts.

Or. it

Pamatojums

Lai saskanētu ar 6. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 266
Vladko Todorov Panayotov

Lēmuma priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar īpašās programmas finanšu 
piešķīrumu var segt arī tehniskās un 
administratīvās palīdzības izmaksas, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu pāreju starp 

3. Ar īpašās programmas finanšu 
piešķīrumu var segt arī tehniskās un 
administratīvās palīdzības izmaksas, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu pāreju starp 
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īpašo programmu un pasākumiem, kuri 
minēti Lēmumos 2006/971/EK, 
2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK 
un 2006/975/EK.

īpašo programmu un pasākumiem, kuri 
minēti Lēmumos 2006/971/EK, 
2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK 
un 2006/975/EK, bet ne vairāk kā 10 % no 
kopējā piešķīruma tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai.

Or. en

Pamatojums

Jaunās programmas izstrādei un īstenošanai ir jāatstāj pietiekami līdzekļi.

Grozījums Nr. 267
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm. Lēmums ir adresēts dalībvalstīm un 
Parlamentam.

Or. fr

Grozījums Nr. 268
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
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sabiedriskās inovācijās. Vienīgi holistiska 
pieeja inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

sabiedriskās, kultūras un institucionālās
inovācijās. Inovācijas pakalpojumos 
veicinās arī ar ieguldījumiem 
daudzdisciplinārās kompetencēs, spējas 
izveidē, zināšanās un vērtībās, kas 
pamatojas uz pakalpojumu risinājumiem 
un nemateriālu saturu. Vienīgi holistiska 
pieeja inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares. Zinātnes centri, 
muzeji un asociācijas, kas nodarbojas ar 
izglītības jautājumiem un sabiedrības 
pievēršanu zinātnei, organizējot kultūras 
pasākumus, var dot ieguldījumu šo 
prioritāšu sasniegšanā, jo īpaši attiecībā 
uz sabiedrībai svarīgu problēmu 
risināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās. Vienīgi holistiska 
pieeja inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās, ar dzimumu saistītās, 
kultūras un institucionālās inovācijās. 
Inovācijas pakalpojumos veicinās arī ar 
ieguldījumiem daudzdisciplinārās 
kompetencēs, spējas izveidē, zināšanās un 
vērtībās, kas pamatojas uz pakalpojumu 
risinājumiem un nemateriālu saturu.
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Vienīgi holistiska pieeja inovācijām var 
vienlaicīgi risināt sabiedrības problēmas un 
radīt jaunus konkurētspējīgus uzņēmumus 
un rūpniecības nozares.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās. Vienīgi holistiska 
pieeja inovācijām var vienlaicīgi risināt 
sabiedrības problēmas un radīt jaunus 
konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai 
nodrošinātu plašu pieeju inovācijām ne 
tikai attiecībā uz jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz 
zinātniskiem un tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, bet attiecībā arī uz tādiem 
aspektiem kā pašreizējo tehnoloģiju 
izmantošana jaunos pielietojumos, 
nepārtrauktos uzlabojumos un ar 
tehnoloģijām nesaistītās inovācijās, kā arī 
sabiedriskās inovācijās, un lai maksimāli 
izplatītu un izmantotu radītās zināšanas 
un padarītu tās pieejamas. Vienīgi 
holistiska pieeja inovācijām var vienlaicīgi 
risināt sabiedrības problēmas un radīt 
jaunus konkurētspējīgus uzņēmumus un 
rūpniecības nozares.

Or. fr

Grozījums Nr. 271
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās inovācijas un pieprasījuma 
puses pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās inovācijas, inovācijas 
pakalpojumos un pieprasījuma puses 
pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū.
 Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.
Risinot sabiedrībai svarīgas problēmas ir 
jāievēro uz problēmām balstīta pieeja, 
kurā vienlīdz svarīgas un savstarpēji 
saistītas sastāvdaļas ir fundamentālās 
zinātnes, lietišķie pētījumi, zināšanu 
pārņemšana un inovācijas. Turklāt ir 
jāpanāk pareizais līdzsvars sabiedrībai 
svarīgu problēmu risināšanā un 
ražošanas tehnoloģiju jaudu pilnīgā 
izmantošanā mazākos un lielākos 
projektos, ņemot vērā konkrētās nozares 
struktūru, darbības veidu, tehnoloģiju un 
pētniecības telpu.

Or. en
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Grozījums Nr. 272
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās inovācijas un pieprasījuma 
puses pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās un ar dzimumiem saistītās 
inovācijas, inovācijas pakalpojumos un 
pieprasījuma puses pieejas, kā 
pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
sabiedriskās inovācijas un pieprasījuma 
puses pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Tas attieksies arī uz darbībām, 
ar ko atbalsta sabiedriskās inovācijas un 
pieprasījuma puses pieejas, kā 
pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Christian Ehler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram, 
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 

Attiecībā uz sabiedrības problēmām un 
īpaši pamattehnoloģijām un rūpnieciskajām 
tehnoloģijām sevišķi tiks atbalstītas 
darbības, kas tiek veiktas tuvu 
galalietotājiem un tirgum, piemēram,
demonstrējumi, izmēģinājumi vai koncepta 
pierādīšana. Attiecīgā gadījumā tas 
attieksies arī uz darbībām, ar ko atbalsta 
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sabiedriskās inovācijas un pieprasījuma 
puses pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

sabiedriskās inovācijas, inovācijas 
pakalpojumos un pieprasījuma puses 
pieejas, kā pirmsstandartizācijas vai 
pirmskomercializācijas posmā veiktu 
iepirkumu, novatorisku risinājumu 
iepirkumu, standartizāciju un citus ap 
lietotāju centrētus pasākumus, lai tādējādi 
paātrinātu novatorisku produktu un 
pakalpojumu izvietošanu un izplatīšanu 
tirgū. Turklāt paredzētas pietiekami plašas 
iespējas īstenot augšupēju pieeju un 
izmantot atklātas, vieglas un ātras shēmas 
katras problēmas risināšanā un attiecībā uz 
katru tehnoloģiju, tādējādi Eiropas 
labākajiem pētniekiem, uzņēmējiem un 
uzņēmumiem nodrošinot iespēju īstenot 
sevis izvēlētus izrāviena risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Risinot sabiedrībai svarīgas problēmas un 
cenšoties nodrošināt rūpniecības vadošo 
lomu, ir jāievēro uz problēmām balstīta 
pieeja, kurā vienlīdz svarīgas un 
savstarpēji saistītas sastāvdaļas ir 
fundamentālās zinātnes, lietišķie pētījumi, 
zināšanu pārņemšana un inovācijas. Lai 
nodrošinātu atbilstīgu līdzsvaru starp 
pētniecību, izstrādi un inovāciju, kas 
balstīta uz vienprātību, un 
nekoordinētāku pētniecību, attīstību un 
inovāciju, vismaz 35 % no sabiedrības 
problēmu risināšanai paredzētā 
finansējuma būtu jāizmanto saskaņā ar 
augšupēju pieeju, kas ietver atklātus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
(iepriekš nenosakot jomas, kurās 
izsludināmi uzaicinājumi). Turklāt ir 
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jāpanāk pareizais līdzsvars sabiedrībai 
svarīgu problēmu risināšanā un 
ražošanas tehnoloģiju jaudu pilnīgā 
izmantošanā mazākos un lielākos 
projektos, ņemot vērā konkrētās nozares 
struktūru, darbības veidu, tehnoloģiju un 
pētniecības telpu.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze 
un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā.

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Lai 
uzlabotu pārvaldības struktūru, ir 
jāparāda, kādā mērā ieinteresētās 
personas un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji ir iesaistīti augšupējos procesos, 
darba programmās un lēmumu 
pieņemšanā. Tā pamatā būs pamatoti 
pierādījumi, analīze un prognozes, un 
progress tiks mērīts, ņemot vērā robustu 
rezultātu rādītāju kopumu. Šāda 
transversāla pieeja plānošanai un 
pārvaldībai nodrošinās efektīvu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrēto mērķu koordināciju un ļaus 
risināt ar tiem saistītās problēmas, 
piemēram, ilgtspējīgumu, klimata 
pārmaiņas, dzimumu līdztiesību vai zinātni 
un tehnoloģijas jūras vides jomā.
Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” būs 
vērsta uz darbībām, kuras īstenojot 
intervence Savienības līmenī rada 
pievienoto vērtību, kas ir lielāka par valsts 
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vai reģionālā līmenī radīto pievienoto 
vērtību, nodrošinot apjomradītus
ietaupījumus un kritisko masu, mazinot 
sadrumstalotību un nodrošinot rezultātu 
izplatīšanu Savienībā. Šīs darbības 
lielākoties būs starptautiskas 
pirmskonkurences darbības un sadarbības 
projekti, un tiem atvēlēs lielāko daļu no 
kopējiem apvienotajiem budžetiem, kas 
paredzēti prioritātei „Sabiedrības 
problēmu risināšana” un konkrētajam 
mērķim „Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās”.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze
un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā.

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Lai 
uzlabotu pārvaldības struktūru, ir 
jāparāda, kādā mērā ieinteresētās vietējās 
un citas personas un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvji ir iesaistīti 
augšupējos procesos, darba programmās 
un lēmumu pieņemšanā. Tā pamatā būs 
pamatoti pierādījumi, analīze un 
prognozes, un progress tiks mērīts, ņemot 
vērā robustu rezultātu rādītāju kopumu. 
Šāda transversāla pieeja plānošanai un 
pārvaldībai nodrošinās efektīvu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrēto mērķu koordināciju un ļaus 
risināt ar tiem saistītās problēmas, 
piemēram, ilgtspējīgumu, klimata 



PE492.816v01-00 64/130 AM\907982LV.doc

LV

pārmaiņas vai zinātni un tehnoloģijas jūras 
vides jomā. Pamatprogramma „Apvārsnis 
2020” būs vērsta uz darbībām, kuras 
īstenojot intervence Savienības līmenī 
rada pievienoto vērtību, kas ir lielāka par 
valsts vai reģionālā līmenī radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinot 
apjomradītus ietaupījumus un kritisko 
masu, mazinot sadrumstalotību un 
nodrošinot rezultātu izplatīšanu 
Savienībā. Efektīvi ir jāizmanto RIS3 
stratēģijas (valsts/reģionālās stratēģijas 
pārdomātai specializācijai). Šīs darbības 
lielākoties būs starptautiskas 
pirmskonkurences darbības un sadarbības 
projekti, un tiem atvēlēs lielāko daļu no 
kopējiem apvienotajiem budžetiem, kas 
paredzēti prioritātei „Sabiedrības 
problēmu risināšana” un konkrētajam 
mērķim „Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās”.

