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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0809),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 173. panta 
3. punktu un 182. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7–0466/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas .. atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas .. atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas, Attīstības komitejas, Budžeta komitejas, Vides komitejas, Sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās 
attīstības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Zivsaimniecības 
komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Juridiskās komitejas un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

ES budžetā jāatspoguļo vērienīgā stratēģijas „Eiropa 2020” programma, pievēršoties uz 
nākotni vērstu instrumentu finansēšanai. Šim ieguldījumu veidam ir nozīme pašreizējos 
finanšu un budžeta krīzes apstākļos. Ierosinātais budžets 80 miljardu euro apmērā 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir tikai pieticīgs palielinājums (aptuveni 6 % reālajā 
izteiksmē), salīdzinot ar finansējuma līmeni Septītajai pamatprogrammai 2013. gadā. Tas nav 
pietiekami un neatbilst EP ieteikumam piešķirt šai programmai 100 miljardus euro.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

risināt sabiedrības problēmas, lai tieši 
reaģētu uz stratēģijā “Eiropa 2020” 
norādītajām problēmām, atbalstot plašu 
pasākumu klāstu, sākot no pētniecības līdz 
tirgum. Lai gan Savienības pievienotā 
vērtība galvenokārt ir saistīta ar 
pirmskonkurences, starpvalstu, kopīgas 
pētniecības finansēšanu, kam 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” būtu 
jāsasniedz vismaz Septītās 
pamatprogrammas līmeņi, jāuzsver arī 
atbalstīto pasākumu radīto zināšanu 
iespējami plašāka izmantošana un 
izplatīšana līdz pat to izmantošanai 
komerciāliem mērķiem. Tādējādi 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” būtu 
jāatbalsta visi inovācijas ķēdes posmi, 
tostarp novatoriskie finanšu instrumenti, 
kā arī netehnoloģiskā un sociālā 
inovācija. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātes būtu 
jāatbalsta arī ar kodolpētniecības un 
mācību programmu atbilstoši Euratom 
līgumam.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ieguldījums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķu sasniegšanā, 
tostarp sabiedrības problēmu risināšanā, jo 
īpaši integrējot pētniecību, izglītību un 
inovāciju.

Or. en

Pamatojums

Nākamā ZIK paaudzi uzsāks 2014. gadā, un budžets tiks izmantots pakāpeniski saskaņā ar 
ZIK ikgada sniegumu. Nozaru situācija katrā sektorā ir atšķirīga, veselīgāka pieeja būtu, ja 
budžeta lēmumus pamatotu uz katras ZIK nopelniem, nevis lemjot par jaunām ZIK, 
pamatojoties uz citu ZIK sniegumu.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanā būtu jāreaģē uz jaunām 
iespējām un vajadzībām zinātnē un 
tehnoloģijā, rūpniecībā, politikas jomās un 
sabiedrībā. Tāpēc programmas būtu 

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

jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām no visām 
attiecīgajām nozarēm, un būtu jānodrošina 
pietiekams elastīgums, lai ņemtu vērā 
jaunas norises, arī notiekošo projektu 
līmenī. Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanā nepārtraukti 
būtu jāprasa ārēju ekspertu padoms, 
izmantojot arī tādas attiecīgas struktūras kā 
Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas 
plānošanas ierosmes un Eiropas inovāciju 
partnerības.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Lai varētu konkurēt globālā 
mērogā, konstruktīvi risināt sabiedrības 
visaktuālākās problēmas un sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, 
Savienībai pilnībā jāizmanto savi 
cilvēkresursi. Pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” jābūt katalizatoram un 
spēcīgam stimulam Eiropas Pētniecības 
telpas ieviešanā, atbalstot pārrobežu 
darbības, kas piesaista, patur, apmāca un 
pilnveido pētniecības un inovācijas 
talantus. Lai sasniegtu šo mērķi un 
uzlabotu zināšanu nodošanu un 
zinātnieku daudzumu un kvalitāti, 
cilvēkkapitāla veidošanas darbībām, 
tostarp darbībām, kas īpaši koncentrējas 
uz jauniešiem un sievietēm, jābūt 
standarta elementam visās pētniecības un 
inovācijas darbībās, ko finansē Savienība.

Or. en

Pamatojums

Citās pasaules daļās ir labāki rezultāti nekā Eiropā attiecībā uz labāko talantu piesaistīšanu 
un paturēšanu. Ja Eiropas vēlas saglabāt konkurētspēju pasaules mērogā, tai jāuzlabo sava 
pievilcība. Šā iemesla dēļ pētniecības un inovācijas darbībās, kurām ir ES finansiālais 
atbalsts, īpaša uzmanība jāpievērš cilvēkresursiem. Jo īpaši pamatprogrammai 
„Apvārsnis 2020” jābūt stimulam Eiropas Pētniecības telpas ieviešanā un cilvēkkapitāla 
uzlabošanā Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmā.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā. Pienācīga
uzmanība būtu jāvelta Eiropas Pētnieku 
hartai un Uzvedības kodeksam pētnieku 
pieņemšanai darbā, kā arī citiem 
atbilstīgiem atsauces pamatdokumentiem, 

(22) Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
būtu jāpalielina pētnieka profesijas 
pievilcīgums Savienībā. Pilnīga uzmanība 
būtu jāvelta Eiropas Pētnieku hartai un 
Uzvedības kodeksam pētnieku pieņemšanai 
darbā, kā arī citiem atbilstīgiem atsauces 
pamatdokumentiem, kas noteikti saistībā ar 



PE489.637v02-00 12/148 PR\905549LV.doc

LV

kas noteikti saistībā ar Eiropas Pētniecības 
telpu, vienlaikus ņemot vērā, ka to 
ievērošana ir brīvprātīga.

Eiropas Pētniecības telpu.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Visa pētniecība un inovācija balstās 
uz zinātnieku, pētniecības institūciju, 
uzņēmumu un pilsoņu spēju publiski 
piekļūt zinātniskajai informācijai, 
apmainīties ar to un izmantot to. Lai 
palielinātu zināšanu apriti un 
izmantošanu, zinātnisko publikāciju 
brīvai, atklātai tiešsaistes pieejamībai, kas 
jau ietverta Septītajā pamatprogrammā, 
jābūt to zinātnisko publikāciju vispārējam 
principam, kas saņem publisko 
finansējumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”. Turklāt 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
jāeksperimentē ar tiešsaistes atklātu 
piekļuvi 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

Pamatojums

Atklāta piekļuve var ātri nodrošināt profesionāļiem un politikas veidotājiem svarīgu 
informāciju. Šā iemesla dēļ brīvai, atklātai tiešsaistes piekļuvei zinātniskajai pētniecībai, ko 
finansē pamatprogramma „Apvārsnis 2020”, jābūt vispārējam noteikumam. No otras puses, 
jāveicina atklāta piekļuve zinātniskajiem datiem. Atklāta piekļuve neapšaubāmi palielinātu ES 
finansētās pētniecības ekonomisko efektivitāti, paātrinot zinātnes progresu un ierobežojot 
izšķērdīgu atkārtošanos.
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un kohēzijas politiku jaunajā plānošanas periodā 
2014.–2020. gadam paredzētās sinerģijas nozīmīgums ir pelnījis atsevišķu apsvērumu. Tomēr 
nepieciešama arī sinerģija starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un citām Savienības 
programmām, kā norādīts šajā jaunajā formulējumā.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Gan pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020”, gan kohēzijas politika 
cenšas visaptveroši līdzināties stratēģijas 
“Eiropa 2020” mērķiem gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
jomā, pamatojoties uz to attiecīgajiem 
vienotajiem stratēģiskajiem satvariem. Šis 
jaunais stratēģiskais virziens prasa 
pastiprinātu un sistematizētu abu vienoto 
stratēģisko satvaru sadarbību, lai pilnībā 
mobilizētu pētniecības un inovācijas 
potenciālu reģionālajā, valsts un Eiropas 
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līmenī.

Or. en

Pamatojums

Lai gan pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un kohēzijas politika koncentrējas uz atšķirīgām 
jomām, tās ir ļoti svarīgas, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Tāpēc starp tām 
tiešām nepieciešama sinerģija un savstarpējā papildināmība. Kohēzijas politikai jāsagatavo 
reģionālie pētniecības un inovācijas dalībnieki dalībai pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
projektos un, no otras puses, jānodrošina līdzekļi, lai izmantotu un ātri izplatītu tirgū 
pētniecības un inovācijas rezultātus, kas izriet no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
finansētajiem fundamentālajiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. es

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
26.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Kā galvenajiem dalībniekiem kohēzijas politikas plānošanā un ieviešanā reģionālajām 
iestādēm būs attiecīga nozīme, radot un pieņemot nepieciešamo sinerģiju starp šo politiku un 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”. Lai pilnībā izmantotu sinerģijas iespējas, reģionālajām 
iestādēm jāizstrādā savas pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai un 
jāveicina to rezultātu izmantošana, kas izriet no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”, īpašu 
uzmanību pievēršot draudzīgu tirgus nosacījumu un uzņēmējdarbības vides izveidei.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Tāda publiskā iepirkuma 
ekonomiskā nozīme Savienībā, kuru 
Komisija savā darba dokumentā „Public 
procurement indicators 2009” paredzējusi 
19,4 % apmērā no IKP, pārvērš valsts 
tirgu tādas ekonomiskās un sociālās 
politikas stratēģiskajā instrumentā, kuras 
sastāvdaļa tas ir. No otras puses, publiskā 
iepirkuma tiešais mērķis ir nodrošināt 
administrācijām risinājumus, kas tām 
ļautu sniegt labākus pakalpojumus 
pilsoņiem, un inovācija neapšaubāmi ir 
veids, kā uzlabot un paplašināt 
tradicionālo preču, darbu un 
pakalpojumu veiktspēju, un piešķir 
augstāku efektivitāti pārvaldības 
procesiem. Tomēr ļoti mazu daļu no 
Savienības publiskā iepirkuma kopējās 
summas atvēl novatoriskām precēm un 
pakalpojumiem, un tādā veidā tiek 
zaudēta lieliska iespēja.

Or. es
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Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b) Lai maksimāli palielinātu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
ietekmi, īpaša uzmanība jāpievērš 
daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieejai 
kā nozīmīga zinātniskā progresa 
nepieciešamajiem elementiem. Zinātnes 
sasniegumi bieži vien gūti pie disciplīnu 
robežām vai to krustpunktos. Turklāt to 
problēmu un izaicinājumu sarežģītība, ar 
ko saskaras Eiropa, prasa risinājumus, ko 
var sasniegt, tikai sadarbojoties vairākām 
disciplīnām.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
27.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27c) Universitātēm ir būtiska nozīme 
Savienības zinātnes un tehnoloģiju bāzē 
kā pamata izcilības institūcijām gan 
apmācības, gan pētniecības jomā.

Or. en
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Pamatojums

ES vairāk nekā 60 % pētījumu tiek veikti universitātēs un lielākā daļa pētnieku tiek apmācīti 
universitāšu centros.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu saskanību ar 20. panta 1. punktu, kurā tiek veicināta un atbalstīta cieša 
sadarbība un kopīga plānošana ar starptautiskajām, kā arī valstu un reģionālajām 
programmām.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

programmām un sniedzot ieguldījumu 
Savienības starptautiskajās saistībās, 
piemēram, tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
Padomes secinājumam par ES lomu 
veselības jomā pasaules mērogā1.
__________________
1 Ārlietu padomes 2010. gada 10. maija 
secinājumi.