Or. en (atsaucoties uz 25. grozījumu; PE489.688v01-00)

Pamatojums

Viedās specializācijas stratēģijām ir svarīga nozīme Eiropas pētniecības telpas īstenošanā, jo 
tās ieinteresēto personu kopā savešanu, izmantojot trīskāršās spirāles vai pielīdzināmas 
pieejas. Tādējādi tām ir būtiska nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” un Inovāciju Savienības 
mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 278
Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Lai 
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pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze 
un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā.

uzlabotu pārvaldības struktūru, ir 
jāparāda, kādā mērā ieinteresētās 
personas un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji ir iesaistīti augšupējos procesos 
un darba programmās. Tā pamatā būs 
pamatoti pierādījumi, analīze un 
prognozes, un progress tiks mērīts, ņemot 
vērā robustu rezultātu rādītāju kopumu. 
Šāda transversāla pieeja plānošanai un 
pārvaldībai nodrošinās efektīvu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrēto mērķu koordināciju un ļaus 
risināt ar tiem saistītās problēmas, 
piemēram, ilgtspējīgumu, klimata 
pārmaiņas vai zinātni un tehnoloģijas jūras 
vides jomā. Pamatprogramma „Apvārsnis 
2020” būs vērsta uz darbībām, kuras 
īstenojot intervence Savienības līmenī 
rada pievienoto vērtību, kas ir lielāka par 
valsts vai reģionālā līmenī radīto 
pievienoto vērtību, nodrošinot 
apjomradītus ietaupījumus un kritisko 
masu, mazinot sadrumstalotību un 
nodrošinot rezultātu izplatīšanu 
Savienībā. Šīs darbības lielākoties būs 
starptautiskas pirmskonkurences darbības 
un sadarbības projekti, un tiem atvēlēs 
lielāko daļu no kopējiem apvienotajiem 
budžetiem, kas paredzēti prioritātei 
„Sabiedrības problēmu risināšana” un 
konkrētajam mērķim „Vadošā loma 
pamata un rūpnieciskās tehnoloģijās”.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
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pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze
un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā.

pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze 
un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā. Uzmanība
jāpievērš savstarpējai saistībai starp 
pētījumiem izglītības un sabiedrības jomā, 
lai popularizētu profesijas zinātnē un 
tehnoloģijā un vairotu izcilību. Jaunā 
paaudze jāiesaista radošuma un 
inovācijas stimulēšanai pedagoģijā, 
izmantojot jaunatnes ideju laboratorijas, 
debates, zinātnieku un tehnisko 
darbinieku karjeru popularizēšanu un 
sacensības.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze 
un prognozes, un progress tiks mērīts, 

Detalizēta prioritāšu noteikšana 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būs saistīta ar stratēģisku pieeju 
pētījumu plānošanai, izmantojot tādus 
pārredzamus un līdzdalību veicinošus
pārvaldības veidus, kas cieši saistīti ar 
politikas attīstību, tomēr pārsniedz 
tradicionālās nozaru politikas robežas. Tā 
pamatā būs pamatoti pierādījumi, analīze 
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ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā.

un prognozes, un progress tiks mērīts, 
ņemot vērā robustu rezultātu rādītāju 
kopumu. Šāda transversāla pieeja 
plānošanai un pārvaldībai nodrošinās 
efektīvu pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
koordināciju un ļaus risināt ar tiem saistītās 
problēmas, piemēram, ilgtspējīgumu, 
klimata pārmaiņas vai zinātni un 
tehnoloģijas jūras vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Ņemot vērā sabiedrības problēmu 
starpdisciplināro raksturu, Komisijai ir 
jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām ar augstāko 
reputāciju un atbilstīgām zināšanām no 
akadēmiskajām un rūpniecības aprindām, 
galalietotāju un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem, nodrošinot visu attiecīgo 
nozaru un pētniecības jomu pārstāvību, 
lai pārraudzītu pašreizējo un plānoto 
darbību atbilstību un pietiekamību un lai 
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apzinātu tematus, kas nav ņemti vērā, un 
darbības pārklāšanos. Šā iemesla dēļ 
Komisijai, ieviešot pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”,  vajadzības gadījumā ir 
jācenšas izmantot esošie apspriešanas 
instrumenti, piemēram, cita starpā 
Eiropas Inovāciju partnerattiecības, 
Eiropas Tehnoloģiju platformas un 
apvienotās plānošanas iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Pamatojas uz Carvalho ziņojumu, 25. grozījums.

Grozījums Nr. 282
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību. Enerģētikas jomā 
pilnā mērā ir jāizmanto SET plāna rīcības 
grupa, lai Kopīgo noteikumu regulas 
piemērošanu saskaņotu ar emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas 3. posmā 
vairāksolīšanā gūto ieņēmumu, NER300, 
projektu, kas finansēti ar "Apvārsnis 
2020" un valstu līdzekļiem,  izmantošanu, 
lai ar tiem varētu finansēt lielapjoma 
paraugprojektus.



AM\907982LV.doc 69/130 PE492.816v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Ir potenciāli lieli līdzekļi enerģētikas projektu finansēšanai, bet nav izstrādātas darba 
procedūras, lai koordinētu tos vai pat savestu kopā cilvēkus, kas varētu tos koordinēt. Tādēļ, 
ņemot vērā Eiropas energotehnoloģijas politiku, būtu atbilstīgi uzticēt šo uzdevumu SET 
plāna rīcības grupai.

Grozījums Nr. 283
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību. Arī ekspertu grupas 
veido, ņemot vērā 40 % mērķi attiecībā uz 
nepietiekami pārstāvēto dzimumu

Or. en

Grozījums Nr. 284
Hermann Winkler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
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To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

To ietvaros darbosies neatkarīgu ekspertu 
grupas, kas izveidotas īpaši tam, lai 
konsultētu saistībā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanu vai tās 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Minētās 
ekspertu grupas sniegs attiecīga līmeņa 
ekspertīzi un zināšanas konkrētajās jomās, 
kā arī nodrošinās profesionalitātes 
daudzveidību, tostarp rūpniecības nozares 
un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību.
Komisija nodrošina, ka līdzsvaroti ir 
iesaistītas gan atbilstīgās zinātnes 
nozares, gan atbilstīgās ieinteresētās 
personas.

Or. de

Grozījums Nr. 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību un tajās tiks ievērots 
gan ģeogrāfiskās, gan dzimumu 
pārstāvības līdzsvars.

Or. en
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Grozījums Nr. 286
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību.

Prioritāšu noteikšanas pamatā būs vienlīdz 
plaša mēroga ieguldījumi un konsultācijas. 
To ietvaros vajadzības gadījumā darbosies 
neatkarīgu ekspertu grupas, kas izveidotas 
īpaši tam, lai konsultētu saistībā ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanu vai tās konkrēto mērķu 
sasniegšanu. Minētās ekspertu grupas 
sniegs attiecīga līmeņa ekspertīzi un 
zināšanas konkrētajās jomās, kā arī 
nodrošinās profesionalitātes daudzveidību, 
tostarp rūpniecības nozares un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību, un tajās būs 
līdzsvaroti pārstāvētas visas dalībvalstis.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Lambert van Nistelrooij

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palielinātu pamatprogrammas 
"Apvārsnis 2020" redzamību un uzsvērtu 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas saistības ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām 
starpdisciplināro raksturu, ir jāizveido 
īpaši šim mērķim paredzētas stratēģiskās 
konsultatīvās padomes. Šo padomju 
sastāvā būs attiecīgās ieinteresētās 
personas ar augstāko reputāciju un 
atbilstīgām zināšanām no akadēmiskajām 
un rūpniecības aprindām, galalietotāju un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, ar 
atklātu un pārredzamu atlases procesu 
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nodrošinot visu attiecīgo nozaru un 
pētniecības jomu pārstāvību. Padomes dos 
ieguldījumu un konsultēs Komisiju 
saistībā ar vispārējo vidēja līdz ilga 
termiņa stratēģiju rūpniecisko tehnoloģiju 
izvēršanai un attiecīgo sabiedrības 
problēmu risināšanai, tās darba 
programmu izveidi, uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus jomām un kritērijiem, 
izmantojot ieguldījumu, ko devušas tādas 
atbilstīgās struktūras kā Eiropas 
Tehnoloģiju platformas, Eiropas 
zinātniskās organizācijas, apvienotās 
plānošanas iniciatīvas un Eiropas 
inovācijas partnerības.

Or. en Atsauce uz Grozījumu Nr. 25. PE489.688v01–00)

Pamatojums

Stratēģiskās konsultatīvās padomes varētu palielināt pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" 
redzamību un uzlabot koordināciju starp dažādajiem ieviestajiem instrumentiem, iekļaujot 
dažādu principiāli ieinteresēto personu (zinātnisko aprindu, rūpniecības, politiķu, pilsoniskās 
sabiedrības, gala lietotāju u.c.) augsta līmeņa pārstāvjus.

Grozījums Nr. 288
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot prioritātes, vērā var ņemt arī 
Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās 
pētniecības programmas vai Eiropas 
Inovāciju partnerību devumu. Vajadzības 
gadījumā prioritāšu noteikšanu un 
īstenošanu var veicināt arī publiskā un 
publiskā sektora partnerības, kā arī 
publiskā un privātā sektora partnerības, ko 
atbalsta pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 

Nosakot prioritātes, vērā var ņemt arī 
Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās 
pētniecības programmas vai Eiropas 
Inovāciju partnerību devumu ar 
noteikumu, ka tie ir sagatavoti, 
apspriežoties ar ļoti dažādiem ekspertiem 
un ieinteresētajām personām. Vajadzības 
gadījumā prioritāšu noteikšanu un 
īstenošanu var veicināt arī publiskā un 
publiskā sektora partnerības, kā arī 
publiskā un privātā sektora partnerības, ko 
atbalsta pamatprogrammā 
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Prioritāšu noteikšanā svarīga ir arī regulāra 
mijiedarbība ar galalietotājiem, pilsoņiem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām; 
to dara, izmantojot atbilstošu metodoloģiju, 
piemēram, rīkojot vienprātības konferences 
un nodrošinot dalību tehnoloģiju 
novērtēšanā vai netiešu iesaistīšanos 
pētniecības un inovācijas procesos.

“Apvārsnis 2020”, saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 
Prioritāšu noteikšanā svarīga ir arī regulāra 
mijiedarbība ar galalietotājiem, pilsoņiem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām; 
to dara, izmantojot atbilstošu metodoloģiju, 
piemēram, rīkojot vienprātības konferences 
un nodrošinot dalību tehnoloģiju 
novērtēšanā vai netiešu iesaistīšanos 
pētniecības un inovācijas procesos.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot prioritātes, vērā var ņemt arī 
Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās 
pētniecības programmas vai Eiropas 
Inovāciju partnerību devumu. Vajadzības 
gadījumā prioritāšu noteikšanu un 
īstenošanu var veicināt arī publiskā un 
publiskā sektora partnerības, kā arī 
publiskā un privātā sektora partnerības, ko 
atbalsta pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 
Prioritāšu noteikšanā svarīga ir arī regulāra 
mijiedarbība ar galalietotājiem, pilsoņiem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām; 
to dara, izmantojot atbilstošu metodoloģiju, 
piemēram, rīkojot vienprātības konferences 
un nodrošinot dalību tehnoloģiju 
novērtēšanā vai netiešu iesaistīšanos 
pētniecības un inovācijas procesos.

Nosakot prioritātes, vērā var ņemt arī 
Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģiskās 
pētniecības programmas vai Eiropas 
Inovāciju partnerību devumu. Vajadzības 
gadījumā prioritāšu noteikšanu un 
īstenošanu var veicināt arī publiskā un 
publiskā sektora partnerības, kā arī 
publiskā un privātā sektora partnerības, ko 
atbalsta pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, saskaņā ar 
noteikumiem, kas izklāstīti 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 
Prioritāšu noteikšanā svarīga ir arī regulāra 
mijiedarbība ar galalietotājiem, pilsoņiem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kā arī valsts un reģionālajām iestādēm, to 
dara, izmantojot atbilstošu metodoloģiju, 
piemēram, rīkojot vienprātības konferences 
un nodrošinot dalību tehnoloģiju 
novērtēšanā vai netiešu iesaistīšanos 
pētniecības un inovācijas procesos.

Or. en
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Grozījums Nr. 290
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
pilsoņu līdzdalībai sabiedrības problēmu 
risināšanai paredzēto pētniecības 
programmu, tostarp gada darba 
programmu, definēšanā, īstenošanā un 
novērtēšanā būs izšķirīga loma, un to 
atbalstīs ar pamatprogrammu “Apvārsnis 
2020”. Attiecībā uz katru sabiedrības 
problēmu tiks izveidota īpaša platforma 
pilsoniskās sabiedrības, pilsoņu un 
pētnieku dialogam, lai apspriestu 
pētniecības prioritātes konkrētās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
ir izstrādāta septiņiem gadiem, šajā laikā 
būtiski var mainīties pamatprogrammas 
darbības ekonomiskais, sabiedriskais un 
politiskais konteksts. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” jābūt tādai, ko var 
pielāgot izmaiņām. Tāpēc sadaļā par katru 
konkrēto mērķi būs iespējams iekļaut 
atbalstu darbībām, kas nav minētas 
turpmākajos aprakstos, ja tas ir pamatoti, 
ņemot vērā būtisku notikumu gaitu, 
politikas vajadzības vai neparedzamus 

Tā kā pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
ir izstrādāta septiņiem gadiem, šajā laikā 
būtiski var mainīties pamatprogrammas 
darbības ekonomiskais, sabiedriskais un 
politiskais konteksts. Pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” jābūt tādai, ko var 
pielāgot izmaiņām. Tai jābūt arī tādai, ko 
var pielāgot jebkādai neveiksmei 
paplašināt visu dalībvalstu un to reģionu 
līdzdalību. Tāpēc sadaļā par katru konkrēto 
mērķi būs iespējams iekļaut atbalstu 
darbībām, kas nav minētas turpmākajos 



AM\907982LV.doc 75/130 PE492.816v01-00

LV

notikumus. aprakstos, ja tas ir pamatoti, ņemot vērā 
būtisku notikumu gaitu, politikas 
vajadzības vai neparedzamus notikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētījumi sociālās un humanitārās zinātnes 
jomās tiks pilnībā integrēti katrā no 
vispārējiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem. Tas ietvers 
plašas iespējas atbalstīt šos pētījumus, 
izmantojot Eiropas Pētniecības padomi, 
veicot Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības vai īstenojot Pētniecības 
infrastruktūru konkrētos mērķus.

Pētījumi sociālās un humanitārās zinātnes 
jomās tiks pilnībā integrēti katrā no 
vispārējiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem. Tie tiek 
pilnībā integrēti darba programmās, 
iekļaujot to pārstāvjus programmu 
komitejās un ekspertu grupās, kas atbild 
par visu tematu projektu un programmu 
novērtējumu, un izstrādājot uz sociālajām 
zinātnēm orientētus uzaicinājumus. Tas 
ietvers plašas iespējas atbalstīt šos 
pētījumus, izmantojot Eiropas Pētniecības 
padomi, veicot Marijas Kirī vārdā 
nosauktās darbības vai īstenojot 
Pētniecības infrastruktūru konkrētos 
mērķus, un lai iekļautu tos uzaicinājumos, 
kas saistīti ar konkrētām „Sabiedrības 
problēmu” pīlārā paredzētām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētījumi sociālās un humanitārās zinātnes 
jomās tiks pilnībā integrēti katrā no 
vispārējiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem. Tas ietvers 
plašas iespējas atbalstīt šos pētījumus, 
izmantojot Eiropas Pētniecības padomi, 
veicot Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības vai īstenojot Pētniecības 
infrastruktūru konkrētos mērķus.

Pētījumi sociālās un humanitārās zinātnes 
jomās tiks pilnībā integrēti kā horizontāla 
ass katrā no vispārējiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem. Tas ietvers 
plašas iespējas un finansējumu atbalstīt 
šos pētījumus, izmantojot Eiropas 
Pētniecības padomi, veicot Marijas Kirī 
vārdā nosauktās darbības vai īstenojot 
Pētniecības infrastruktūru konkrētos 
mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētījumi sociālās un humanitārās zinātnes 
jomās tiks pilnībā integrēti katrā no 
vispārējiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem. Tas ietvers 
plašas iespējas atbalstīt šos pētījumus, 
izmantojot Eiropas Pētniecības padomi, 
veicot Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības vai īstenojot Pētniecības 
infrastruktūru konkrētos mērķus.

Pētījumi sociālās un humanitārās zinātnes 
jomās tiks pilnībā integrēti katrā no 
vispārējiem pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem. Tas ietvers 
plašas iespējas atbalstīt šos pētījumus, 
izmantojot Eiropas Pētniecības padomi, 
veicot Marijas Kirī vārdā nosauktās 
darbības un īstenojot Pētniecības 
infrastruktūru konkrētos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas attiecas uz: Tas ietver 
veselības determinantu izprašanu un 
veselības aprūpes sistēmu efektivitātes 
optimizēšanu, atbalstu politikai, ar ko tiek 
dotas iespējas lauku teritorijām un 
veicināta patērētāju apzināta izvēle, 
robustu lēmumu pieņemšanas procesu 
enerģētikas politikas jomā un patērētājiem 
draudzīga Eiropas elektroenerģijas tīkla 
nodrošināšanu, atbalstu uz pierādījumiem 
balstītai transporta politikai, atbalstu 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu,
ilgtspējīgu un godīgu ekonomiku.
Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
līdzdalībai pētniecības projektos izsludina 
visās problēmas jomās, lai ļautu 
universitātēm, pētniecības organizācijām, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
(tostarp NVO), cieši ievērojot kopējos 
mērķus un darbspēju, veikt savstarpējas 
mācību darbības un pētījumus, lai 
sasniegtu rezultātus, kas atbilst dažādo 
partneru vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
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kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku, 
kalnainām un attālām teritorijām un
salām, pētīts un saglabāts Eiropas 
kultūras mantojums un tā bagātība,
veicināta patērētāju apzināta izvēle,
izveidota uz zināšanām, un informāciju 
balstīta integrējoša digitālā ekosistēma, 
robustu lēmumu pieņemšanas procesu 
enerģētikas politikas jomā un patērētājiem 
draudzīga Eiropas elektroenerģijas tīkla 
nodrošināšanu, atbalstu uz pierādījumiem 
balstītai transporta politikai, atbalstu 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
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atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku. Sociālās un 
humanitārās zinātnes sniegs 
nepieciešamās speciālās zināšanas, lai 
visu problēmu risināšanā sistemātiski 
ņemtu vērā ar dzimumu saistītos 
jautājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu, kā arī godīgu ekonomiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 299
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas tīkla nodrošināšanu, 
atbalstu uz pierādījumiem balstītai 
transporta politikai, atbalstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

Sociālās un humanitārās zinātnes tiek 
virzītas arī kā būtisks to darbību elements, 
kas nepieciešamas sabiedrības problēmu 
risināšanai, lai tādējādi veicinātu to 
ietekmi. Tas ietver veselības determinantu 
izprašanu un veselības aprūpes sistēmu 
efektivitātes optimizēšanu, atbalstu 
politikai, ar ko tiek dotas iespējas lauku 
teritorijām un veicināta patērētāju apzināta 
izvēle, robustu lēmumu pieņemšanas 
procesu enerģētikas politikas jomā un 
patērētājiem draudzīga Eiropas 
elektroenerģijas un gāzes tīkla 
nodrošināšanu, atbalstu uz pierādījumiem 
balstītai transporta politikai, atbalstu 
klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās stratēģijām, kā arī atbalstu 
resursefektivitātes iniciatīvām un 
pasākumiem, kas vērsti uz videi nekaitīgu 
un ilgtspējīgu ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 
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jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, sabiedriskās 
inovācijas, inovācijas valsts sektorā vai 
Eiropas vieta pasaules mērogā.

jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, sabiedriskās 
inovācijas, inovācijas valsts sektorā vai 
Eiropas vieta pasaules mērogā.
Pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ir 
jāiekļauj sociālās un humanitārās 
zinātnes kā neatkarīgs izaicinājums, 
piešķirot tām kaut cik nozīmīgu budžetu, 
kā tas tika darīts iepriekšējā 
pamatprogrammā.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 
jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, sabiedriskās 
inovācijas, inovācijas valsts sektorā vai 
Eiropas vieta pasaules mērogā.

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Līdztiesīga, iekļaujoša, novatoriska un 
droša sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts 
sociālo un humanitāro zinātņu jomā 
veiktajiem pētījumiem horizontāla rakstura 
jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, sabiedriskās 
inovācijas, inovācijas valsts sektorā vai 
Eiropas vieta pasaules mērogā. Pasākumi 
dabai nekaitīgākas un ilgtspējīgākas 
ekonomikas nodrošināšanai, kā arī 
pasākumi tādas sabiedrības veidošanai, 
kurā ir lielāka izpratne par dzimumu 
līdztiesības jautājumiem un kura atbalsta 
to risināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Ioannis A. Tsoukalas
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 
jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, sabiedriskās 
inovācijas, inovācijas valsts sektorā vai 
Eiropas vieta pasaules mērogā.

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 
jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, politiskā 
integrācija un demokrātiska līdzdalība, 
plašsaziņas līdzekļu loma un publiskās 
sfēras veidošana, sabiedriskās inovācijas, 
inovācijas valsts sektorā vai Eiropas vieta 
pasaules mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 
jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā, sabiedriskās 
inovācijas, inovācijas valsts sektorā vai 
Eiropas vieta pasaules mērogā.

Turklāt, īstenojot konkrēto mērķi 
“Iekļaujoša, novatoriska un droša 
sabiedrība”, tiks sniegts atbalsts sociālo un 
humanitāro zinātņu jomā veiktajiem 
pētījumiem horizontāla rakstura 
jautājumos, piemēram, gudras un 
ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana, 
pārmaiņas Eiropas sabiedrībā un kultūrā, 
sabiedriskās inovācijas, inovācijas valsts 
sektorā vai Eiropas vieta pasaules mērogā.

Or. it

Grozījums Nr. 304
Christian Ehler, Kent Johansson
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) 1.3. Rūpniecība un mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU)

Or. en

Grozījums Nr. 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – -1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā pamatprogrammai „Apvārsnis 
2020” ir potenciāls padarīt Eiropu patiesi 
konkurētspējīgu, tā veicinās 
privātuzņēmumu plašāku līdzdalību visās 
šīs programmas daļās, jo īpaši II daļā 
(„Vadošā loma rūpniecībā”) un III daļā 
(„Sabiedrības problēmu risināšana”). 
Tiks stiprināta sadarbība starp 
akadēmiskajās aprindām un rūpniecību, 
kas ir inovāciju virzošais spēks, lai pilnībā 
varētu izmantot dinamisko saikni starp 
fundamentālajiem un lietišķajiem 
pētījumiem, izstrādi un paraugprojektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – -1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas 
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“Apvārsnis 2020” 18.a pantu (jauns) 
konkrētajā mērķī „Vadošā loma pamata 
un rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļā 
“Sabiedrības problēmu risināšana” tiks 
paredzēts ātri īstenojams pasākums ļaus 
ātri realizēt projektus, kas veltīti 
novatorisku ideju ieviešanai tirgū. 
Paredzams, ka šis ātri īstenojamais 
pasākums, kas ir pieejams visa veida
dalībniekiem, piesaistīs lielu skaitu 
dalībnieku no rūpniecības nozarēm, 
kuriem, pārvēršot novatorisku ideju 
veiksmīgā uzņēmējdarbībā, laiks ir 
izšķirošais faktors

Or. en

Grozījums Nr. 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, tiks veicināta un 
atbalstīta mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) integrēta iesaistīšanās visu 
konkrēto mērķu sasniegšanā.

Īstenojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, tiks veicināta un 
atbalstīta mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) integrēta iesaistīšanās visu 
konkrēto mērķu sasniegšanā, jo īpaši tajās 
projektu fāzēs, kas ir tuvākas tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, tiks veicināta un 

Īstenojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, tiks veicināta un 
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atbalstīta mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) integrēta iesaistīšanās visu 
konkrēto mērķu sasniegšanā.

atbalstīta mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) integrēta 
iesaistīšanās visu konkrēto mērķu 
sasniegšanā.