Or. en

Pamatojums

Padomes secinājumos par ES lomu veselības jomā pasaules mērogā norādīts, ka ES un tās 
dalībvalstīm jāveicina efektīva un taisnīga pētniecības finansēšana, kas dod labumu visu 
cilvēku veselībai. Uzsvērts arī, ka ES jānodrošina, lai inovācijas un iejaukšanās dotu lētus un 
pieejamus produktus un pakalpojumus. Tāpēc pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” jārisina 
ne tikai ES mēroga sabiedrības problēmas, bet arī pasaules mēroga problēmas saskaņā ar 
iepriekš minētajām Eiropas saistībām.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Lai nodrošinātu vienādus noteikumus 
visiem uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā 
tirgū, pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
paredzētais finansējums ir jāveido saskaņā 
ar valsts atbalsta noteikumiem, tostarp 
Kopienas noteikumiem par valsts atbalstu 
pētniecībai, attīstībai un inovācijai1, un 
atbilstoši to pašreizējai pārskatīšanai, lai 
nodrošinātu publisko izdevumu efektivitāti 
un novērstu tirgus traucējumus, tādus kā 
privātā finansējuma izstumšana, 
neiedarbīgu tirgus struktūru veidošana vai 
neefektīvu firmu saglabāšana.

__________________
1 OV C 323, 30.12.2006., 1. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Līdzsvara pārlieka novirzīšana uz īstermiņa finansēšanu un tirgum tuvu inovāciju varētu 
kropļot konkurenci un negatīvi ietekmēt ilgtermiņa fundamentālos pētījumus, kas bieži vien ir 
radikālas, kardinālas inovācijas avots. Tāpēc vērā jāņem ne tikai pētniecības un izstrādes 
valsts atbalsta noteikumu formālā puse, bet arī būtība.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar šo regulu izveido pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk 
“pamatprogramma “Apvārsnis 2020””) un 
nosaka sistēmu, kas reglamentē Savienības 
atbalstu pētniecības un inovācijas 
pasākumiem ar mērķi stiprināt Eiropas 
zinātnes un tehnoloģiju bāzi, nodrošinot 
tās intelektuālā kapitāla attīstību un 
veicinot sabiedrisko labumu, tostarp
inovācijas, pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības politikas rūpnieciskā potenciāla 
labāku izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Budžeta ierobežojumu kontekstā saistībā ar finanšu un ekonomikas krīzi, ar ko saskaras 
Eiropa, nedrīkst mazināt viedo ieguldījumu nozīmi tādās jomās ar augstu pievienoto vērtību 
kā pētniecība un inovācija. Šajās jomās jāsaglabā vai jāpalielina publiskie finanšu centieni, 
un pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” šajā nozīmē jādarbojas kā svirai. No otras puses, 
Savienības sociālajai, ekonomiskajai un teritoriālajai kohēzijai jābūt ES visu publisko 
ieguldījumu centrālajam elementam.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopīgais pētniecības centrs veicina 1. un 3. Kopīgais pētniecības centrs veicina 1. un 
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2. punktā noteiktā vispārīgā mērķa un 
prioritāšu sasniegšanu, sniedzot zinātnisku 
un tehnisku atbalstu Savienības politikas 
virzieniem. Pasākumu pamatvirzieni ir 
izklāstīti I pielikuma IV daļā.

2. punktā noteiktā vispārīgā mērķa un 
prioritāšu sasniegšanu, sniedzot zinātnisku 
un tehnisku atbalstu Savienības politikas 
virzieniem. Pasākumu pamatvirzieni ir 
izklāstīti I pielikuma IV daļā. Turklāt 
Kopīgais pētniecības centrs sniedz 
atbalstu valsts un reģionālajām iestādēm, 
izstrādājot to pārdomātas specializācijas 
stratēģijas.

Or. en

Pamatojums

Kopīgajam pētniecības centram jāpalīdz arī reģionālajā un vietējā lēmumu pieņemšanas 
procesā ar jaunākajiem pētniecības, attīstības un inovācijas rezultātiem. Šī koncentrēšanās 
jāveic, cieši saskaņojot ar pārdomātas specializācijas platformas jaunajām norisēm.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. punktā minētajās prioritātēs 
un pamatvirzienos var ņemt vērā jaunas un 
neparedzētas vajadzības, kas rodas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
īstenošanas laikā. Tas var nozīmēt 
reaģēšanu uz jaunām iespējām, krīzēm un 
apdraudējumiem, vajadzībām, kas saistītas 
ar jaunu Savienības politikas virzienu 
izstrādi, un uz tādu darbību 
eksperimentālu īstenošanu, kuras 
paredzēts atbalstīt saskaņā ar 
turpmākajām programmām.

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

Or. en

Pamatojums

Darbību īstenošana jau ir paredzēta ES budžeta apspriežu procesā.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Finansējums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īstenošanai ir 
EUR xxx miljoni, no kuriem ne vairāk kā 
98,2 % atvēl pasākumiem, ko veic 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) XIX sadaļai.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zinātnes izcilība ― EUR 27818 miljoni; a) zinātnes izcilība ― 33,2 % no kopējā 
budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vadošā loma rūpniecībā ― 
EUR 20280 miljoni;

b) vadošā loma rūpniecībā ― 24 % no 
kopējā budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sabiedrības problēmu risināšana ― c) sabiedrības problēmu risināšana ― 
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EUR 35888 miljoni. 37,7 % no kopējā budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Maksimālā kopējā summa Savienības 
finansiālajam ieguldījumam no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir 2,1 % no kopējā budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Indikatīvs sadalījums attiecībā uz 
konkrētajiem mērķiem prioritāšu ietvaros 
un ieguldījuma maksimālā kopējā summa 
Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām, kas nav saistītas ar 
kodolenerģiju, ir noteikta II pielikumā.

Sadalījums attiecībā uz konkrētajiem 
mērķiem prioritāšu ietvaros un ieguldījuma 
maksimālā kopējā summa Kopīgā 
pētniecības centra tiešajām darbībām, kas 
nav saistītas ar kodolenerģiju, ir noteikta 
II pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Sadalījumam jābūt skaidram, un tas nedrīkst radīt pārpratumus.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu finansē, izmantojot maksimālo 
ieguldījumu no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” 3,1 % apmērā no kopējā 
budžeta, kā noteikts II pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu daudzgadu piešķīrumu finansējums 
aptver:

svītrots

a) pirmajā piešķīrumā — pašreizējo 
zināšanu un inovācijas kopienu (turpmāk 
“ZIK”) norises un sākotnējo finansējumu, 
lai uzsāktu ZIK otro kārtu, izveidojot trīs 
jaunas ZIK,
b) otrajā piešķīrumā — jau darbojošos 
ZIK norises un sākotnējo finansējumu, lai 
uzsāktu ZIK trešo kārtu, izveidojot trīs 
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jaunas ZIK.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) ZIK trešās kārtas saskaņoto uzsākšanas 
termiņu;
b) pašreizējo ZIK ieplānotās finansiālās 
vajadzības atbilstoši to konkrētajai 
attīstībai;
c) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un tā ZIK ieguldījumu 
pamatprogrammas “Apvārsnis2020” 
mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. No pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansējuma var segt izdevumus, kas 
saistīti ar sagatavošanas, pārraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
pasākumiem, kas vajadzīgi 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
pārvaldībai un tās mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši izdevumus par pētījumiem un 
ekspertu sanāksmēm, ciktāl šie pētījumi un 
sanāksmes ir saistīti ar pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” mērķiem, izdevumus, 

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

kas saistīti ar informācijas apstrādei un 
apmaiņai paredzētiem informācijas 
tehnoloģijas tīkliem, un visus citus 
tehniskā atbalsta izdevumus, kas radušies 
Komisijai, pārvaldot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Lai reaģētu uz neparedzētām situācijām 
vai jaunām norisēm un vajadzībām, 
Komisija pēc vidusposma pārskata, kas 
minēts šīs regulas 26. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, ikgadējās budžeta 
procedūras ietvaros var ierosināt pārskatīt 
2. punktā prioritātēm noteiktās summas, 
3. punktā noteikto ieguldījumu EIT un 
indikatīvo sadalījumu pa konkrētajiem 
mērķiem šajās prioritātēs, kas noteikts 
II pielikumā, un pārnest apropriācijas starp 
prioritātēm un konkrētajiem mērķiem līdz 
10 % apmērā no sākotnējā kopējā 
piešķīruma katrai prioritātei un EIT un līdz 
10 % apmērā no sākotnējā indikatīvā 
sadalījuma katram konkrētajam mērķim.
Tas neattiecas uz summu, kas 2. punktā 
noteikta Kopīgā pētniecības centra tiešajām 
darbībām. Pārskatot summas, Komisija jo 
īpaši ņem vērā:

a) programmas dažādo daļu ieguldījumu 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķos;
b) pamatrādītāju izstrādi, lai novērtētu 
programmu dažādo daļu rezultātus un 
ietekmi, kā norādīts īpašās programmas 
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II pielikumā;
c) programmas dažādo daļu un 
instrumentu paredzētās turpmākās 
finansiālās vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Septītās pamatprogrammas asociētās 
valstis vai teritorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Koordinācija starp pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” trīs pīlāriem ir vajadzīga, lai 
sasniegtu programmā noteiktos mērķus.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Stratēģiskā vadība un koordinācija

Tiek īstenota pētniecības un inovācijas 
stratēģiskā vadība un koordinācija, 
mēģinot panākt kopīgus mērķus un 
pieprasot sinerģiju attiecībā uz 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības saglabā atbilstību mainīgajām 
vajadzībām un tiek veiktas, ņemot vērā 
zinātnes, tehnoloģijas, inovācijas, 
ekonomikas un sabiedrības attīstību 
globalizētā pasaulē, turklāt inovācija ietver 
uzņēmējdarbības, organizatoriskus un 
sociālus aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā.

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdzsvara efektīvu 
veicināšanu visās programmās, 
novērtēšanas komitejās, ekspertu un
padomdevēju grupās un ikvienā esošā vai 
tā īstenošanas nolūkā izveidotā lēmumu 
pieņemšanas struktūrā. Šajā nolūkā 
izstrādā mērķus un paredz atbilstošas 
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darbības, lai panāktu šo mērķu 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Pētījumos ir dokumentēts, kā dzimumu nevienlīdzība, kas iesakņojusies sabiedrībā un 
pētniecības institūcijās, ir ietekmējusi zinātni, medicīnu un tehnoloģiju. Dzimumu 
diskriminācija pētniecībā ierobežo zinātnisko radošumu, izcilību un labumu sabiedrībai. Tā 
var būt arī dārga. Dzimumu analīzes izmantošana inovācijas veicināšanai ir saistīta ar 
starpdisciplīnu darbu visā pētniecības procesā. Tā veicina inovāciju, piedāvājot jaunas 
perspektīvas, uzdodot jaunus jautājumus un paverot jaunas pētījumu jomas.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības projektos, kuros cilvēki ir 
iesaistīti kā pētījumu objekti vai tiešie 
lietotāji, pamatprogramma 
“Apvārsnis 2020” nodrošina, ka dzimumu 
aspekts tiek pienācīgi apsvērts pētniecības 
un inovācijas saturā visos procesa 
posmos, tostarp prioritātes noteikšanā, 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
definēšanā, programmu un projektu 
novērtēšanā un uzraudzībā, sarunās un 
nolīgumos.

Or. en

Pamatojums

Lai konkurētu globālā mērogā, Eiropai vajag vairāk zinātnieku un vairāk cilvēku, kas izglītoti 
zinātnes un tehnoloģijas jomā. Pašlaik zinātnē, inženierzinātnēs un tehnoloģiju jomā ir 
izteikta dzimumu nelīdzsvarotība. Tādējādi dzimumu līdzsvara uzlabošanai visā sistēmā ir 
skaidras iespējas palielināt cilvēkkapitālu zinātnes un tehnoloģijas jomās. Rezultātā vienam 
no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” mērķiem jābūt dzimumu līdzsvara uzlabošanai 
Eiropas zinātnes un tehnoloģijas sistēmā. Šā iemesla dēļ dzimumu līdzsvars ir jānodrošina 
visā procesā.
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Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Cilvēkresursi

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritāte ir cilvēkresursu veicināšana 
zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas jomā 
visā Eiropā.
Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
palīdz popularizēt un darīt pievilcīgu 
pētnieku karjeru visā Savienībā saistībā 
ar Eiropas Pētniecības telpu.

Or. en

Pamatojums

Ekonomikas un finanšu krīze negatīvi ietekmēja bezdarba līmeni daudzās dalībvalstīs. Radīt 
jaunas darba iespējas nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, pētniecības un 
inovācijas nozarē, ir absolūta nepieciešamība. Lai sekmīgi atveseļotos un nodrošinātu ES 
ilgtermiņa konkurētspēju globalizētajā pasaulē, šajās nozarēs ir jāpiesaista un jāveicina 
cilvēkresursi.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b pants
Atklāta piekļuve

Lai uzlabotu rezultātu izmantošanu un 
izplatīšanu un tādējādi atbalstītu Eiropas 
inovāciju, obligāta ir brīva, atklāta 
piekļuve publikācijām, kas saistītas ar 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansētajiem pētījumiem. Tiek veicināta 
brīva un atklāta piekļuve zinātniskajiem 
datiem, kas sagatavoti vai apkopoti 
pētījumu procesā, kuru finansē 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”.
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Or. en

Pamatojums

Atklāta piekļuve var ātri nodrošināt profesionāļiem un politikas veidotājiem svarīgu 
informāciju. Šā iemesla dēļ brīvai, atklātai tiešsaistes piekļuvei zinātniskajai pētniecībai, ko 
finansē pamatprogramma „Apvārsnis 2020”, jābūt vispārējam noteikumam. No otras puses, 
jāveicina atklāta piekļuve zinātniskajiem datiem. Atklāta piekļuve neapšaubāmi palielinātu ES 
finansētās pētniecības ekonomisko efektivitāti, paātrinot zinātnes progresu un ierobežojot 
izšķērdīgu atkārtošanos.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas.

Or. en

Pamatojums

Starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un kohēzijas politiku jaunajā plānošanas periodā 
2014.–2020. gadam paredzētās sinerģijas nozīmīgums ir atsevišķas pieminēšanas vērts.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Sinerģija ar struktūrfondiem

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” 
veicina pētniecības un inovācijas plaisas 
likvidēšanu Eiropas Savienībā, nodrošinot 
sinerģiju ar kohēzijas politiku, lai 
atbalstītu pētniecību un inovāciju, 
saskaņotā veidā īstenojot papildu 
pasākumus. Ja iespējams, tiek veicināta 
šo divu instrumentu sadarbspēja un tiek 
atbalstīts kumulatīvais vai kombinētais 
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finansējums.

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts ierosinātajā jaunajā 26.a apsvērumā, lai gan pamatprogramma „Apvārsnis 
2020” un kohēzijas politika koncentrējas uz atšķirīgām jomām, tās ir ļoti svarīgas, lai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Tāpēc starp tām tiešām nepieciešama sinerģija 
un savstarpējā papildināmība. Kohēzijas politikai jāsagatavo reģionālie pētniecības un 
inovācijas dalībnieki dalībai pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” projektos un, no otras 
puses, jānodrošina līdzekļi, lai izmantotu un ātri izplatītu tirgū pētniecības un inovācijas 
rezultātus, kas izriet no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansētajiem 
fundamentālajiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzams, ka integrētā pieeja, kas 
izklāstīta 1. un 2. punktā, ļaus aptuveni
15 % no kopējā apvienotā budžeta, kas 
paredzēts konkrētajam mērķim “Vadošā 
loma pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

3. Integrētā pieeja, kas izklāstīta 1. un 
2. punktā, ļaus vismaz 15 % no kopējā 
apvienotā budžeta, kas paredzēts 
konkrētajam mērķim “Vadošā loma 
pamattehnoloģijās un rūpnieciskās 
tehnoloģijās” un prioritātei “Sabiedrības 
problēmu risināšana”, atvēlēt MVU.

Or. en

Pamatojums

Svarīgajai nozīmei, kādai jābūt MVU Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas 
pastiprināšanas jomā, vajadzīgi skaidri mērķi un noteikts finansiālais atbalsts. Norādoša 
rādītāja maiņa uz minimālo rādītāju sniedz lielāku skaidrību un prognozējamību.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 

a) Savienības finansiāls ieguldījums 
kopuzņēmumos, kas saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu izveidoti, pamatojoties 
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uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos —, jaunās 
publiskā-privātā sektora partnerībās, kas 
izveidotas, pamatojoties uz LESD 
187. pantu, un citās finansēšanas 
struktūrās, kas minētas Regulas (ES) 
Nr. XX/2012 [jaunā Finanšu regula] 
[55. panta 1. punkta b) apakšpunkta v) vai 
vii) punktā]. Šos partnerības veidus īsteno 
tikai tad, ja to pamato izvirzīto mērķu 
darbības joma un vajadzīgo resursu 
apjoms;

uz LESD 187. pantu, — ievērojot 
grozījumus to pamataktos —, pilnībā 
ņemot vērā tās izmaksu un ieguvumu 
analīzes rezultātus, ko veic atbilstoši šā 
instrumenta paredzamās ietekmes 
novērtējumam, kā arī īstenojot 3. punktā 
noteiktos kritērijus, jaunās publiskā-
privātā sektora partnerībās, kas izveidotas, 
pamatojoties uz LESD 187. pantu, un citās 
finansēšanas struktūrās, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. XX/2012 [jaunā Finanšu 
regula] [55. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
v) vai vii) punktā]. Šos partnerības veidus 
īsteno tikai tad, ja to pamato izvirzīto 
mērķu darbības joma un vajadzīgo resursu 
apjoms un ja citi partnerību veidi 
neizpilda mērķus vai nerada nepieciešamo 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Publiskā un privātā sektora partnerības 
identificē atklāti un pārredzami, 
pamatojoties uz visiem šādiem kritērijiem:

3. Publiskā un privātā sektora partnerības 
identificē un īsteno atklāti un pārredzami, 
pamatojoties uz visiem šādiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Ne tikai publiskā-privātā sektora partnerību izvēlei, bet arī to īstenošanai jāatbilst konkrētiem 
kritērijiem, piemēram, pielāgošana pārējai pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” daļai 
intelektuālā īpašuma tiesību noteikumu, piekļuves tiesību, pārredzamības un atvērtības ziņā, 
kā arī saistībā ar nepieciešamību iepriekš noteikt kopīgus sasniedzamos mērķus un 
atskaitīties par tiem.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Savienības līmenī īstenotas darbības 
pievienotā vērtība;

a) Savienības līmenī īstenotas darbības 
pievienotā vērtība un publiskā-privātā 
sektora partnerības instrumenta 
pievienotā vērtība;

Or. en

Pamatojums

Publiskā-privātā sektora partnerības jāveido tikai tad, ja publiskā-privātā sektora partnerībai 
kā instrumentam ir pievienotā vērtība (piemēram, attiecībā uz rūpniecības nozares līdzdalību, 
privāto līdzekļu piesaistīšanu vai konkurētspējas uzlabošanu visā vērtību ķēdē), salīdzinot ar 
citiem iespējamiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tas, cik liela ir to ietekme uz rūpniecisko 
konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi un 
sociālekonomiskajiem jautājumiem;

b) tas, cik liela ir to ietekme uz rūpniecisko 
konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi un 
sociālekonomiskajiem jautājumiem, 
definējot skaidrus un izmērāmus sociālos 
un konkurētspējas mērķus, tostarp darba 
vietu radīšanas un izglītības/apmācības 
mērķus, un atbildību par šo mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Pamatojums

Krīzes kontekstā ekonomikas un sociālajiem mērķiem jābūt skaidri definētiem un izmērāmiem, 
lai novērtētu ikviena instrumenta lietderību. Īpaša uzmanība jāpievērš darba vietu radīšanai, 
jo viens no galvenajiem krīzes rezultātiem ir izteikti negatīva ietekme uz nodarbinātības 
līmeņiem.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ilgtermiņa saistības, ko uzņēmušies visi 
partneri, pamatojoties uz vienotu 
redzējumu un skaidri definētiem mērķiem;

c) ilgtermiņa saistības, tostarp līdzsvarots 
ieguldījums, ko uzņēmušies visi partneri, 
pamatojoties uz vienotu redzējumu un 
skaidri definētiem mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Publiskās jomas budžeta ierobežojumu kontekstā absolūti nepieciešama ir privāto līdzekļu 
piesaistīšana un ieguldījumi. Lai sasniegtu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, vajadzīgs ne tikai valsts atbalsts, bet arī privātās 
saistības.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) atbilstība noteikumiem par līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, īpaši 
attiecībā uz intelektuālā īpašuma 
tiesībām, pārredzamību un atvērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) papildināmība ar pārējām 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
daļām un saskaņošana ar Savienības 
pētniecības un inovācijas stratēģisko 
programmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) visas piegādes ķēdes visu ieinteresēto 
partneru iesaistīšanās partnerībā, 
ieskaitot tiešos lietotājus, MVU un 
pētniecības institūtus;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā.

Īpašu uzmanību pievērš kopīgām 
plānošanas ierosmēm dalībvalstu starpā, un 
šīs iniciatīvas attiecīgā gadījumā var 
ietvert reģionus un pilsētas. Savienības 
finansiālais ieguldījums ir ierobežots, un 
uz to vienmēr attiecina nosacījumu par 
pārredzamības parādīšanu, dalībvalstu 
plašu līdzdalību, Savienības pievienotās 
vērtības esību un resursu papildināmību.
Papildu finansējums ir ierobežots uz 
iniciatīvām, kas pastāvīgi atvērtas dalībai 
dalībniekiem no visām dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Pirmkārt, ir nepieciešama lielāka elastība un reģionu nozīmes palielināšana, veidojot kopīgās 
plānošanas ierosmes. Otrkārt, uz Savienības līdzdalību kopīgajās plānošanas ierosmēs 
vienmēr jāattiecina iniciatīvu Eiropas pievienotā vērtība, un minētā līdzdalība jāpamato ar 
iekļaušanu.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienībai piedaloties programmās, 
kuras uzņēmušās vairākas dalībvalstis 
saskaņā ar LESD 185. pantu.

b) Savienībai piedaloties programmās, 
kuras uzņēmušās vairākas dalībvalstis 
saskaņā ar LESD 185. pantu, attiecīgā 
gadījumā piedaloties reģionālajām vai 
vietējām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Tā pati loģika, ko piemēro dalībvalstīm, būtu jāpiemēro arī ES līdzdalībai programmās, ko 
veic reģionālās iestādes. Tam jānotiek saskaņā ar LESD 185. panta noteikumiem.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesību subjekti, kas reģistrēti trešās 
valstīs, un starptautiskas organizācijas var 
piedalīties pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” netiešajās darbībās ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (ES) 
Nr. XX/XX [Dalības noteikumi]. Starp 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
prioritātēm un to ietvaros veicina 
starptautisku sadarbību ar trešām valstīm 
un starptautiskām organizācijām, jo īpaši 
lai:

1. Tiesību subjekti, kas reģistrēti trešās 
valstīs, un starptautiskas organizācijas var 
piedalīties pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” netiešajās darbībās ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (ES) 
Nr. XX/XX [Dalības noteikumi].
Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
veicina un iekļauj starptautisku sadarbību 
ar trešām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, jo īpaši lai:

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas.

c) atbalstītu Savienības ārpolitikas un 
attīstības politikas mērķus, papildinot 
ārpolitikas un attīstības programmas un 
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starptautiskās saistības, piemēram, 
Tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Jābūt skaidrai saskaņotībai starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un tās atbalstītajām 
darbībām ar ES vispārējiem ārējiem un attīstības mērķiem. Turklāt tām jābūt pilnībā 
atbilstošām starptautiskajām saistībām, ko uzņēmusies Savienība.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, īsteno, 
pamatojoties uz kopējām interesēm un 
savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

2. Mērķtiecīgas darbības, kuru mērķis ir 
veicināt sadarbību ar konkrētām trešām 
valstīm vai trešo valstu grupām, jo īpaši ar 
Savienības stratēģiskajiem partneriem,
īsteno, pamatojoties uz kopējām interesēm 
un savstarpēju izdevīgumu, ņemot vērā to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas un 
tirgus iespējas, kā arī paredzamo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtu jārosina savstarpēja piekļuve trešo 
valstu programmām. Lai maksimāli 
palielinātu ietekmi, veicina koordināciju un 
sinerģiju ar dalībvalstu un asociēto valstu 
ierosmēm.