Or. ro

Grozījums Nr. 309
Angelika Niebler

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks
pāradresēti uz MVU.

Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Šis īpaši MVU izveidotais 
instruments būs paredzēts ļoti inovatīviem 
MVU, kas uzrāda lielas ambīcijas 
attīstīties, augt un internacionalizēties, 
neatkarīgi no tā, vai tie izmanto augstās 
tehnoloģijas un veic pētījumus, vai tie ir 
uzņēmumi, kas pētījumus neveic. Paredz, 
ka, īstenojot šādu integrētu pieeju, vismaz 
15 % no kopējiem apvienotajiem 
budžetiem, kas paredzēti konkrētajam 
mērķim „Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un sabiedrības 
problēmu risināšanai tiks piešķirti MVU
papildus tam, ka MVU piedalās citos 
projektos, kas nav domāti MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” 18. pantu ar programmu kopuma 
un instrumentu palīdzību tiks sniegts tieši 
MVU paredzēts atbalsts visa veida 
inovācijām šajos uzņēmumos  Jo īpaši 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas
“Sabiedrības problēmu risināšana” ietvaros
tiks piemērots tieši MVU izstrādāts 
instruments, un tā budžets būs vismaz 
10 % no pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020” kopējā budžeta. Paredz, ka, 
īstenojot šādu integrētu pieeju, vismaz 
20 % no to kopējiem apvienotajiem 
budžetiem tiks pāradresēti uz MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Saskaņā ar pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Vismaz 20 % no kopējā 
apvienotā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim „Vadošā loma 
pamata un rūpnieciskās tehnoloģijās” un 
prioritātei „Sabiedrības problēmu 
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risināšana”, izmanto šajā MVU
instrumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas 
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas 
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Īpaši MVU izstrādātais 
instruments, kas paredzēts visa veida 
MVU, kuriem ir inovāciju potenciāls, tiek 
īstenots konsekventi un ar vienotu vadības 
struktūru. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 

Saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
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izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas 
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas 
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU un/vai maziem vai 
vidējiem projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas 
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Paredz, ka, īstenojot šādu 
integrētu pieeju, aptuveni 15 % no to 
kopējiem apvienotajiem budžetiem tiks 
pāradresēti uz MVU.

Saskaņā ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 18. pantu īpaši 
izstrādātie pasākumi, kā noteikts konkrētā 
mērķa “Inovācijas MVU” sadaļā (īpaši 
izstrādāts MVU instruments), jāīsteno 
konkrētā mērķa “Vadošā loma pamata un 
rūpnieciskās tehnoloģijās” un III daļas 
“Sabiedrības problēmu risināšana” 
ietvaros. Īstenojot šādu integrētu pieeju, 
aptuveni 30 % no to kopējiem 
apvienotajiem budžetiem tiks pāradresēti 
uz MVU.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu mērķa “Vadošā loma pamata un rūpnieciskās tehnoloģijās” īstenošanu, 
stratēģiski svarīgi ir dot MVU daudz lielāku mudinājumu piedalīties šajā pamatprogrammā, 
nekā to ierosina Komisija.

Grozījums Nr. 315
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību velta arī tam, lai 
nodrošinātu MVU, bet jo īpaši publiskā 
un privātā sektora partnerību pienācīgu 
līdzdalību un pārstāvību Eiropas 
pētniecības telpas vadības struktūrās. 

Or. en

Grozījums Nr. 316
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parāda mehānisms nodrošinās kredītus 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
inovācijas jomā; garantijas finanšu atbalsta 
saņēmējiem, kas nodrošina kredītus 
atbalsta saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumus, kā arī garantijas jeb 
pretgarantijas valstu un reģionālajām 
parādu finansēšanas shēmām. Tajā ietilps 
MVU "logs", kura mērķis būs pētniecības 
un inovācijas virzīti MVU, ar aizdevumu 
summām, kas papildinās MVU 
finansējumu no Aizdevumu garantiju 
mehānisma saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu.

Parāda mehānisms nodrošinās kredītus 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
inovācijas jomā; garantijas finanšu atbalsta 
saņēmējiem, kas nodrošina kredītus 
atbalsta saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumus, kā arī garantijas jeb 
pretgarantijas valstu un reģionālajām 
parādu finansēšanas shēmām. Tajā ietilps 
MVU "logs", kura mērķis būs pētniecības 
un inovācijas virzīti MVU, ar aizdevumu 
summām, kas papildinās MVU 
finansējumu no Aizdevumu garantiju 
mehānisma saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu. Īpašu 
uzmanību pievērš to MVU un citu 
struktūru prasījumiem, kas atrodas mazāk 
attīstītos reģionos.

Or. en
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Grozījums Nr. 317
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parāda mehānisms nodrošinās kredītus 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
inovācijas jomā; garantijas finanšu atbalsta 
saņēmējiem, kas nodrošina kredītus 
atbalsta saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumus, kā arī garantijas jeb 
pretgarantijas valstu un reģionālajām 
parādu finansēšanas shēmām. Tajā ietilps 
MVU "logs", kura mērķis būs pētniecības 
un inovācijas virzīti MVU, ar aizdevumu 
summām, kas papildinās MVU 
finansējumu no Aizdevumu garantiju 
mehānisma saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu.

Parāda mehānisms nodrošinās kredītus 
atsevišķiem atbalsta saņēmējiem 
ieguldījumu veikšanai pētniecības un 
inovācijas jomā; garantijas finanšu atbalsta 
saņēmējiem, kas nodrošina kredītus 
atbalsta saņēmējiem; kredītu un garantiju 
apvienojumus, kā arī garantijas jeb 
pretgarantijas valstu, reģionālajām un 
vietējām parādu finansēšanas shēmām. 
Tajā ietilps MVU "logs", kura mērķis būs 
pētniecības un inovācijas virzīti MVU, ar 
aizdevumu summām, kas papildinās MVU 
finansējumu no Aizdevumu garantiju 
mehānisma saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu.

Or. ro

Grozījums Nr. 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kapitāla mehānisms nodrošinās riska 
un/vai mezonīna kapitālu individuāliem 
uzņēmumiem (darbības uzsākšanas 
mehānisms). Mehānismam būs arī iespēja 
izdarīt ieguldījumus paplašināšanā un 
augšanas stadijā saistībā ar kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, kā arī līdzekļu līdzekļus.

Kapitāla mehānisms savlaicīgi nodrošinās 
riska un/vai mezonīna kapitālu 
individuāliem uzņēmumiem (darbības 
uzsākšanas mehānisms), kā arī zināšanu 
un tehnoloģijas nodošanas procesus 
industrializācijas posma iepriekšējās 
kārtās (koncepcijas pierādījuma punkts).
Mehānismam būs arī iespēja izdarīt 
ieguldījumus paplašināšanā un augšanas 
stadijā saistībā ar kapitāla mehānismu 
izaugsmei saskaņā ar Uzņēmumu un MVU 
konkurētspējas programmu, kā arī līdzekļu 
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līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kapitāla mehānisms nodrošinās riska 
un/vai mezonīna kapitālu individuāliem 
uzņēmumiem (darbības uzsākšanas 
mehānisms). Mehānismam būs arī iespēja 
izdarīt ieguldījumus paplašināšanā un 
augšanas stadijā saistībā ar kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, kā arī līdzekļu līdzekļus.

Kapitāla mehānisms nodrošinās riska 
un/vai mezonīna kapitālu individuāliem 
uzņēmumiem (darbības uzsākšanas 
mehānisms). Īpašu uzmanību pievērš 
uzņēmumiem, kas atrodas mazāk attīstītos 
reģionos. Mehānismam būs arī iespēja 
izdarīt ieguldījumus paplašināšanā un 
augšanas stadijā saistībā ar kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, kā arī līdzekļu līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kapitāla mehānisms nodrošinās riska 
un/vai mezonīna kapitālu individuāliem 
uzņēmumiem (darbības uzsākšanas 
mehānisms). Mehānismam būs arī iespēja 
izdarīt ieguldījumus paplašināšanā un 
augšanas stadijā saistībā ar kapitāla 
mehānismu izaugsmei saskaņā ar 
Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmu, kā arī līdzekļu līdzekļus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)



PE492.816v01-00 92/130 AM\907982LV.doc

LV

Or. it (Lingvistisks grozījums, kas attiecas tikai uz itāļu valodas variantu.)

Pamatojums

Itāļu variantā ir izmantots angļu vārds „equity”, bet to var tulkot itāliski.

Grozījums Nr. 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie instrumenti būs galvenie instrumenti 
konkrētā mērķa “Piekļuve riska 
finansējumam” sasniegšanai, tomēr 
attiecīgā gadījumā tos var izmantot arī citu 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
sasniegšanai.

Šie instrumenti būs galvenie instrumenti 
konkrētā mērķa “Piekļuve riska 
finansējumam” sasniegšanai, tomēr 
attiecīgā gadījumā tos var izmantot arī citu 
“Apvārsnis 2020” konkrēto mērķu 
sasniegšanai.

Tiks pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, 
ka šajā programmā pēc iespējas plašāk 
piedalās uzņēmumi un organizācijas no 
visām dalībvalstīm, un ievērojami tiktu 
atvieglota piekļuve finansējumam. 

Or. en

Grozījums Nr. 322
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parāda mehānisma kapitāla mehānisms un 
MVU "logs" tiks īstenoti kā daļa no diviem 
ES finansēšanas instrumentiem, kas sniedz 
kapitālu un parādu, atbalstot MVU 
pētniecību un inovācijas un izaugsmi 
saistībā ar kapitāla un parāda un 
mehānismiem saskaņā ar Uzņēmumu un 

Parāda mehānisma kapitāla mehānisms un 
MVU "logs" tiks īstenoti kā daļa no diviem 
ES finansēšanas instrumentiem, kas sniedz 
kapitālu un parādu, atbalstot MVU 
pētniecību un inovācijas un izaugsmi 
saistībā ar kapitāla un parāda un 
mehānismiem saskaņā ar Uzņēmumu un 
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MVU konkurētspējas programmu. MVU konkurētspējas programmu. Vismaz 
viena trešdaļa pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” finanšu instrumentiem 
paredzētā budžeta tiks rezervēta MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Oreste Rossi

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parāda mehānisma kapitāla mehānisms un 
MVU "logs" tiks īstenoti kā daļa no diviem 
ES finansēšanas instrumentiem, kas sniedz 
kapitālu un parādu, atbalstot MVU 
pētniecību un inovācijas un izaugsmi 
saistībā ar kapitāla un parāda un 
mehānismiem saskaņā ar Uzņēmumu un 
MVU konkurētspējas programmu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it (Lingvistisks grozījums, kas attiecas tikai uz itāļu valodas variantu.)

Pamatojums

Itāļu variantā ir izmantots angļu vārds „equity”, bet to var tulkot itāliski.

Grozījums Nr. 324
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi un 
paātrināt sociālo un ekonomisko 
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konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

izaugsmi. Tāpēc visos pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” konkrētajos mērķos 
paredzēts īpašs atbalsts izplatīšanas 
(tostarp, nodrošinot atvērtu piekļuvi 
pētījumu rezultātiem), saziņas un dialoga 
darbībām, sevišķu uzsvaru liekot uz 
rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus, kā arī centralizētas datu 
elektroniskas glabātavas un digitālas 
bibliotēkas. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Piekļuve pētniecības 
publikācijām, kas pilnībā vai daļēji 
sagatavotas ar pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” finansējumu, obligāti 
būs bez maksas. Tiks veicināta bezmaksas 
piekļuve zinātniskiem datiem, kas 
sagatavoti vai savākti, veicot 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansētus pētījumus, kuri ir saistīti ar 
atbilstīgajām publikācijām, lai stiprinātu 
zinātnieku sadarbību un dotu iespēju 
izvērtēt zinātniskās metodes un rezultātus. 