Būtu jārosina un periodiski jāuzrauga
savstarpēja piekļuve trešo valstu 
programmām. Lai maksimāli palielinātu 
ietekmi, veicina koordināciju un sinerģiju 
ar dalībvalstu un asociēto valstu ierosmēm.

Or. en
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Pamatojums

Periodiski jāuzrauga trešo valstu programmas, lai pārliecinātos, ka Savienības piešķirtā 
piekļuve pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” ir savstarpēja. Šīs uzraudzības gaitā konstatē 
tādu prakses maiņu trešās valstīs, kas var mazināt šo vēlamo savstarpējo piekļuvi.

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās.

Informācijas izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumi ir neatņemams uzdevums visās 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
atbalstītajās darbībās. Dzimumu aspekta 
iekļaušana izplatīšanas un paziņošanas 
pasākumos ir efektīvo shēmu daļa un tiek 
novērtēta.

Or. en

Pamatojums

Dzimumu aspektam jābūt ietvertam visos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” posmos, 
tostarp izplatīšanas un paziņošanas pasākumos.

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
22. pants – 3. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi;

c) darbības, kuru rezultātā tiek apvienoti 
rezultāti no vairākiem projektiem, tostarp 
tiem, kas var būt finansēti no citiem 
avotiem, lai nodrošinātu lietotājdraudzīgas 
datubāzes un ziņojumus, kuros apkopoti 
galvenie secinājumi, un to paziņošana un 
izplatīšana zinātnieku aprindām un 
sabiedrībai kopumā;

Or. en
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Pamatojums

Projektu rezultātu secinājumus un ietekmi paziņo zinātnieku aprindām un ārpus tām, lai 
mudinātu uz pētniecības kopienas, rūpniecības nozares, pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības 
lielāku iesaistīšanās līmeni.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kontroles sistēma nodrošina atbilstošu 
līdzsvaru starp uzticamību un kontroli, 
ņemot vērā kontroles administratīvās un 
citas izmaksas visos līmeņos, tā, lai varētu 
sasniegt pamatprogrammas “Apvārsnis 
2020” mērķus un lai tai varētu piesaistīt 
visizcilākos pētniekus un 
visnovatoriskākos uzņēmumus.

2. Kontroles sistēma nodrošina atbilstošu 
līdzsvaru starp uzticamību un kontroli, 
ņemot vērā kontroles administratīvās un 
citas izmaksas visos līmeņos, ieskaitot 
saņēmēju līmeni, tā, lai varētu sasniegt 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķus un lai tai varētu piesaistīt 
visizcilākos pētniekus un 
visnovatoriskākos uzņēmumus.

Or. en

Pamatojums

Jāatzīst un jāņem vērā administratīvās izmaksas, kas saņēmējiem var rasties, lai panāktu 
atbilstību kontroles prasībām.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā ilgtspēja un 
klimata pārmaiņas, kā arī informāciju par 
izdevumiem, kas attiecas uz klimata jomu.

1. Komisija katru gadu veic 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, tās 
īpašās programmas un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta pasākumu 
īstenošanas uzraudzību. Šādā uzraudzībā 
iekļauj informāciju un rādītājus par tādiem 
transversāliem jautājumiem kā dzimums,
ilgtspēja un klimata pārmaiņas, kā arī 
informāciju par izdevumiem, kas attiecas 
uz klimata jomu.
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Or. en

Pamatojums

Lai efektīvi uzraudzītu programmu, vajadzīgi skaidri rādītāji. Turklāt dzimumu līdzsvara 
nozīmīgums ir jānorāda īpaši.

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
26. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšana Starpposma pārskatīšana

Or. en

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Novērtējumus veic pietiekami savlaicīgi, 
lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā.

1. Pārskatus un novērtējumus veic 
pietiekami savlaicīgi, lai to rezultātus 
varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās Komisija 
ar neatkarīgu ekspertu palīdzību veic 
pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtu. Otro 
līdzekļu piešķīrumu Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtam, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā, dara pieejamu pēc 
šādas pārskatīšanas. Pārskatīšanā 

svītrots
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Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
panākto progresu novērtē pēc šādiem 
parametriem:
i) regulas 6. panta 3. punktā noteiktā 
līdzekļu pirmā piešķīruma apgūšanas 
līmenis, nošķirot summu, kas izmantota 
pirmās kārtas ZIK attīstībai, no otrajai 
kārtai paredzētā sākotnējā finansējuma, 
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta spēja piesaistīt līdzekļus no 
zināšanu un inovāciju kopienu 
partneriem un no privātā sektora, kā 
noteikts Regulā xx/2012 [pārskatītā EIT 
regula];
ii) saskaņotais termiņš zināšanu un 
inovāciju kopienu trešās kārtas 
uzsākšanai un esošo ZIK ieplānotās 
finansiālās vajadzības atbilstoši to 
konkrētajai attīstībai; un
iii) Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta un zināšanu un inovāciju 
kopienu ieguldījums pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” prioritātē “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un īpašā mērķa 
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā” 
sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Nākamā ZIK paaudzi uzsāks 2014. gadā, un budžets tiks izmantots pakāpeniski saskaņā ar 
ZIK ikgada sniegumu. Nozaru situācija katrā sektorā ir atšķirīga, veselīgāka pieeja būtu, ja 
budžeta lēmumus pamatotu uz katras ZIK nopelniem, nevis lemjot par jaunām ZIK, 
pamatojoties uz citu ZIK sniegumu.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un ņemot 
vērā ex-post novērtējumu par Septīto 
pamatprogrammu, kas jāpabeidz līdz 

b) Ne vēlāk kā 2017. gada beigās un ņemot 
vērā ex-post novērtējumu par Septīto 
pamatprogrammu, kas jāpabeidz līdz 
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2015. gada beigām, un pārskatu par 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu, Komisija ar neatkarīgu ekspertu 
palīdzību veic pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, tās īpašās programmas 
—kā arī Eiropas Pētniecības padomes —
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta pasākumu starpposma 
novērtējumu attiecībā uz 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
mērķu sasniegšanu (rezultātu un ietekmes 
panākšanas līmenī) un visu pasākumu 
turpināšanas nepieciešamību, resursu 
efektivitāti un izlietojumu, turpmākas 
vienkāršošanas iespējām un Savienības 
pievienoto vērtību. Minētajā novērtējumā
arī ņem vērā aspektus, kas saistīti ar 
finansējuma pieejamības iespējām 
dalībniekiem visos reģionos, MVU un 
attiecībā uz dzimumu līdzsvara 
veicināšanu. Minētajā novērtējumā turklāt 
ņem vērā pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritāšu 
sasniegšanā un priekšgājējas programmas 
pasākumu ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

2015. gada beigām, Komisija ar neatkarīgu 
ekspertu palīdzību veic pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, tās īpašās programmas 
—kā arī Eiropas Pētniecības padomes —
un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūta pasākumu starpposma pārskatu.
Pārskatā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” dažādo daļu panākto 
progresu novērtē pēc visiem šādiem 
parametriem:

i) pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
mērķu sasniegšana (rezultātu un ietekmes 
panākšanas līmenī, pamatojoties uz īpašās 
programmas II pielikumā izklāstītajiem 
rādītājiem) un visu pasākumu turpināšanas 
nepieciešamība;
ii) resursu efektivitāte un izlietojums, īpašu 
uzmanību pievēršot transversālām 
darbībām un citiem 13. panta 1. punktā 
norādītajiem elementiem; un
iii) Savienības pievienotā vērtība.
Starpposma pārskatā arī ņem vērā 
turpmākās vienkāršošanas jomu un
aspektus, kas saistīti ar finansējuma 
pieejamības iespējām dalībniekiem visos 
reģionos, MVU un attiecībā uz dzimumu 
līdzsvara veicināšanu. Tajā turklāt ņem 
vērā pasākumu ieguldījumu Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes prioritāšu sasniegšanā un 
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priekšgājējas programmas pasākumu 
ilgtermiņa ietekmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 2. daļa – 2.a ievilkums 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šādi cilvēkresursu rādītāji: pētnieku 
proporcijas maiņa (pilnslodzes 
ekvivalents) aktīvo iedzīvotāju daļā;
sieviešu proporcijas maiņa attiecībā uz 
kopējo pētnieku skaitu; pārmaiņas 
attiecībā uz pētnieku piesaisti no ārzemēm 
un pētnieku emigrāciju.
Visus rezultatīvos rādītājus izmanto, lai 
uzsvērtu pārmaiņas, padarītu redzamu 
progresu iekšējā Savienības pētniecības 
līdzdalības nelīdzsvarotībā un ļautu veikt 
svarīgu starptautisko salīdzinājumu 
pasaules līmenī.
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Or. en

Pamatojums

Kopā ar iekļautajiem rādītājiem pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” rezultāti jānovērtē 
cilvēkresursu uzlabošanās izteiksmē. Sekmīga un ilgtspējīga atveseļošanās no ekonomikas 
krīzes prasa stabilu cilvēkkapitālu pētniecības un inovācijas sistēmā. No otras puses, 
novērtējumi un pārskati ir jāsalīdzina ar iepriekšējo situāciju, lai precizētu 
pamatprogrammas „Apvārsnis2020” ietekmi.

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visās trijās prioritātēs būs iekļauts 
starptautiskais aspekts. Starptautiskā 
zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ir 
svarīgs jautājums Savienībai, un rezultātā 
pamatprogramma “Apvārsnis 2020” to 
atbalstīs trīs galvenajos aspektos:
– zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības 
veicināšana visprogresīvākajos zināšanu 
centros pasaulē, lai sasniegtu un 
koplietotu visprogresīvākos izcilības 
standartus un nodrošinātu konkurenci 
visaugstākajos līmeņos;
– starptautiskās zinātniskās un 
tehnoloģiskās sadarbības veicināšana 
spēju veidošanas jomā, palīdzot 
Savienības institūcijām no paša sākuma 
veicināt un koplietot labumus, kas iegūti 
no pētniecības un izstrādes iespēju un 
cilvēkresursu straujās paplašināšanās visā 
pasaulē;
– zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības 
veicināšana, lai panāktu mieru un 
stabilitāti visā pasaulē, atzīstot 
fundamentālo nozīmi, kādu zinātnes un 
pētniecības sniegtās cilvēku un 
sabiedrības vērtības var nodrošināt 
trauslas sabiedrības nostiprināšanā un 
starptautisko konfliktu atrisināšanā.