Or. en

Grozījums Nr. 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Lai vienkāršotu piekļuvi 
informācijai un izstrādātu instrumentu, 
kurā būtu visa pētnieku pieprasītā 
informācija, un ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt pārredzamību, 
ir jāpārskata Kopienas Pētniecības un 
attīstības informācijas dienesta kā digitāla 
instrumenta darbība, un tā jāpadara 
skaidrāka un elastīgāka.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas, saziņas un dialoga darbībām, 
sevišķu uzsvaru liekot uz rezultātu 
paziņošanu gala lietotājiem, iedzīvotājiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
rūpniecības nozarei un politikas 
veidotājiem. Jāgaida paziņojums, kurā 
būs ņemts vērā dzimumu līdztiesības 
aspekts. Šajā sakarā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vajadzībām var izmantot 
informācijas pārraides tīklus. 
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros īstenotās paziņošanas darbības tiek 
veiktas arī nolūkā vairot sabiedrības 
izpratni par pētījumu un inovāciju 
nozīmību; to dara, sagatavojot publikācijas, 
organizējot pasākumus, veidojot zināšanu 
reģistrus, datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Tisk veicināta bezmaksas 
piekļuve publikācijām un zinātniskiem 
datiem, kas sagatavoti vai savākti ar 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 



AM\907982LV.doc 97/130 PE492.816v01-00

LV

pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Obligāta ir atklāta bezmaksas 
piekļuve publikācijām, kas sagatavotas, 
pamatojoties uz pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” finansētajiem 
pētījumiem. Tiek veicināta brīva un 
atklāta piekļuve zinātniskajiem datiem, 
kas sagatavoti vai apkopoti pētījumu 
procesā, kuru finansē pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
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rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas, saziņas un dialoga darbībām, 
sevišķu uzsvaru liekot uz rezultātu 
paziņošanu gala lietotājiem, iedzīvotājiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
rūpniecības nozarei un politikas 
veidotājiem. Šajā sakarā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” vajadzībām var izmantot 
informācijas pārraides tīklus. 
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros īstenotās paziņošanas darbības tiek 
veiktas arī nolūkā vairot sabiedrības 
izpratni par pētījumu un inovāciju 
nozīmību; to dara, sagatavojot publikācijas, 
organizējot pasākumus, veidojot zināšanu 
reģistrus, datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Tiks veicināta noturīga un 
atklāta piekļuve pētījumu rezultātiem, 
kurus finansē pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”, un, ja nepieciešams, 
maksa par publikāciju ir attiecināmās 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 



AM\907982LV.doc 99/130 PE492.816v01-00

LV

dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Paziņojums tiks veikts Eiropas 
Savienības vārdā un ar to centīsies 
paaugstināt Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūras reputāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 330
Lena Kolarska-Bobińska

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
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vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus. Ar tām centīsies arī veicināt un 
uzsvērt pētniecībā un novatorismā 
iesaistīto sieviešu nozīmi. 

Or. en

Grozījums Nr. 331
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem), saziņas un 
dialoga darbībām, sevišķu uzsvaru liekot 
uz rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 

Eiropas Savienības līmenī finansēto 
pētniecības un inovācijas darbību nozīmīga 
pievienotā vērtība ir iespēja ziņot par 
rezultātiem un izplatīt tos kontinenta 
mērogā, tādējādi vairojot to ietekmi. Tāpēc 
visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
konkrētajos mērķos paredzēts īpašs atbalsts 
izplatīšanas (tostarp, nodrošinot atvērtu 
piekļuvi pētījumu rezultātiem un 
iegūtajiem datiem), saziņas un dialoga 
darbībām, sevišķu uzsvaru liekot uz 
rezultātu paziņošanu gala lietotājiem, 
iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, rūpniecības nozarei un 
politikas veidotājiem. Šajā sakarā 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vajadzībām var izmantot informācijas 
pārraides tīklus. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotās 
paziņošanas darbības tiek veiktas arī 
nolūkā vairot sabiedrības izpratni par 
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sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

pētījumu un inovāciju nozīmību; to dara, 
sagatavojot publikācijas, organizējot 
pasākumus, veidojot zināšanu reģistrus, 
datubāzes un interneta vietnes vai 
mērķtiecīgi izmantojot sabiedriskos 
medijus.

Or. fr

Grozījums Nr. 332
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 333
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāparedz papildu izmantošanas un 
izplatīšanas nosacījumi rezultātiem, kas 
attiecas uz tehnoloģijām, kuras satur 
potenciālu risināt nozīmīgas sociālas 
problēmas, piemēram, uz izstrādēm 
novatoriskā medicīnas tehnoloģijā (piem., 
zāles, diagnostika vai vakcīnas) vai 
tehnoloģijās cīņai ar klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
minētā starptautiskā sadarbība būs vērsta 
galvenokārt uz sadarbību ar trim lieliem 
valstu grupējumiem:

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
minētā starptautiskā sadarbība būs vērsta 
galvenokārt uz sadarbību ar rūpnieciski 
attīstītām un jaunietekmes valstīm, 
paplašināšanās valstīm un kaimiņvalstīm, 
kā arī jaunattīstības valstīm.

Or. fr

Pamatojums

To valstu uzskaitījums, kurām jāpievērš īpaša uzmanība, ir tāds pats kā septītajā 
pamatprogrammā, mainīta ir tikai secība. Jaunietekmes valstis, kas tika minētas kā otrās, 
tagad ir saraksta pašā sākumā. Ņemot vērā, ka divus paragrāfus zemāk nav minēta nekāda 
stratēģiska pieeja (un paredzams, ka Komisija nāks klajā ar paziņojumu par sadarbību ne 
ātrāk kā šā gada rudenī), šķiet priekšlaicīgi uzskaitīt šīs valstis atbilstoši to prioritātei.
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Grozījums Nr. 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
minētā starptautiskā sadarbība būs vērsta 
galvenokārt uz sadarbību ar trim lieliem 
valstu grupējumiem:

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
minētā starptautiskā sadarbība būs vērsta 
galvenokārt uz sadarbību ar trim lieliem 
valstu grupējumiem: rūpnieciski attīstītām 
un jaunietekmes valstīm, paplašināšanās 
valstīm un kaimiņvalstīm, kā arī 
jaunattīstības valstīm.

Or. fr

Pamatojums

To valstu uzskaitījums, kurām jāpievērš īpaša uzmanība, ir tāds pats kā septītajā 
pamatprogrammā, mainīta ir tikai to secība. Jaunietekmes valstis, kas tika minētas kā otrās, 
tagad ir saraksta pašā sākumā. Ņemot vērā, ka divus paragrāfus zemāk nav minēta nekāda 
stratēģiska pieeja (un paredzams, ka Komisija nāks klajā ar paziņojumu par sadarbību ne 
ātrāk kā šā gada rudenī), šķiet priekšlaicīgi uzskaitīt šīs valstis atbilstoši to prioritātei.

Grozījums Nr. 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) industriāli attīstītās un jaunattīstības 
ekonomikas;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 337
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) industriāli attīstītās un jaunattīstības 
ekonomikas;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Pārcelts uz galveno paragrāfu. Ņemot vērā, ka divus paragrāfus zemāk nav minēta nekāda 
stratēģiska pieeja (un paredzams, ka Komisija nāks klajā ar paziņojumu par sadarbību ne 
ātrāk kā šā gada rudenī), šķiet priekšlaicīgi uzskaitīt šīs valstis atbilstoši to prioritātei.

Grozījums Nr. 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) paplašināšanās valstis un 
kaimiņvalstis; kā arī

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 339
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) paplašināšanās valstis un 
kaimiņvalstis; kā arī

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Pārcelts uz galveno paragrāfu. Ņemot vērā, ka divus paragrāfus zemāk nav minēta nekāda 
stratēģiska pieeja (un paredzams, ka Komisija nāks klajā ar paziņojumu par sadarbību ne 
ātrāk kā šā gada rudenī), šķiet priekšlaicīgi uzskaitīt šīs valstis atbilstoši to prioritātei.

Grozījums Nr. 340
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) jaunattīstības valstis. svītrots

Or. fr

Pamatojums

Pārcelts uz galveno paragrāfu. Ņemot vērā, ka divus paragrāfus zemāk nav minēta nekāda
stratēģiska pieeja (un paredzams, ka Komisija nāks klajā ar paziņojumu par sadarbību ne 
ātrāk kā šā gada rudenī), šķiet priekšlaicīgi uzskaitīt šīs valstis atbilstoši to prioritātei.

Grozījums Nr. 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) jaunattīstības valstis. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros tiks veicināta 
sadarbība reģionālā vai daudzpusējā 
līmenī. Starptautiskā sadarbība pētniecības 
un inovācijas jomā ir būtisks 
Eiropas Savienības globālo saistību 
aspekts, un tam ir nozīmīga loma 
Eiropas Savienības partnerībā ar 
jaunattīstības valstīm, piemēram, 
tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros tiks veicināta sadarbība reģionālā 
vai daudzpusējā līmenī. Starptautiskā 
sadarbība pētniecības un inovācijas jomā ir 
būtisks Eiropas Savienības globālo saistību 
aspekts, un tam ir nozīmīga loma 
Eiropas Savienības partnerībā ar 
jaunattīstības valstīm, piemēram, 
tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.
Atbilstīgi ES attīstības politikai mērķa 
programmas jāīsteno saistībā ar šīm 
valstīm jomās, kas veido pamatu 
izaugsmei un palīdz nodrošināt tās 
iekļaujošo raksturu – sociālo aizsardzību, 
veselību un izglītību, kā arī vides 
aizsardzību un klimata pārmaiņu 
novēršanas un pielāgošanās pasākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 343
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros tiks veicināta 
sadarbība reģionālā vai daudzpusējā 
līmenī. Starptautiskā sadarbība pētniecības 
un inovācijas jomā ir būtisks 
Eiropas Savienības globālo saistību 
aspekts, un tam ir nozīmīga loma 
Eiropas Savienības partnerībā ar 
jaunattīstības valstīm, piemēram, 
tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros tiks veicināta sadarbība reģionālā 
vai daudzpusējā līmenī. Starptautiskā 
sadarbība pētniecības un inovācijas jomā ir 
būtisks Eiropas Savienības globālo saistību 
aspekts, un tam ir nozīmīga loma 
Eiropas Savienības partnerībā ar 
jaunattīstības valstīm, piemēram, 
tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.
Atbilstīgi ES attīstības politikai mērķa 
programmas jāīsteno saistībā ar šīm 
valstīm jomās, kas veido pamatu 
izaugsmei un palīdz nodrošināt tās 
iekļaujošo raksturu – sociālo aizsardzību, 
veselību un izglītību, kā arī vides 
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aizsardzību un klimata pārmaiņu 
novēršanas un pielāgošanās pasākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 344
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros tiks veicināta 
sadarbība reģionālā vai daudzpusējā 
līmenī. Starptautiskā sadarbība pētniecības 
un inovācijas jomā ir būtisks 
Eiropas Savienības globālo saistību 
aspekts, un tam ir nozīmīga loma 
Eiropas Savienības partnerībā ar 
jaunattīstības valstīm, piemēram, 
tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros tiks veicināta sadarbība reģionālā 
vai daudzpusējā līmenī. Starptautiskā 
sadarbība pētniecības un inovācijas jomā ir 
būtisks Eiropas Savienības globālo saistību 
aspekts, un tam ir nozīmīga loma 
Eiropas Savienības partnerībā ar 
jaunattīstības valstīm, piemēram, 
tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.
Atbilstīgi ES attīstības politikai mērķa 
programmas jāīsteno saistībā ar šīm 
valstīm jomās, kas veido pamatu 
izaugsmei un palīdz nodrošināt tās 
iekļaujošo raksturu – sociālo aizsardzību, 
veselību un izglītību, kā arī vides 
aizsardzību un klimata pārmaiņu 
novēršanas un pielāgošanās pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Jāņem vērā, ka ar jaunattīstības valstīm saistītajām darbībām būtu jāiekļaujas plašākā ES 
attīstības politikas mērķu kontekstā, kā tas noteikts paziņojumā „ES attīstības politikas 
ietekmes palielināšana: Pārmaiņu programma” (COM(2011) 637, galīgā redakcija).

Grozījums Nr. 345
Kent Johansson, Fiona Hall
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Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
21. pantā izklāstīti vispārējie principi trešo 
valstu organizāciju un starptautisko 
organizāciju līdzdalībai. Tā kā pētniecības 
un inovācijas jomā būtībā labums tiek gūts 
no atvērtības pret trešām valstīm, 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā arī turpmāk tiks ievērots 
vispārējas atvērtības princips, vienlaikus 
mudinot nodrošināt abpusēju piekļuvi trešo 
valstu programmām. Tomēr attiecībā uz 
vairākām jomām ieteicams īstenot 
piesardzīgāku pieeju, tādējādi aizsargājot 
Eiropas intereses.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
21. pantā izklāstīti vispārējie principi trešo 
valstu organizāciju un starptautisko 
organizāciju līdzdalībai. Tā kā pētniecības 
un inovācijas jomā būtībā labums tiek gūts 
no atvērtības pret trešām valstīm, 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā arī turpmāk tiks ievērots 
vispārējas atvērtības princips, vienlaikus 
mudinot nodrošināt abpusēju piekļuvi trešo 
valstu programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiks veikta virkne mērķtiecīgu 
darbību, īstenojot stratēģisku pieeju 
starptautiskai sadarbībai, pamatojoties uz 
kopīgām interesēm un abpusēju labumu, 
un veicinot koordināciju un sinerģiju ar 
dalībvalstu veiktajām darbībām. Tas ietvers 
atbalsta mehānismu kopējiem 
aicinājumiem un iespēju līdzfinansējuma 
programmām ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Tiks veiktas mērķtiecīgas darbības, 
īstenojot stratēģisku pieeju starptautiskai 
sadarbībai, pamatojoties uz kopīgām 
interesēm un abpusēju labumu. Centīsies 
nodrošināt koordināciju un sinerģiju ar 
dalībvalstu veiktajām darbībām. Tas ietvers 
atbalsta mehānismu kopējiem 
aicinājumiem un iespēju līdzfinansējuma 
programmām ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 347
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiks veikta virkne mērķtiecīgu 
darbību, īstenojot stratēģisku pieeju 
starptautiskai sadarbībai, pamatojoties uz 
kopīgām interesēm un abpusēju labumu, 
un veicinot koordināciju un sinerģiju ar 
dalībvalstu veiktajām darbībām. Tas ietvers 
atbalsta mehānismu kopējiem 
aicinājumiem un iespēju līdzfinansējuma 
programmām ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Tiks veiktas mērķtiecīgas darbības, 
īstenojot stratēģisku pieeju starptautiskai 
sadarbībai, pamatojoties uz kopīgām 
interesēm un abpusēju labumu. Centīsies 
nodrošināt koordināciju un sinerģiju ar 
dalībvalstu veiktajām darbībām. Tas ietvers 
atbalsta mehānismu kopējiem 
aicinājumiem un iespēju līdzfinansējuma 
programmām ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Or. fr

Pamatojums

Protams, ir jāveicina centieni koordinēt valsts politiku, bet ņemot vērā 7. pamatprogrammā 
novērotās praktiskās grūtības un inerci, tos nevar uzskatīt par universālu risinājumu. 
Savienībai jābūt iespējai sākt pašai savas iedarbīgas iniciatīvas, un to nedrīkst ierobežot 
prasība bezgalīgi aicināt dalībvalstis uz vienotu rīcību. Abām šīm iespējām jāpaliek atklātām, 
bet pašreizējais formulējums to nekādi nenodrošina.

Grozījums Nr. 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiks veikta virkne mērķtiecīgu 
darbību, īstenojot stratēģisku pieeju 
starptautiskai sadarbībai, pamatojoties uz 
kopīgām interesēm un abpusēju labumu, un 
veicinot koordināciju un sinerģiju ar 
dalībvalstu veiktajām darbībām. Tas ietvers 
atbalsta mehānismu kopējiem 
aicinājumiem un iespēju līdzfinansējuma 

Tiks veiktas mērķtiecīgas darbības, 
īstenojot stratēģisku pieeju starptautiskai 
sadarbībai, pamatojoties uz kopīgām 
interesēm un abpusēju labumu. Centīsies 
nodrošināt koordināciju un sinerģiju ar 
dalībvalstu veiktajām darbībām. Tas ietvers 
atbalsta mehānismu kopējiem 
aicinājumiem un iespēju līdzfinansējuma 
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programmām ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

programmām ar trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Or. fr

Pamatojums

Protams ir jāveicina centieni koordinēt valsts politiku, bet ņemot vērā 7. pamatprogrammā 
novērotās praktiskās grūtības un inerci, tos nevar uzskatīt par universālu risinājumu. 
Savienībai jābūt iespējai sākt pašai savas iedarbīgas iniciatīvas, un to nedrīkst ierobežot 
prasība bezgalīgi aicināt dalībvalstis uz vienotu rīcību. Abām šīm iespējām jāpaliek atklātām, 
bet pašreizējais formulējums to nekādi nenodrošina.

Grozījums Nr. 349
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 6. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP2), lai turpinātu klīniskos 
pētījumus medicīniskai iejaukšanās HIV, 
malārijas un tuberkulozes ārstēšanā;

(a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP2), lai turpinātu un pastiprinātu
klīniskos pētījumus medicīniskai 
iejaukšanās HIV, malārijas un tuberkulozes 
ārstēšanā;

Or. fr

Pamatojums

Pēc dažām sākotnējām grūtībām EDCTP2, šķiet, ir uzsākusi pilnvērtīgu darbību un 
parādījusi sevi ka pietiekami efektīvu struktūru, kas spēj piesaistīt ievērojamu ārējo 
finansējumu. Ja tai piešķirtu lielākus resursus, būtu lietderīgi paplašināt tās darbības jomu, 
lai aptvertu tās infekcijas slimības, kurām patlaban netiek pievērsta uzmanība. 

Grozījums Nr. 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 6. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP2), lai turpinātu klīniskos 
pētījumus medicīniskai iejaukšanās HIV, 
malārijas un tuberkulozes ārstēšanā;

(a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP2), lai turpinātu un pastiprinātu
klīniskos pētījumus medicīniskai 
iejaukšanās HIV, malārijas un tuberkulozes 
ārstēšanā;

Or. fr

Pamatojums

Pēc dažām sākotnējām grūtībām EDCTP2, šķiet, ir uzsākusi pilnvērtīgu darbību un 
parādījusi sevi ka pietiekami efektīvu struktūru, kas spēj piesaistīt ievērojamu ārējo 
finansējumu. Ja tai piešķirtu lielākus resursus, būtu lietderīgi paplašināt tās darbības jomu, 
lai aptvertu tās infekcijas slimības, kurām patlaban netiek pievērsta uzmanība. 

Grozījums Nr. 351
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 6. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP2), lai turpinātu klīniskos 
pētījumus medicīniskai iejaukšanās HIV, 
malārijas un tuberkulozes ārstēšanā;

(a) Eiropas un jaunattīstības valstu 
partnerība klīnisko pētījumu jomā 
(EDCTP2), lai turpinātu un pastiprinātu
klīniskos pētījumus medicīniskai 
iejaukšanās HIV, malārijas un tuberkulozes 
ārstēšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 352
Seán Kelly

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 6. daļa – fa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) Kopīgi Eiropas un Āfrikas pētījumi 
radioastronomijas jomā, kā to Eiropas 
Parlaments aicināja pieņemtajā 
rakstiskajā deklarācijā 45/2011 un 
2011. gada Āfrikas Savienības augstāka 
līmeņa sanāksmē, līdzsvarojot pašas 
Āfrikas ieguldījumus un ģeogrāfiskās 
priekšrocības savstarpēji izdevīgai 
partnerībai ar Eiropu.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Henri Weber

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 6. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) Šai stratēģiskajai pieejai jānodrošina, 
ka 4 % no pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020” finanšu resursiem tiks piešķirti 
starptautiskās sadarbības projektiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 354
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šai stratēģiskajai pieejai jānodrošina, ka 
4 % no pamatprogrammas „Apvārsnis 
2020” finanšu resursiem tiks piešķirti 
starptautiskās sadarbības projektiem.
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Or. fr

Pamatojums

Procentuālā daudzuma noteikšana finansējumam, kas piešķirams starptautiskās sadarbības 
projektiem, atbilst LESD 180. un 182. panta noteikumiem. Vēl nevar zināt, cik procenti no 
7. pamatprogrammas līdzekļiem tiks piešķirti šādai sadarbībai, jo lēmums par budžetu 
horizontālām darbībām vēl nav pieņemts, bet tie varētu būt apmēram 2. līdz 2,5 %. 
Iepriekšējā grozījumā minētais procentuālais daudzums (4 %) atbilst vidējam rādītājam laika 
posmā no 1990. līdz 2006. gadam.

Grozījums Nr. 355
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversālu darbību īstenošana tiks 
veicināta starp I daļu “Zinātnes izcilība” un 
sabiedrības problēmām, kā arī pamata un 
rūpnieciskām tehnoloģijām, lai tādējādi 
kopīgi attīstītu jaunas zināšanas, nākotnes 
un jaunās tehnoloģijas, pētniecības 
infrastruktūras un galveno kompetenci. 
Pētniecības infrastruktūras tiks 
nodrošinātas arī tam, lai tās plašāk 
izmantotu sabiedrībā, piemēram, valsts 
pakalpojumu sniegšanā, zinātnes 
veicināšanā, pilsoniskajā drošībā un 
kultūras jomā. Turklāt īstenošanas procesā 
attiecīgi ar pārējām “Apvārsnis 2020” 
daļām tiks koordinēta arī Kopīgā 
pētniecības centra tiešo darbību un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 
darbību prioritāšu noteikšana.

Transversālu darbību īstenošana tiks 
veicināta starp I daļu “Zinātnes izcilība” un 
sabiedrības problēmām, kā arī pamata un 
rūpnieciskām tehnoloģijām, lai tādējādi 
kopīgi attīstītu jaunas zināšanas, nākotnes 
un jaunās tehnoloģijas, pētniecības 
infrastruktūras un galveno kompetenci. 
Pētniecības infrastruktūras tiks 
nodrošinātas arī tam, lai tās plašāk 
izmantotu sabiedrībā, piemēram, valsts 
pakalpojumu sniegšanā, zinātnes 
veicināšanā, pilsoniskajā drošībā un 
kultūras jomā. No šāda viedokļa 
akadēmiskās un zinātniskās publikācijas 
ir pētniecības infrastruktūru pamats. 
Tādēļ ir būtiski, lai pētījumu rezultāti, kas 
iegūti un apstiprināti, pateicoties ES 
finansētu zinātnieku darbam, būtu 
pieejami visām zinātnes aprindām. Turklāt 
īstenošanas procesā attiecīgi ar pārējām 
“Apvārsnis 2020” daļām tiks koordinēta arī 
Kopīgā pētniecības centra tiešo darbību un 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
(EIT) darbību prioritāšu noteikšana.