Or. en
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Pamatojums

Zinātniskās sadarbības starptautiskie tīkli ir izveidojuši modernu zinātni un tehnoloģiju un 
kļūst arvien svarīgāki, sekmīgi darbojoties jaunās zinātnes un tehnoloģijas jomās. Pēdējā 
desmitgadē notikusī augstākās izglītības un pētniecības straujā attīstība nodrošina nebijušus 
finanšu resursus un cilvēkresursus jauno zināšanu ieviešanā. ES nozīme šajā lielākajā jauno 
zināšanu sabiedrību pasaulē ir pastāvīgi jādefinē no jauna. Starptautiskajai zinātniskajai un 
tehnoloģiskajai sadarbībai un ES kopīgajai pētniecībai tagad ir galvenā nozīme visos 
sekmīgu institūciju stratēģiskajos plānos.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgais pētniecības centrs veicina 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vispārīgā mērķa un prioritāšu sasniegšanu 
ar konkrētu mērķi sniegt uz saņēmēju 
orientētu zinātnisko un tehnisko atbalstu 
saistībā ar Savienības politikas virzieniem.

Kopīgais pētniecības centrs veicina 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
vispārīgā mērķa un prioritāšu sasniegšanu 
ar konkrētu mērķi sniegt uz saņēmēju 
orientētu zinātnisko un tehnisko atbalstu 
saistībā ar Savienības politikas virzieniem.
Kopīgā pētniecības centra Savienības 
pievienoto vērtību novērtē pēc šādiem 
rādītājiem:
– gadījumu skaits saistībā ar taustāmu 
īpašo ietekmi uz Savienības politiskajām 
nostādnēm, kas izriet no Kopīgā 
pētniecības centra sniegtā tehniskā un 
zinātniskā politikas atbalsta;
– zinātniski recenzētu publikāciju skaits.

Or. en

Pamatojums

Kopīgā pētniecības centra nozīme jānovērtē, izmantojot dažus konkrētus rādītājus.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu likvidēt pētniecības un 
inovācijas plaisu Eiropā, tiks izstrādāta 
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komplementaritāte un cieša sinerģija ar 
struktūrfondiem gan ar iepriekšējām 
(spēju veidošana dalībvalstīs, lai labāk 
sagatavotu tās līdzdalībai 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”), gan 
ar pakārtotām darbībām (no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
izrietošo pētniecības un inovācijas 
rezultātu izmantošana un izplatīšana). Ja 
iespējams, tiks veicināta abu instrumentu 
sadarbspēja. Tiks atbalstīts kumulatīvs vai 
kombinēts finansējums. Sinerģiju jo īpaši 
meklēs darbībās, kas izklāstītas mērķī 
“Izcilības izplatīšana un dalības 
paplašināšana”, Eiropas intereses 
pētniecības infrastruktūras reģionālajos 
partnerobjektos un pasākumos, ko veic, 
izmantojot EIT un tā ZIK.

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts ierosinātajā jaunajā 16.a apsvērumā, lai gan pamatprogramma „Apvārsnis 
2020” un kohēzijas politika koncentrējas uz atšķirīgām jomām, tās ir ļoti svarīgas, lai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Tāpēc starp tām tiešām nepieciešama sinerģija 
un savstarpējā papildināmība. Kohēzijas politikai jāsagatavo reģionālie pētniecības un 
inovācijas dalībnieki dalībai pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” projektos un, no otras 
puses, jānodrošina līdzekļi, lai izmantotu un ātri izplatītu tirgū pētniecības un inovācijas 
rezultātus, kas izriet no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” finansētajiem 
fundamentālajiem pētījumiem.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, būs nepieciešami attiecīgi grozījumi visā 
tekstā.)

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ir 
nepieciešama, lai palielinātu konkurētspēju, vienlaikus cenšoties panākt Eiropas ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Īpašs atbalsts saskaņā ar šo jauno konkrēto mērķi var 
palielināt Eiropā eksistējošo izcilības potenciālu.
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Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 7. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) atbildīga pētniecība un inovācija 
piesaista jaunus talantus zinātnes un 
tehnoloģijas studijām Eiropas sabiedrībā, 
novērš dzimumu atšķirības attiecībā uz 
cilvēkresursiem, kas Savienībā strādā 
pētniecības jomā, un izstrādā 
mehānismus, kas ļauj paplašināt un 
padziļināt zinātnisko un tehnoloģisko 
iespēju sociālo novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais konkrētais mērķis atbalstīs uzlabota dialoga izveidi starp zinātni un sabiedrību un 
vienlaikus uzlabos cilvēkresursus zinātnes un inovācijas jomā, panākot dzimumu līdzsvara 
uzlabošanos un piesaistot jaunus talantus karjerai zinātnes un tehnoloģijas jomā.

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šīs daļas mērķis ir paātrināt to tehnoloģiju 
un inovāciju attīstību, uz kurām būs balstīti 
nākotnes uzņēmumi, un palīdzēt 
novatoriskiem Eiropas MVU to izaugsmē, 
lai kļūtu par pasaulē vadošajiem 
uzņēmumiem, kā arī izmantotu iespēju 
izveidot auglīgu pamatu jauniem MVU.
Īpašu uzmanību pievērš zināšanu un 
tehnoloģijas nodošanas veicināšanai no 
valsts pētījumu centriem uz uzņēmumiem, 
kā arī uzņēmumu starpā. Šī daļa sastāv no 
trim konkrētiem mērķiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 10. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vadošajai lomai rūpniecībā jāveicina visā pasaulē atzīti un izmantoti Eiropas standarti.
Sarežģītā tehnoloģiju pasaulē standarti nozīmē tirgus varu un ir multiplikatīvs faktors ceļā no 
pētniecības uz inovāciju.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tiks 
izmantota integrēta pieeja attiecībā uz 
MVU dalību un izveidots skaidrs 
mehānisms, lai noteiktu un risinātu MVU 
zināšanu un tehnoloģijas nodošanas 
vajadzības. Atbalsts sasniegs vismaz 15 % 
no kopējā apvienotā MVU piešķirtā 
budžeta, kurš atvēlēts visiem konkrētajiem 
mērķiem daļā “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un konkrētajam mērķim 
“Vadošā loma pamattehnoloģiju un 
rūpniecisko tehnoloģiju jomā”.
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Or. en

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un 
labklājība;

a) veselība un labklājība;

Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, būs nepieciešami attiecīgi grozījumi visā 
tekstā.)

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, būs nepieciešami attiecīgi grozījumi visā 
tekstā.)

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) visiem atvērta, inovatīva un droša 
sabiedrība.

f) izpratne par Eiropas sabiedrību un 
sociālajām pārmaiņām;

Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, būs nepieciešami attiecīgi grozījumi visā 
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tekstā.)

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 14. daļa – fa punkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) brīvības un drošības aizsardzība 
Eiropā;

Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, būs nepieciešami attiecīgi grozījumi visā 
tekstā.)

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visos šajos pasākumos īsteno uz 
problēmām balstītu pieeju, koncentrējoties 
uz politikas prioritātēm, bet iepriekš 
konkrēti nenosakot to tehnoloģiju vai 
risinājumu izvēli, kuri būtu jāattīsta.
Uzsvaru liek uz resursu un zināšanu 
kritiskās masas apvienošanu no dažādām 
jomām, tehnoloģijām un zinātnes 
disciplīnām, lai atrisinātu šīs problēmas.
Pasākumi aptver visu ciklu, sākot no 
fundamentālās pētniecības līdz tirgum, 
ieskaitot pasākumus, kas saistīti ar 
inovāciju, piemēram, izmēģinājuma 
projekti, demonstrējumi, izmēģinājuma 
stendi, atbalsts publiskajam iepirkumam, 
izstrāde, tiešo lietotāju virzīta inovācija, 
sociālā inovācija un inovāciju ieviešana
tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 15.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrēto mērķu un pasākumu pamatvirzieni – 17. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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pasākumiem izcilības izvēršanai mazāk 
attīstītos Savienības reģionos.

Or. en

Pamatojums

Šīs darbības tagad ir iekļautas no jauna ierosinātajā konkrētajā mērķī „Izcilības izplatīšana 
un dalības paplašināšana”, kas ietilpst prioritātē „Zinātnes izcilība”.

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, lai gan 60 % Eiropas 
universitāšu absolventu ir sievietes, tikai 
18 % A kategorijas zinātnieku ir sievietes, 
salīdzinot ar 27 % ASV. Mazais to 
sieviešu skaits, kas spēj turpināt karjeru 
zinātnes jomā, ir milzīga izšķērdība, 
talantu zaudēšana un traucēklis Eiropas 
pētniecības izcilībai.

Or. en

Pamatojums

Dzimumu līdztiesība ir galvenais faktors, kas nosaka pētniecības kvalitāti. Kā tas ir 
pierādījies, dzimumu līdzsvara sasniegšana komandā veicina pētniecības un rezultātu 
kvalitāti. Turklāt dzimumu diversifikācija veicina inovāciju un ražīgumu.

Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt šie faktori vēl vairāk palielina 
Eiropas salīdzinošo nepievilcīgumu 
globālajā konkurencē par talantīgu 
zinātnieku piesaistīšanu. ASV sistēmas 
spēja piedāvāt vairāk līdzekļu uz vienu 
pētnieku un labākas karjeras iespējas 
izskaidro to, kāpēc ASV joprojām piesaista 

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

pētniekus no visas pasaules, tostarp 
desmitiem tūkstošus pētnieku no 
Savienības.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dzimumu līdzsvars jāņem vērā novērtēšanas procedūrās, jo ir lielas iespējas uzlabot sieviešu 
līdzdalību zinātnē.

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERC piešķir īpašu prioritāti palīdzības 
sniegšanai jaunajiem pētniekiem, lai viņi 
varētu kļūt neatkarīgi, sniedzot viņiem 
pienācīgu atbalstu kritiskajā posmā, kad 
viņi izveido vai konsolidē savu pētniecības 

ERC piešķir īpašu prioritāti palīdzības 
sniegšanai jaunajiem pētniekiem, lai viņi 
varētu kļūt neatkarīgi, sniedzot viņiem 
pienācīgu atbalstu kritiskajā posmā, kad 
viņi izveido vai konsolidē savu pētniecības 
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grupu vai programmu. grupu vai programmu. Atbalstīt var arī 
pētnieku atgriešanos un atkārtotu 
integrēšanos pēc ERC finansēšanas 
perioda beigām, īpaši savienojumā ar 
Eiropas Pētniecības telpas priekšsēdētāja 
amata shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (NJT) 2. Nākotnes un jaunās zinātnes un
tehnoloģijas (NJZT)

Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, būs nepieciešami attiecīgi grozījumi visā 
tekstā.)

Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Konkrētais mērķis ir veicināt progresīvu 
pētniecību ar iespēju atvērt Eiropas 
zinātnei un tehnoloģijai jaunas jomas.
Nodrošinot elastīgu atbalstu uz mērķi un 
sadarbību vērstai starpdisciplīnu 
pētniecībai dažādā mērogā un ieviešot 
novatorisku pētniecības praksi, mērķis ir 
apzināt un īstenot iespējas radīt ilgtermiņa 
ieguvumu pilsoņiem, ekonomikai un 
sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NJZT veicina izcilību ar kopīgiem 
projektiem, koncentrējoties uz progresīvu 
pētniecību nākotnē un jaunām zinātnes 
un tehnoloģijas iespējām. Aptverot visu 
kopīgās progresīvās pētniecības jomu no 
pamata progresīvās zinātnes līdz 
tehnoloģiju progresīvajai izstrādei un 
veicinot sadarbību pāri robežām no ļoti 
agrīniem pētniecības posmiem un 
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turpmāk, NJZT sniedz Savienības 
pievienoto vērtību modernās pētniecības 
jomā un palīdz izveidot izcilas pētniecības 
kopīgo kritisko masu visā Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan dažas idejas var attīstīt nelielā 
mērogā, citas var būt tik sarežģītas, ka to 
īstenošanai ir nepieciešams apvienot 
centienus plašā mērogā un ievērojami ilgā 
laikposmā. To ir atzinusi lielākā daļa 
pasaules ekonomiku, un pasaulē arvien 
palielinās konkurence tādu augstākā 

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

valsts un reģionālā līmenī kopīgu mērķu 
sasniegšanai, lai radītu kritisko masu, 
veicinātu sinerģiju un sasniegtu optimālu 
sviras efektu.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz 60 % NJZT resursu tiks veltīti 
augšupējai kopīgai progresīvai pētniecībai 
visās nozarēs, ievērojot to, ka ne vairāk kā 
25 % tiks koncentrēti jaunu sarežģītu 
NJZT pamatiniciatīvu īstenošanai.
NJZT Valde, kuras sastāvā ir zinātnieki,
inženieri ar visaugstāko reputāciju un 
atbilstošām zināšanām, nodrošinot 
pētniecības jomu daudzveidību un 
darbojoties kā privātpersonas, sniedz 
ieguldījumu un konsultē Komisiju par 
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NJZT darbību vispārējo zinātnisko 
stratēģiju, darba programmu izveidi un 
kritērijiem attiecībā uz uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kā arī par īpašu 
tematu noteikšanu NJZT proaktīvajām 
iniciatīvām un NJZT pamatiniciatīvām.
Visu NJZT projektu novērtēšana notiek 
tikai, ievērojot stingrus kritērijus attiecībā 
zinātnes un tehnoloģiju izcilību.

Or. en

Pamatojums

Lai gan NJZT pamatiniciatīvas ir svarīgas Eiropai, tām nevajag koncentrēt pārmērīgu 
finansējumu. Ievērojama summa jāvelta augšupējai kopīgai progresīvai pētniecībai, 
pamatojoties uz to lielo potenciālu veicināt ar NJZT saistīto mērķu sasniegšanu. NJZT Valde 
ar norādītajām īpašībām neapšaubāmi uzlabos vispārējos rezultātus, ko sagaida no NJZT, un 
noteikti palielinās vispārējo atbalstu šim konkrētajam mērķim. Izcilībai jābūt vienīgajam 
kritērijam, novērtējot NJZT saskaņā ar Eiropas Pētniecības padomes piemēru.

Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, būs nepieciešami attiecīgi grozījumi visā 
tekstā.)

Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtu pozitīvi paplašināt darbību uz pētniekiem iesācējiem, piemēram, attiecībā uz īstermiņa 
iecelšanu, lai piedalītos specializētos apmācību pasākumos.

Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Galvenie uzdevumi ir nodrošināt izcilu un 
novatorisku apmācību pētniekiem 
iesācējiem pēcdiploma līmenī, īstenojot 
starpdisciplīnu projektus un doktora 
programmas, ļaujot pētniekiem pilnveidot 
savu pētniecības mācību programmu un 
iesaistot universitātes, pētniecības iestādes, 
uzņēmumus, MVU un citas 
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valstīm. Tādējādi uzlabosies karjeras 
iespējas jauniem diplomu saņēmušiem 
pētniekiem gan publiskajā, gan privātajā 
sektorā.

sociālekonomiskās grupas no dažādām 
valstīm. Tādējādi pilnveidosies un
uzlabosies karjeras iespējas jauniem 
diplomu saņēmušiem pētniekiem gan 
publiskajā, gan privātajā sektorā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatrod pareizais līdzsvars starp pētniecības mērķi un labu darbaudzināšanas shēmu.

Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Piedāvājot pētniekiem iespēju atgriezties pēc apmācības trešā valstī, uzlabosies Eiropas 
cilvēkkapitāls pētniecības un inovācijas jomā.

Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – d punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – e punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķi ir uzraudzīt progresu, nosakot
trūkumus un šķēršļus Marijas Kirī vārdā 
nosauktajās darbībās, un palielināt to 
ietekmi. Šajā saistībā izstrādā rādītājus un
analizē datus, kas saistīti ar pētnieku 
mobilitāti, prasmēm un karjeru, kā arī 
dzimumu līdztiesību, cenšoties rast 
sinerģiju un ciešu koordināciju ar tām 
politikas atbalsta darbībām attiecībā uz 
pētniekiem, viņu darbiniekiem un 
finansētājiem, kuras veic konkrētā mērķa 
“Atbildīga pētniecība un inovācija” 
ietvaros. Šā pasākuma mērķis ir arī vairot 
izpratni par pētnieka karjeras nozīmīgumu 
un pievilcīgumu un izplatīt pētniecības un 
inovācijas rezultātus, kas izriet no darba, 
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nosauktajām darbībām. kuru atbalsta ar Marijas Kirī vārdā 
nosauktajām darbībām. Tas ietver arī 
konkrētus pasākumus ar mērķi novērst 
sieviešu mobilitātes šķēršļus.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mūsdienīga pētniecības infrastruktūra kļūst 
arvien sarežģītāka un dārgāk uzturama, un 
bieži vien tās vajadzībām ir nepieciešams 
integrēt dažādu aprīkojumu, pakalpojumus 
un datu avotus un īstenot plašu sadarbību 
starp valstīm. Nevienai atsevišķai valstij 
nav pietiekami daudz resursu, lai atbalstītu 
visu pētniecības infrastruktūru, kas tai 
vajadzīga, tāpēc jānovērtē to ieviesto 
Eiropas pētniecības infrastruktūru 
nopelns, kas ir radījušas izcilu paraugu, 
apvienojot resursus un uzskatāmi parādot 
kopīgās pieejas pievienoto vērtību 
aizritējušo četrdesmit gadu laikā. Eiropas 
pieejā attiecībā uz pētniecības
infrastruktūru pēdējo gadu laikā ir panākts 
ievērojams progress, īstenojot ESFRI 
infrastruktūras ceļvedi, integrējot un 
atverot valstu pētniecības objektus un 
attīstot e-infrastruktūru, kas ir atvērtas un 
snieguma ziņā pozitīvas digitālās Eiropas 
Pētniecības telpas pamats. Visas Eiropas 
pētniecības infrastruktūras tīkls nostiprina 
tās cilvēkkapitāla bāzi, nodrošinot pasaules 
līmeņa apmācību jaunas paaudzes 
pētniekiem un inženieriem un veicinot 
starpdisciplīnu sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt esošo sadarbības pieredzi šajā jomā, kas nodrošinājusi Eiropas mēroga 
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pētniecības infrastruktūras, kuras ir labi veidotas un kurām ir pasaules mēroga reputācija.

Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IKT ir pārveidojušas zinātni, ļaujot 
sadarboties attālināti, apstrādāt milzīgus 
datu apjomus, veikt in-silico 
eksperimentus un piekļūt tāliem 
resursiem. Pētniecības starpvalstu un 
starpdisciplīnu raksturs ir pastiprinājies, 
prasot izmantot IKT infrastruktūras, kas 
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ir pārvalstiskas kā pati zinātne. Tāpēc ir 
lietderīgi 35 % šim konkrētajam mērķim 
paredzētā budžeta novirzīt uz e-
infrastruktūru pētniecību un inovāciju.

Or. en

Pamatojums

IKT svarīgā nozīme modernas zinātnes un inovācijas attīstībā prasa paredzēt minimālo 
atbalstu šāda veida infrastruktūrām.

Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Mērķi ir nodrošināt ESFRI un citas 
pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras 
īstenošanu un darbību, tostarp Eiropas 
intereses reģionālo partnerobjektu attīstību, 
kā arī starpvalstu piekļuvi pasaules klases 
Eiropas pētniecības infrastruktūrām,
valstu pētniecības infrastruktūras 
integrēšanu un starpvalstu pieejamību un 
e-infrastruktūras attīstību, izvēršanu un 
darbību, lai nodrošinātu pasaulē vadošas 
spējas tīklu, datošanas un zinātnisko datu 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Daudzas pētniecības infrastruktūras ir izvietotas vairākās dalībvalstīs, lai gan galvenās šo 
infrastruktūru ieviešanas izmaksas finansēs, izmantojot valstu saistības, ES finansējums 
starpvalstu elementiem būs svarīgs, lai aptvertu to Eiropas pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

sākt izmantot vai pilnveidot tehnoloģiju jau 
agrīnā posmā, veicināt pētniecības un 
izstrādes partnerības ar rūpniecības nozari, 
stimulēt pētniecības infrastruktūras 
rūpniecisku izmantošanu un rosināt 
inovāciju kopu izveidi. Šis pasākums arī 
atbalsta to darbinieku izglītību un
apmācību un/vai apmaiņu, kuri izmanto,
pārvalda un vada pētniecības 
infrastruktūru, ieskaitot augstākā līmeņa 
vadītāju un projekta vadītāju norīkošanas 
režīmu.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik personāla mobilitāte Eiropas pētniecības infrastruktūrā ir ļoti maza un balstās uz 
individuāliem un ad hoc risinājumiem. Personāla mobilitāte ievērojami uzlabosies, 
izmantojot īpašu shēmu augstākā līmeņa vadītājiem un projekta vadītājiem.

Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Eiropas pētniecības infrastruktūrām ir plašas zināšanas attiecīgajās starptautiskās 
sadarbības jomās, tāpēc tās jālieto kā tematiskās prioritātes noteikšanas avoti, nosakot ES 
starptautiskās sadarbības stratēģiju pētniecībā.
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Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a IZCILĪBAS IZPLATĪŠANA UN 
DALĪBAS PAPLAŠINĀŠANA
4.a 1. Konkrētais mērķis
Konkrētais mērķis ir pilnībā izmantot 
Eiropas talantu kopuma potenciālu un 
nodrošināt, ka inovāciju virzītas 
ekonomikas labumi ir gan maksimāli 
palielināti, gan taisnīgi sadalīti starp 
visām Savienības valstīm, reģioniem un 
pilsoņiem.
Atsaucoties uz Savienības pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības politikas mērķiem, 
LESD skaidri norādīts, ka “Savienība visā 
tās teritorijā atbalsta uzņēmumu, tostarp 
mazo un vidējo uzņēmumu, pētniecības 
centru un universitāšu kvalitatīvo 
pētījumu un tehnoloģiju izstrādes”.
Tiešām, nodrošināt to, ka ar pētniecību 
un inovāciju saistītās darbības tiek plaši 
izplatītas visās dalībvalstīs, jau sen ir bijis 
svarīgs Savienības politikas mērķis.
Tomēr, neraugoties uz neseno tendenci 
atsevišķu dalībvalstu inovācijas 
sniegumiem saplūst, starp 27 ES 
dalībvalstīm vēl arvien saglabājas krasas 
atšķirības, kā tas norādīts Pētniecības un 
inovācijas savienības 2011. gada rezultātu 
pārskatā. Turklāt, ierobežojot valstu 
budžetus, pašreizējā finanšu krīze draud 
palielināt plaisu starp “inovācijas 
līderiem” un “pieticīgajiem inovatoriem”.
4.a . Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Lai gūtu panākumus virzībā uz 
ilgtspējīgu, integrējošu un gudru 
sabiedrību, Eiropai vislabākajā veidā 
jāizmanto Savienībā pieejamais intelekts 
un jāatraisa neskartais pētniecības un 
inovācijas potenciāls. Tas ir patiess 
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Eiropas izaicinājums, izšķirošs mūsu 
starptautiskajai konkurētspējai, un 
dalībvalstis vienas to nevar atrisināt.
Izglītojot un apvienojot izcilības kopumu 
visās nozarēs un reģionos un izplatot 
izcilību visā tās teritorijā, ierosinātās 
darbības veicinās Eiropas Pētniecības 
telpas nostiprināšanu.
4. a 3 Pasākumu pamatvirzieni
Lai nodrošinātu pētniecības un inovācijas 
finansējuma efektivitāti, 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
jābūt atvērtai plašam dalībnieku lokam, 
ieskaitot jaunpienācējus, un jāpārliecinās, 
ka izcilība dominē visur, kur tā eksistē.
Tāpēc talants ir jākopj un jāatbalsta, lai 
tas pāraugtu izcilībā, ļaujot visas Eiropas 
pētniekiem un inovatoriem gūt labumu no 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
instrumentiem, tīkliem un finansējuma.
Darbību mērķis būs attīstīt izcilības 
potenciālu, sniedzot atbalstu politikas 
apguvei un tīklu veidošanas un 
mērķsadarbības shēmām, kas uzlabo 
sakarus starp pētniekiem un inovatoriem 
visās dalībvalstīs, tostarp piesaista izcilus 
akadēmiķus institūcijām, kurām ir 
neapšaubāmas iespējas panākt izcilību 
pētniecības jomā, apvienojot intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašniekus un lietotājus 
un veicinot apmācības iespējas. Šādas 
darbības ietver:
a) jauno izcilības centru savienošanu 
dalībvalstīs un reģionos, kuros inovācijas 
rezultāti ir zemāki, ar starptautiski 
vadošiem darījumu partneriem citur 
Eiropā;
b) konkursa uzsākšanu par starptautiski 
konkurējošu pētniecības centru 
dibināšanu kohēzijas reģionos; konkursa 
kandidātiem jābūt komandām, kas katra 
ietver novatorisku, taču vēl arvien mazāk 
attīstītu reģionu un starptautiski atzītu 
izcilības centru citur Eiropā;
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c) Eiropas Pētniecības telpas 
priekšsēdētāju amata izveidi, lai darbam 
iestādēs, kurām ir neapšaubāmas iespējas 
panākt izcilību pētniecības jomā, 
piesaistītu izcilus akadēmiķus, ļaujot šīm 
iestādēm pilnībā izmantot savas iespējas 
un tādējādi visā Eiropas Pētniecības telpā 
radīt vienlīdzīgus apstākļus pētniecībai un 
inovācijai;
d) “izcilības apstiprinājuma” piešķiršanu 
pozitīvi novērtētiem Eiropas Pētniecības 
padomes, Marijas Sklodovskas-Kirī vai 
sadarbības projekta priekšlikumiem, kas 
nav varējuši saņemt finansējumu budžeta 
ierobežojumu dēļ;
e) “izcilības apstiprinājuma” piešķiršanu 
pabeigtiem projektiem, lai veicinātu 
turpmāko pasākumu finansēšanu 
(piemēram, izmēģinājuma kārta, 
demonstrējumu projekti vai pētījumu 
rezultātu pienācīga novērtēšana);
f) Eiropas Pētniecības padomes 
“atkārtotu dotāciju” piešķiršanu 
pētniekiem, kas pašlaik strādā ārpus 
Eiropas un vēlas strādāt Eiropā, vai 
pētniekiem, kas jau strādā Eiropā un 
vēlas pārcelties uz mazāk attīstītu 
reģionu;
g) vismaz 5 % no summas, kas paredzēta 
darbībām prioritātēs, kuras veltītas 
vadošajai lomai sabiedrībā un sabiedrības 
problēmu risināšanai, piešķiršanu tādu 
papildvienošanos finansiālajam 
atbalstam, ko parakstījušas organizācijas, 
kas ir kopīgu pētījumu projektu 
finansējuma saņēmējas, un citas 
struktūras un organizācijas, kas izveidotas 
galvenokārt valstīs, kuras nav tās valstis, 
kas tieši iesaistītas projektos, ar īpašo 
mērķi veicināt apmācību iespējas (proti, 
doktorantūras un pēcdoktorantūras amata 
vietas);
h) sekmīgo tīklu stiprināšanu ar mērķi 
izveidot augstas kvalitātes institucionālo 
tīklu pētniecības un inovācijas jomā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta COST, lai 
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veicinātu darbības, nosakot un savienojot 
“izcilības punktus” (augstas kvalitātes 
zinātniskās kopienas un karjeras 
sākumposma pētniekus) visā Eiropā;
i) īpašu apmācības mehānismu izstrādi 
par to, kā piedalīties pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020”, pilnībā izmantojot 
priekšrocības, ko sniedz tādi esošie tīkli kā 
valstu kontaktpunkti;
j) doktorantūras un pēcdoktorantūras 
stipendiju, kā arī progresīvas apmācības 
stipendiju pieejamības nodrošināšanu 
inženieriem, lai piekļūtu visām 
starptautiskajām pētniecības 
infrastruktūrām Eiropā, tostarp tām, ko 
vada starptautiskās zinātniskās 
organizācijas;
k) pārdomātas specializācijas stratēģiju 
izstrādes un uzraudzības pārraudzību.
Tiks izstrādāts politikas atbalsta 
instruments, un ar starptautiska 
salīdzinoša novērtējuma un labākās 
prakses apmaiņas palīdzību reģionālajā 
līmenī tiks veicināta politikas apguve;
l) tāda tiešsaistes tirgus izveidi, kurā var 
reklamēt intelektuālo īpašumu, savedot 
kopā intelektuālā īpašuma tiesību 
īpašniekus un lietotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 4. b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b ATBILDĪGA PĒTNIECĪBA UN 
INOVĀCIJA
4.b . Konkrētais mērķis
Konkrētais mērķis ir izveidot konstruktīvu 
dialogu starp zinātni un sabiedrību, 
pieņemt darbā jaunus zinātnes talantus 
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un apvienot zinātnisko izcilību ar sociālo 
informētību un atbildību.
Straujš progress mūsdienu zinātniskajā 
pētniecībā un inovācijā ir palielinājis tādu 
svarīgu ētisko, tiesisko un sociālo 
jautājumu skaitu, kam nepieciešamas 
pastiprinātas zinātnes un sabiedrības 
attiecības un iesaistīšanās.
Pareizo atbilžu rašanai uz problēmām, ar 
ko saskaras Eiropa, ir vajadzīga iespējami 
lielāka skaita dažādu dalībnieku 
iesaistīšanās pētniecības un inovācijas 
procesā. Tradicionāli zinātnes un 
sabiedrības mijiedarbība bijusi ierobežota 
uz vienvirziena, lejupēju ekspertu 
zināšanu nodošanu pilsoņiem. Virzībai uz 
atvērtu, efektīvu un demokrātisku, uz 
zināšanām balstītu sabiedrību ir 
vajadzīgas pārmaiņas uz izteiktāku 
divvirzienu dialogu ārpus tradicionālās 
izglītības zinātnes jomā vai pašreizējās 
koncepcijas par pilsoņiem tikai kā 
pētījumu rezultātu patērētājiem. Šīs 
dialoga veida attiecības neapšaubāmi 
atļaus zinātnei un inovācijai attīstīties 
atbildīgāk.
Savienībai jāpieņem darbā talanti, lai 
veicinātu tās konkurētspējas šķautni 
pasaules ekonomikā. Lai līdz 2020. gadam 
Eiropā būtu 1 miljons neto papildu 
nepieciešamo pētnieku, sasniedzot 
pētniecības un izstrādes intensitātes mērķi 
3 % apjomā no IKP, Savienībai vajadzīgs, 
lai tās labākie jaunieši izvēlas karjeru 
zinātnes jomā, un tai ir vajadzīgs dažāds
un dzimumu ziņā līdzsvarots darbaspēks.
Līdz šim ir bijis arvien grūtāk iesaistīt 
zinātnes un tehnoloģijas jomā lielāku 
daļu jauniešu, un Eiropā pieaug bažas, ka 
daudzi talantīgi jaunieši neizvēlēsies 
karjeru šajās nozarēs. Turklāt ir arī 
nepieciešams nodrošināt, ka cilvēki, kas ir 
uzsākuši karjeru zinātnes vai tehnoloģijas 
jomā, var saglabāt savu entuziasmu un 
motivāciju un ka viņiem ir personīgās 
attīstības iespējas, nepametot savas 
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disciplīnas.
Zinātnē ir arī izteikta dzimumu 
nelīdzsvarotība. Ja Eiropa vēlas 
pārliecināties, ka tā finansē efektīvu un 
lietderīgu pētniecības un inovācijas 
programmu, īpaša uzmanība jāpievērš 
sieviešu nepietiekamajai pārstāvībai 
zinātnē un apsvērumu trūkumam par 
dzimumu atšķirībām zinātnes jomā.
4.b 2 Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Sociālā un politiskā atbalsta 
paplašināšana zinātnei un tehnoloģijai 
visās dalībvalstīs ir arvien svarīgāks 
jautājums, ko ievērojami ir saasinājusi 
pašreizējā ekonomikas krīze:
demokrātiskā sabiedrībā prioritātei 
publiskajiem ieguldījumiem zinātnē 
vajadzīgs liels sociālo un politisko 
atbalstītāju loks, kas atzīst zinātnes 
vērtības, ir izglītots tās procesos un spēj 
atzīt tās ieguldījumus zināšanās, 
sabiedrībā un ekonomikas progresā.
Auglīgs un vērtīgs dialogs starp zinātni un 
sabiedrību nekļūdīgi veicinās atbildīgāku 
zinātni un pilsoņiem piemērotākās 
politikas attīstību. Atšķirīgā “dabas 
laboratorija”, ko veido Eiropa, un 
dažādais redzējums, kas rodas kontinentā, 
sniedz pievienoto vērtību, kas uzlabo 
dažādu dalībnieku dialoga būtiskumu.
Turklāt zinātnes kultūras veicināšana 
Eiropā stiprinās demokrātiskās un 
humānistiskās vērtības un palīdzēs 
palielināt interesi par karjeru zinātnes un 
tehnoloģijas jomā. Eiropas zinātnes un 
tehnoloģijas sistēmas labais stāvoklis ir 
atkarīgs no tās spējas piesaistīt jaunus 
talantus.
4.b 3 Pasākumu pamatvirzieni
Pasākumu mērķim jābūt jaunu talantu 
piesaistīšanai zinātnes un tehnoloģijas 
studijām Eiropas sabiedrībā un dzimumu 
atšķirību novēršanai attiecībā uz 
cilvēkresursiem, kas Savienībā strādā 
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pētniecības jomā. Tiks atbalstīta arī mūsu 
spējas palielināšana iekļaut zinātnes un 
tehnoloģiju zināšanas un metodes 
lēmumu pieņemšanas procesos, tādu 
mehānismu izstrāde, kas ļauj paplašināt 
un padziļināt iespēju sociālo novērtējumu, 
atbalsts populistisku un pret zinātni vērstu 
kustību novēršanai, lai saglabātu 
neapšaubāmību, un pārliecināšanās, ka 
visā inovācijas procesā ir ievērotas ētiskās 
un sociālās vērtības.
Pasākumus vērš uz to, lai:
a) padarītu karjeru zinātnes un 
tehnoloģijas jomā pievilcīgu jauniem 
studentiem un veicinātu ilgtspējīgu 
mijiedarbību starp skolām un pētniecības 
iestādēm;
b) nodrošinātu dzimumu līdztiesību tās 
divos aspektos: nodrošinot līdztiesību 
pētniecības karjerā un iekļaujot dzimumu 
apsvērumus pētniecības attīstībā;
c) veicinātu sabiedrības integrāciju 
zinātnes un inovācijas jautājumos;
uzraudzītu, kā zinātni uztver pilsoņi, un 
atbalstītu pilsoņu līdzdalību pētniecības 
un inovācijas politikā;
d) izglītotu zinātnes jomā pilsoņus, 
sniedzot oficiālu un neoficiālu izglītību
zinātnes jomā un izvēršot uz zinātni 
balstītas darbības, proti, zinātnes centros, 
kā sevišķi svarīgu vajadzību, lai attīstītu 
nākotnes sabiedrību kā darbaspēku, un kā 
līdzāspastāvēšanas pamatu demokrātijā;
e) uzlabotu atklātu piekļuvi zinātnes 
rezultātiem un datiem, palielinot 
zinātnisko izcilību un ekonomisko 
konkurētspēju;
f) pilnveidotu visu ieinteresēto personu 
(pētnieku, valsts iestāžu, rūpniecības 
nozares) veiktās atbildīgās pētniecības un 
inovācijas attīstības pārvaldību, kas atbilst 
sabiedrības vajadzībām un prasībām, un 
uzraudzītu tās attīstību;
g) uzlabotu zināšanas par zinātniskajiem 
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paziņojumiem, uzlabojot zinātnieku, 
vispārēja rakstura plašsaziņas līdzekļu un 
sabiedrības mijiedarbības kvalitāti un 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām. Integrēta 
pieeja, kas veicina SPT kombinējošo, 
konverģences un savstarpēji papildinošo 
ietekmi dažādos inovācijas ciklos un 
vērtības ķēdēs, var nodrošināt 
daudzsološus pētniecības rezultātus un 
radīt iespējas jaunām rūpnieciskām 
tehnoloģijām, produktiem, pakalpojumiem 
un jauniem lietojumiem (piemēram, 
kosmosa, transporta, vides, veselības 
nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs inovācijas 
avots tiks elastīgi izmantotas daudzās SPT 
un pamattehnoloģiju mijiedarbības.
Tādējādi tiks papildināts atbalsts SPT 
pētniecībai un inovācijai, kuru var sniegt 
valsts vai reģionālas iestādes atbilstīgi 
kohēzijas politikas fondiem pārdomātas 
specializācijas stratēģiju ietvaros.