Or. fr
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Grozījums Nr. 356
Anna Záborská, Jan Březina

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt daudzos gadījumos, lai efektīvi 
īstenotu stratēģijas “Eiropa 2020” un 
Eiropas Savienības Inovācijas mērķus, ir 
jārod starpdisciplināri risinājumi, kas 
tādējādi ir attiecināmi uz vairākiem 
konkrētiem “Apvārsnis 2020” mērķiem.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta atbildīgai 
pētniecības un inovācijas jomai. Dzimums
tiks skatīts kā transversāls jautājums, 
tādējādi labojot sieviešu un vīriešu 
līdzsvara trūkumu un integrējot dzimuma 
dimensiju pētījumu un inovācijas 
plānošanā un saturā. Pamatprogrammā
“Apvārsnis 2020” minēti īpaši noteikumi 
šādu transversālu darbību iniciēšanai, 
tostarp efektīvi sasaistot budžetus. Tas 
nozīmē arī to, ka sabiedrības problēmu 
risināšanā, kā arī attiecībā uz 
pamattehnoloģijām un rūpnieciskām 
tehnoloģijām var piemērot noteikumus par 
finanšu instrumentiem un īpaši izveidoto 
MVU instrumentu.

Turklāt daudzos gadījumos, lai efektīvi 
īstenotu stratēģijas “Eiropa 2020” un 
Eiropas Savienības Inovācijas mērķus, ir 
jārod starpdisciplināri risinājumi, kas 
tādējādi ir attiecināmi uz vairākiem 
konkrētiem “Apvārsnis 2020” mērķiem.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta atbildīgai 
pētniecības un inovācijas jomai.
Vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem tiks skatītas kā transversāls 
jautājums, tādējādi labojot sieviešu un 
vīriešu līdzsvara trūkumu un integrējot 
dzimuma dimensiju pētījumu un inovācijas 
plānošanā un saturā. Pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, veicinot sieviešu un 
vīriešu līdztiesību pētniecības un 
inovācijas jomā, ir jāņem vērā 
profesionālo pētnieku zinātniskā izcilība 
un profesionālā kvalifikācija. 
Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” minēti 
īpaši noteikumi šādu transversālu darbību 
iniciēšanai, tostarp efektīvi sasaistot 
budžetus. Tas nozīmē arī to, ka sabiedrības 
problēmu risināšanā, kā arī attiecībā uz 
pamattehnoloģijām un rūpnieciskām 
tehnoloģijām var piemērot noteikumus par 
finanšu instrumentiem un īpaši izveidoto 
MVU instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai apbalvotu labākos pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” finansējuma saņēmējus 
un projektus, visos pīlāros katrā 
tematiskajā jomā tiks piešķirtas 
simboliskas balvas. 

Or. en

Grozījums Nr. 358
Britta Thomsen

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, 
kiberdrošību, viedtīkliem, inteliģentām 
transporta sistēmām, klimata vai dzimumu 
līdztiesības jomā veikto darbību 
integrēšanu, nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
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attiecīgajām sabiedrības problēmām. rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Vicky Ford

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, augu gēnu inženieriju,
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, pārbaudes metodēm, kas ir 
daudz paredzamākas un cilvēkam 
atbilstīgas, drošuma pārbaudi, riska 
novērtēšanu, medicīnas pētniecību,
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Or. fr

Pamatojums

Viena no galvenajām sociālajām problēmām ir nodrošināt to, ka cilvēki ievēro veselīgu un 
aktīvu dzīvesveidu. Tādēļ steidzami ir  nepieciešamas efektīvākas un atbilstīgākas pētniecības 
metodes, lai risinātu šo problēmu.
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Grozījums Nr. 361
Marisa Matias

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus un godīgu 
ekonomiku. Šāda savstarpēja mijiedarbība 
var tikt radīta attiecībā uz e-veselības sfēru, 
viedtīkliem, inteliģentām transporta 
sistēmām, klimata jomā veikto darbību 
integrēšanu, nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju, kā arī sociālās inovācijas
attīstību. Tas tiks īpaši ņemts vērā, 
izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas 
pārstāv dažādas perspektīvas, vajadzēs 
pilnībā iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.
Nepieciešamo izmaiņu īstenošanas 
panākumi ir atkarīgi no sabiedrības 
iesaistīšanās iniciatīvā „Pētniecība un 
inovācija” un tās sniegto labumu 
izmantošanā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 362
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām (tostarp 
jūras pārvadājumiem), klimata jomā 
veikto darbību integrēšanu, nanomedicīnu, 
vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Nuno Teixeira

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām. 
Pārdomātām specializācijas platformām 
šajā jomā ir galvenā loma, īpaši attiecībā 
uz tīklu veidošanu, informācijas apmaiņu, 
sadraudzības shēmām un atbalstu 
pētniecības un inovāciju politikas 
virzieniem, sakarā ar ko ir jāņem vērā 
tālāko reģionu īpašie apstākļi. 

Or. pt

Pamatojums

Pārdomātām specializācijas platformām ir izšķiroša nozīme, veicinot  informācijas apmaiņu 
un iesaistot ieinteresētās personas, kas šo mērķu sasniegšanai īstenotajās darbībās pārstāv 
dažādas perspektīvas; ir jāņem vērā tālāko reģionu īpašie apstākļi, kā tas noteikts vispārējā 
paziņojumā par pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (COM(2011)808).
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Grozījums Nr. 364
Corinne Lepage

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, vajadzēs pilnībā 
iesaistīties īstenošanā, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Transversāla darbība būs nozīmīga arī 
tāpēc, lai stimulētu sabiedrības problēmu 
un pamata un rūpniecisko tehnoloģiju 
savstarpējo mijiedarbību, kas 
nepieciešama, lai radītu būtiskus 
tehnoloģiskus sasniegumus. Šāda 
savstarpēja mijiedarbība var tikt radīta 
attiecībā uz e-veselības sfēru, viedtīkliem, 
inteliģentām transporta sistēmām, klimata 
jomā veikto darbību integrēšanu, 
nanomedicīnu, vieglajiem 
transportlīdzekļiem paredzētiem 
progresīviem materiāliem vai attiecībā uz 
bioloģisku ražošanas procesu un produktu 
attīstību. Tāpēc tiks veicināta spēcīga 
sinerģija starp sabiedrības problēmām un 
vispārēju pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju attīstību. Tas tiks īpaši ņemts 
vērā, izstrādājot daudzgadu stratēģijas un 
nosakot prioritātes katram no šiem 
konkrētajiem mērķiem. Tāpēc 
ieinteresētajām personām, kas pārstāv 
dažādas perspektīvas, jo īpaši pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, vajadzēs 
pilnībā iesaistīties pētniecības jautājumu 
noteikšanā un ar tiem saistītajās 
īstenošanas darbībās, un daudzos 
gadījumos turklāt būs jāveic arī darbības, 
kas sasaista finansējumu no pamata un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomas ar 
attiecīgajām sabiedrības problēmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 365
Lena Kolarska-Bobińska



PE492.816v01-00 122/130 AM\907982LV.doc

LV

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā 
darbības, ko īsteno pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros, koordinē ar 
tām, kuras īsteno citu Eiropas Savienības 
finansējuma programmu ietvaros, 
piemēram, Kopējās lauksaimniecības 
politikas, Kopējās zivsaimniecības 
politikas vai “Erasmus visiem: 
Eiropas Savienības programma izglītībai, 
apmācībai, jaunatnei un sportam”, vai 
programmas "Veselība izaugsmei" 
ietvaros. Tas ietver atbilstošu artikulāciju 
ar kohēzijas politikas fondiem, kad atbalsts 
kapacitātes veidošanai pētniecības un 
inovācijas jomā reģionālā līmenī var kalpot 
kā “kāpnes uz izcilību”, reģionālo izcilības 
centru izveide var palīdzēt pārtraukt 
inovāciju sadalījumu Eiropā, savukārt 
atbalsts liela mēroga demonstrējumiem un 
izmēģinājumu projektiem var veicināt 
mērķa sasniegšanu un nodrošināt Eiropai 
vadošo lomu rūpniecībā.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā 
darbības, ko īsteno pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros, koordinē ar 
tām, kuras īsteno citu Eiropas Savienības 
finansējuma programmu ietvaros, 
piemēram, Kopējās lauksaimniecības 
politikas, Kopējās zivsaimniecības 
politikas vai “Erasmus visiem: 
Eiropas Savienības programma izglītībai, 
apmācībai, jaunatnei un sportam”, vai 
programmas "Veselība izaugsmei" 
ietvaros. Tas ietver atbilstošu artikulāciju 
ar kohēzijas politikas fondiem, kad atbalsts 
kapacitātes veidošanai pētniecības un 
inovācijas jomā reģionālā līmenī var kalpot 
kā “kāpnes uz izcilību”, reģionālo izcilības 
centru izveide var palīdzēt pārtraukt 
inovāciju sadalījumu Eiropā, savukārt 
atbalsts liela mēroga demonstrējumiem un 
izmēģinājumu projektiem var veicināt 
mērķa sasniegšanu un nodrošināt Eiropai 
vadošo lomu rūpniecībā. Šai sinerģijai 
jādod mazāk attīstītajiem reģioniem 
vienlīdzīga piekļuve „Apvārsnis 2020” 
programmām, nesamazinot kohēzijas 
politikas pamatmērķa nozīmi. 

Or. en

Grozījums Nr. 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā 
darbības, ko īsteno pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros, koordinē ar 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā 
darbības, ko īsteno pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros, koordinē ar 
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tām, kuras īsteno citu Eiropas Savienības 
finansējuma programmu ietvaros, 
piemēram, Kopējās lauksaimniecības 
politikas, Kopējās zivsaimniecības 
politikas vai “Erasmus visiem: 
Eiropas Savienības programma izglītībai, 
apmācībai, jaunatnei un sportam”, vai 
programmas "Veselība izaugsmei" 
ietvaros. Tas ietver atbilstošu artikulāciju 
ar kohēzijas politikas fondiem, kad atbalsts 
kapacitātes veidošanai pētniecības un 
inovācijas jomā reģionālā līmenī var kalpot 
kā “kāpnes uz izcilību”, reģionālo izcilības 
centru izveide var palīdzēt pārtraukt 
inovāciju sadalījumu Eiropā, savukārt 
atbalsts liela mēroga demonstrējumiem un 
izmēģinājumu projektiem var veicināt 
mērķa sasniegšanu un nodrošināt Eiropai 
vadošo lomu rūpniecībā.

tām, kuras īsteno citu Eiropas Savienības 
finansējuma programmu ietvaros, 
piemēram, Kopējās lauksaimniecības 
politikas, Kopējās zivsaimniecības 
politikas vai “Erasmus visiem: 
Eiropas Savienības programma izglītībai, 
apmācībai, jaunatnei un sportam”,
programma „Life” un jaunpienācēju 
rezerves programma (NER300). Tas ietver 
atbilstošu artikulāciju ar kohēzijas politikas 
fondiem, kad atbalsts kapacitātes 
veidošanai pētniecības un inovācijas jomā 
reģionālā līmenī var kalpot kā „kāpnes uz 
izcilību”, reģionālo izcilības centru izveide 
var palīdzēt pārtraukt inovāciju sadalījumu
Eiropā, savukārt atbalsts liela mēroga 
demonstrējumiem un izmēģinājumu 
projektiem var veicināt mērķa sasniegšanu 
un nodrošināt Eiropai vadošo lomu 
rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izmantotu starp politikas nostādnēm 
radītās sinerģijas saites, 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” un 
kohēzijas politikā ir jāievieš „kāpnes uz 
izcilību” instrumenti. Ir jāievieš pasākumi 
visdaudzsološāko centru (izcilības centru) 
potenciāla noteikšanai, piešķirot šiem 
centriem izcilības statusu.

Or. en
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Grozījums Nr. 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šāda koordinēšana ietver atbilstošu 
saistību ar kohēzijas politikas fondiem, 
kad atbalsts kapacitātes veidošanai 
pētniecības un inovācijas jomā reģionālā 
līmenī var kalpot kā „kāpnes uz izcilību” 
un reģionālo izcilības centru izveide var 
palīdzēt uzlabot inovāciju visā Eiropā. Lai 
atbalstītu kapacitātes veidošanu reģionos, 
pilnībā ir jāizmanto struktūrfondi, 
īstenojot specializētus pasākumus nolūkā 
dot izcilības centriem iespēju modernizēt 
universitātes, iepirkt zinātnisko 
aprīkojumu, veikt tehnoloģiju nodošanu 
vietējā līmenī, atbalstīt darbības 
uzsākšanu un blakusproduktu radīšanu, 
veicināt sadarbību vietējā līmenī starp 
rūpniecības pārstāvjiem un 
akadēmiskajām aprindām un veidot 
projektu kopas pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” prioritārajās jomās, kā 
arī būt par finansējuma avotu nelielām 
dotācijām, ko piešķir pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” īstenošanas ietvaros 
iesniedzamo priekšlikumu sagatavošanai.

Or. en

Pamatojums

Pamatojas uz Carvalho ziņojuma 38. grozījumu.

Grozījums Nr. 369
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi 
Eiropā, ir jāoptimizē valsts un privāto 
tirgus dalībnieku ieguldījumi. Tas ir 
svarīgi, lai varētu konsolidēt Eiropas 
Pētniecības telpu un izstrādāt tādas 
iniciatīvas kā Inovācijas savienība, 
Digitalizācijas programma un citas 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas. 
Turklāt, lai pētniecības un inovācijas joma 
varētu būt atbildīga, ir nepieciešami 
labākie risinājumi, kas iegūstami partneru 
savstarpējā iedarbībā, kuriem ir dažādas 
perspektīvas, tomēr kopīgas intereses.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi 
Eiropā, ir jāoptimizē valsts un privāto 
tirgus dalībnieku ieguldījumi. Jo īpaši, lai 
īstenotu Savienības mērķi attiecībā uz 3 % 
no IKP piešķiršanai pētniecībai un 
izstrādei, būtiski ir jāpalielina privātie 
ieguldījumi šajās jomās. Tas ir svarīgi, lai 
varētu konsolidēt Eiropas Pētniecības telpu 
un izstrādāt tādas iniciatīvas kā Inovācijas 
savienība, Digitalizācijas programma un 
citas stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas. Šajā sakarībā Savienības 
līdzekļiem jākalpo par stimulu turpmāko 
valsts un privāto ieguldījumu 
veicināšanai.  Turklāt, lai pētniecības un 
inovācijas joma varētu būt atbildīga, ir 
nepieciešami labākie risinājumi, kas 
iegūstami partneru savstarpējā iedarbībā, 
kuriem ir dažādas perspektīvas, tomēr 
kopīgas intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
minēta darbības joma un izklāstīti skaidri 
kritēriji, kas jāievēro publiskā un publiskā 
sektora, kā arī publiskā un privātā sektora 
partnerību izveidē. Publiskā un privātā 
sektora partnerību pamatā var būt 
līgumiska vienošanās starp publiskiem un 
privātiem tirgus dalībniekiem, un 
atsevišķos gadījumos var veidot 
institucionalizētu publiskā un privātā 
sektora partnerību (piemēram, kopīgās 

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
minēta darbības joma un izklāstīti skaidri 
kritēriji, kas jāievēro publiskā un publiskā 
sektora, kā arī publiskā un privātā sektora 
partnerību izveidē. Publiskā un privātā 
sektora partnerību pamatā var būt 
līgumiska vienošanās starp publiskiem un 
privātiem tirgus dalībniekiem, saskaņā ar 
kuru publiskais finansējums veicina 
nozīmīgus privātos ieguldījumus, lai gan 
privātais sektors, gan sabiedrība gūtu 
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tehnoloģiju ierosmes un citi 
kopuzņēmumi).

vērtīgus rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Gaston Franco

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašreizējās publiskā un publiskā sektora, 
kā arī publiskā un privātā sektora 
partnerības var saņemt atbalstu no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, ja 
vien tās tiecas sasniegt “Apvārsnis 2020” 
mērķus, atbilst pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” minētajiem kritērijiem, 
kā arī ir uzrādījušas ievērojamu progresu 
saskaņā ar 7. pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (7. pamatprogramma).

Pašreizējās publiskā un publiskā sektora, 
kā arī publiskā un privātā sektora 
partnerības var saņemt atbalstu no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, ja 
vien tās tiecas sasniegt „Apvārsnis 2020” 
mērķus, atbilst pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” minētajiem kritērijiem, 
kā arī ir uzrādījušas ievērojamu progresu 
saskaņā ar 7. pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (7. pamatprogramma).
Zinātnes centri un muzeji, kuri īsteno 
publiskā un privātā sektora partnerību, 
sadarbojoties ar zinātnes iestādēm, 
uzņēmumiem, apvienībām un pilsoņiem, 
arī var saņemt atbalstu no 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, jo 
tie risina būtiskas sociālās problēmas, kas 
ir saistītas ar pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”  stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Līguma 187. pantu un 
7. pamatprogrammu izveidotie 
kopuzņēmumi, kuriem atbilstoši iepriekš 
minētajiem nosacījumiem var sniegt 
turpmāku atbalstu ir: Kopīgu tehnoloģiju 
ierosme novatorisku zāļu jomā (IMI), 
kopuzņēmums, lai izstrādātu jaunas 
paaudzes Eiropas gaisa satiksmes 
pārvaldības sistēmu (SESAR), 
kopuzņēmums “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis” (FCH), kopuzņēmums 
ARTEMIS, kas īsteno kopīgu tehnoloģiju 
ierosmi iegulto datorsistēmu jomā, kā arī 
kopuzņēmums ENIAC. Pēdējos divus 
kopuzņēmumus var apvienot vienā 
ierosmē.

Saskaņā ar Līguma 187. pantu un 
7. pamatprogrammu izveidotie 
kopuzņēmumi, kuriem atbilstoši iepriekš 
minētajiem nosacījumiem var sniegt 
turpmāku atbalstu ir: Kopīgu tehnoloģiju 
ierosme novatorisku zāļu jomā (IMI), 
kopuzņēmums, lai izstrādātu jaunas 
paaudzes Eiropas gaisa satiksmes 
pārvaldības sistēmu (SESAR), 
kopuzņēmums “Kurināmā elementi un 
ūdeņradis” (FCH), kopuzņēmums 
ARTEMIS, kas īsteno kopīgu tehnoloģiju 
ierosmi iegulto datorsistēmu jomā, kā arī 
kopuzņēmums ENIAC. Pēdējos divus 
kopuzņēmumus var apvienot vienā 
ierosmē. Atbalsts būs atkarīgs no izmaksu 
ieguvumu analīzes rezultātiem un 
visaptveroša to pārvaldības un darbības 
novērtējuma attiecībā uz atklātības, 
pārredzamības, lietderības un efektivitātes 
kritērijiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 373
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros var veidot arī citas publiskā un 
publiskā sektora, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerības, ja tās atbilst 
noteiktajiem kritērijiem. Tostarp tās var būt 
partnerības Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā fotonikas un robotikas 
nozarē, partnerības ilgtspējīga procesa 
rūpniecības nozarē, partnerības bioloģiskās 
rūpniecības nozarē, kā arī partnerības 

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros var veidot arī citas publiskā un 
publiskā sektora, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerības, ja tās atbilst 
noteiktajiem kritērijiem un ja sasniedzamo 
mērķu darbības joma to attaisno un ir 
iespējams pierādīt, ka citi partnerību vai 
finansēšanas instrumentu veidi nevar 
nodrošināt vēlamā mērķa sasniegšanu vai 
ģenerēt nepieciešamo sviras efektu un 
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drošības tehnoloģiju jomā jūras robežu 
uzraudzībai.

dalībnieku iesaistīšanos. Tostarp tās var 
būt partnerības Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā fotonikas 
un robotikas nozarē, partnerības ilgtspējīga 
procesa rūpniecības nozarē vai partnerības 
bioloģiskās rūpniecības nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietvaros var veidot arī citas publiskā un 
publiskā sektora, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerības, ja tās atbilst 
noteiktajiem kritērijiem. Tostarp tās var būt 
partnerības Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā fotonikas un robotikas 
nozarē, partnerības ilgtspējīga procesa 
rūpniecības nozarē, partnerības bioloģiskās 
rūpniecības nozarē, kā arī partnerības 
drošības tehnoloģiju jomā jūras robežu 
uzraudzībai.

Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
ietvaros var veidot arī citas publiskā un 
publiskā sektora, kā arī publiskā un privātā 
sektora partnerības, ja tās atbilst 
noteiktajiem kritērijiem. Tostarp tās var būt 
partnerības Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā fotonikas un robotikas 
nozarē, partnerības ilgtspējīga procesa 
rūpniecības nozarē, partnerības bioloģiskās 
rūpniecības nozarē, telemedicīnas un 
ārstniecībai mājās paredzēto ierīču 
nozarē, farmācijas nozarē, kā arī 
partnerības drošības tehnoloģiju jomā jūras 
robežu uzraudzībai.

Or. sl

Grozījums Nr. 375
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms konsolidēt atbalstu jau esošām 
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partnerībām, vai pirms jaunu partnerību 
izveidošanas Komisija veic visaptverošu 
ietekmes novērtējumu tām izmēģinājuma 
partnerībām, kas izveidotas saskaņā ar 
7. pamatprogrammu (kopīgās tehnoloģiju 
platformas, publiskās un privātās 
partnerības saskaņā ar Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas programmu, kā 
arī Eiropas tehnoloģiju institūta 
izveidotās zināšanu un inovāciju 
kopienas). Pamatojoties uz novērtējumu 
un izvērtējumu, Komisija 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
īstenošanas laikā iesniedz priekšlikumus 
par izveidoto publiskā un privātā sektora 
partnerību pārvaldību un darbību, lai 
nodrošinātu efektīvāku un lietderīgāku 
ietekmi, atklātu un pārredzamu darbību 
un novērstu interešu konfliktus. 
Novērtējumā un pārskatīšanā jo īpaši ņem 
vērā ietekmi uz MVU un mazākām 
pētniecības organizācijām, lai 
nodrošinātu šo dalībnieku pilnvērtīgāku 
iesaistīšanos pētniecības programmu 
izstrādē un projektu īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Ioannis A. Tsoukalas

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas iepriekš minētās partnerības tiek 
aktīvi mudinātas sadarboties un pētīt 
sinerģijas saites ar Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtu un tā izveidotajām 
zināšanu un inovāciju kopienām. Jo īpaši 
ir jāizpēta sadarbības iespējas izglītības 
jomā, lai paplašinātu Eiropas talantu 
kopumu un garantētu, ka nākotnē netrūks 
augsti kvalificētu zinātnieku un 
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intelektuāla darba veicēju.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai būtu jānodrošina vienots 
finansējuma avots, izņemot gadījumus, 
kad Komisija un dalībvalstis skaidri 
vienojušās nodrošināt pietiekamu budžetu 
konkrētas iniciatīvas kopīgai 
finansēšanai.

Or. en

Pamatojums

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