Virziena “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā” galvenais 
komponents ir svarīgās pamattehnoloģijas 
(SPT), ko definē kā mikroelektroniku un 
nanoelektroniku, fotoniku, 
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
progresīvus (uzlabotus) materiālus un 
progresīvas ražošanas sistēmas. Šīs 
daudzdisciplīnu, zināšanu ietilpīgās un 
resursietilpīgās tehnoloģijas aptver daudzas 
un dažādas nozares, veidojot pamatu 
nozīmīgām Eiropas rūpniecības 
konkurences priekšrocībām un jaunu 
darba vietu radīšanai. Integrēta pieeja, kas 
veicina SPT kombinējošo, konverģences 
un savstarpēji papildinošo ietekmi dažādos 
inovācijas ciklos un vērtības ķēdēs, var 
nodrošināt daudzsološus pētniecības 
rezultātus un radīt iespējas jaunām 
rūpnieciskām tehnoloģijām, produktiem, 
pakalpojumiem, kā arī jauniem 
lietojumiem un ilgtspējīgai pieejai
(piemēram, kosmosa, transporta, vides, 
veselības nozarē u. c.). Tāpēc kā nozīmīgs 
inovācijas avots tiks elastīgi izmantotas 
daudzās SPT un pamattehnoloģiju 
mijiedarbības. Tādējādi tiks papildināts 
atbalsts SPT pētniecībai un inovācijai, kuru 
var sniegt valsts vai reģionālas iestādes 
atbilstīgi kohēzijas politikas fondiem 
pārdomātas specializācijas stratēģiju 
ietvaros.
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Or. en

Pamatojums

Šajā kontekstā pilnīgi obligāta ir jaunu darba vietu radīšana, kā arī Eiropas konkurētspējas 
palielināšana.

Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 12. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā, bet pašlaik tā 
ir sadrumstalota valstu programmās, ko 
īsteno dažas Savienības dalībvalstis. Lai 
saglabātu konkurences priekšrocības, 
aizsargātu Savienības kosmosa 
infrastruktūru, piemēram, Galileo, un 
nodrošinātu Savienībai svarīgu lomu 
kosmosā arī nākotnē, ir vajadzīga 
koordinācija Savienības līmenī un 
ieguldījumi kosmosa izpētē (sal. LESD 
189. pantu). Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots.

Kosmoss ir strauji augoša nozare, kas 
nodrošina informāciju, kura ir būtiska 
daudzām mūsdienu sabiedrības jomām, 
apmierinot tās pamatvajadzības, un kas 
risina vispārējus zinātniskus jautājumus un 
kalpo tam, lai saglabātu Savienības kā 
galvenā dalībnieka pozīciju starptautiskā 
mērogā. Kosmosa izpēte ir pamatā visām 
darbībām, ko veic kosmosā. Lai saglabātu 
konkurences priekšrocības, aizsargātu 
Savienības kosmosa infrastruktūru, 
piemēram, Galileo, un nodrošinātu 
Savienībai svarīgu lomu kosmosā arī 
nākotnē, ir vajadzīga koordinācija 
Savienības līmenī un ieguldījumi kosmosa 
izpētē (sal. LESD 189. pantu). To panāks 
ciešā sadarbībā ar Eiropas Kosmosa 
aģentūru. Turklāt pakārtotie novatoriskie 
pakalpojumi un lietojumi, kuros izmanto 
no kosmosa tehnoloģijām atvasinātu 
informāciju, ir svarīgs izaugsmes un 
darbvietu radīšanas avots, un to 
pilnveidošana Savienībai ir svarīga 
iespēja.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 1. daļa – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) satura tehnoloģijas un informācijas 
pārvaldība ― IKT digitālajam saturam un 
radošumam;

d) satura tehnoloģijas un informācijas 
pārvaldība ― IKT digitālajam saturam, 
kultūras nozarēm, tostarp kultūras 
mantojumam un tūrismam, un
radošumam;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 1. daļa – fa punkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) kvantu tehnoloģijas ― IKT ierīču 
nākamā paaudze, apvienojot kvantu fiziku 
un informācijas zinātni.

Or. en

Pamatojums

Kvantu tehnoloģijām ir galvenā nozīme, lai izstrādātu IKT ierīču nākamo paaudzi, apvienojot 
kvantu fiziku un informācijas zinātni. Tās atbalsta pilnīgi jaunus aprēķina režīmus ar 
kvalitatīvi jauniem un spēcīgiem algoritmiem, pamatojoties uz kvantu principiem. Pašreizējais 
kontroles līmenis, kas sasniegts attiecībā uz kvantu dinamiku, ir devis iespēju izstrādāt kvantu 
reakciju fizikālajās sistēmās, ļauj izveidot jaunus un nebijušus datošanas un sakaru līdzekļus, 
tādējādi veidojot jaunu konceptuālo platformu, kas rada pamatu, iespējams, kardinālu 
tehnoloģiju saimei.

Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzams, ka šie seši būtiskākie 
pasākumu virzieni aptvers visu vajadzību 
klāstu. Tie ietvertu rūpniecisko līderību 
vispārīgos uz IKT balstītos risinājumos, 
produktos un pakalpojumos, kas vajadzīgi 

Paredzams, ka šie septiņi būtiskākie 
pasākumu virzieni aptvers visu vajadzību 
klāstu. Tie ietvertu rūpniecisko līderību 
vispārīgos uz IKT balstītos risinājumos, 
produktos un pakalpojumos, kas vajadzīgi 
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svarīgu sabiedrības problēmu risināšanai, 
kā arī no pieteikumiem atkarīgas IKT 
pētniecības un inovācijas programmas, kas 
tiks atbalstītas vienlaicīgi ar attiecīgās 
sabiedrības problēmas risināšanu.

svarīgu sabiedrības problēmu risināšanai, 
kā arī no pieteikumiem atkarīgas IKT 
pētniecības un inovācijas programmas, kas 
tiks atbalstītas vienlaicīgi ar attiecīgās 
sabiedrības problēmas risināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 1.1.3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos sešos pasākumu virzienos ir iekļauta 
arī konkrēti ar IKT saistīta pētniecības 
infrastruktūra, piemēram, dzīvās 
laboratorijas plaša mēroga eksperimentiem 
un infrastruktūra svarīgajām 
pamattehnoloģijām un to integrācijai 
progresīvos produktos un novatoriskās 
viedajās sistēmās, tostarp aprīkojums, 
instrumenti, atbalsta pakalpojumi, tīras 
telpas un piekļuve lietuvēm prototipu 
veidošanai.

Šajos septiņos pasākumu virzienos ir 
iekļauta arī konkrēti ar IKT saistīta 
pētniecības infrastruktūra, piemēram, 
dzīvās laboratorijas plaša mēroga 
eksperimentiem un infrastruktūra 
svarīgajām pamattehnoloģijām un to 
integrācijai progresīvos produktos un 
novatoriskās viedajās sistēmās, tostarp 
aprīkojums, instrumenti, atbalsta 
pakalpojumi, tīras telpas un piekļuve 
lietuvēm prototipu veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanotehnoloģijas apvieno tādu jaunu 
tehnoloģiju klāstu, kurām ir pierādīts 
potenciāls, un tām ir revolucionāra 
ietekme, piemēram, uz materiāliem, IKT, 
bioloģiju, veselības aprūpi un patēriņa 
precēm, tiklīdz pētniecība tiek realizēta 
progresīvos produktos un ražošanas 
procesos.

Nanotehnoloģijas apvieno tādu jaunu 
tehnoloģiju klāstu, kurām ir pierādīts 
potenciāls, un tām ir revolucionāra 
ietekme, piemēram, uz materiāliem, IKT, 
bioloģiju, veselības aprūpi un patēriņa 
precēm, tiklīdz pētniecība tiek realizēta 
konkurētspējīgos produktos un ražošanas 
procesos.

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – aa apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Nanomateriālu, komponentu un 
sistēmu efektīva sintēze un ražošana.
Koncentrēšanās uz jaunām darbībām, 
jaunu un esošo procesu gudru 
integrāciju, kā arī intensitātes 
palielināšanu, lai panāktu produktu un 
elastīgu iekārtu masveida ražošanu, kas 
nodrošina zināšanu efektīvu pārnesi uz 
rūpniecisko inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – ba apakšpunkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Jauna līdzekļa izveide, lai izstrādātu, 
modelētu, raksturotu nanomateriālus, 
sastāvdaļas un sistēmas un veiktu 
manipulācijas ar tiem.
Mērķis pētīt, attēlot un kontrolēt jaunos 
nanomateriālus un sistēmu 
nanotehnoloģiju jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 1.2.3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Nanomateriālu, komponentu un 
sistēmu efektīva sintēze un ražošana

svītrots

Koncentrēšanās uz jaunām darbībām, 
jaunu un esošo procesu gudru 
integrāciju, kā arī intensitātes 
palielināšanu, lai panāktu produktu un 
daudzfunkcionālu iekārtu masveida 
ražošanu, kas nodrošina zināšanu 
efektīvu pārnesi uz rūpniecisko inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicina jaunas “zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai, piemēram, izmantojot CO2 kā 
oglekļa bāzi smalkajām ķīmiskajām 
vielām un alternatīviem degvielas veidiem.

Veicina jaunas “zaļo” inovāciju alianses un 
rūpniecības simbiozi, ļaujot rūpniecības 
nozarēm dažādot to darbību, paplašināt to 
uzņēmējdarbības modeļus, atkārtoti 
izmantojot to atkritumus kā pamatu jaunai 
produkcijai.

Or. en

Pamatojums

Pārāk specifisks kā piemērs un var ietekmēt turpmāko pētniecības virzienu.

Grozījums Nr. 131
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un izstrāde jaunām un Pētniecība un izstrāde jaunām un 
novatoriskām materiālu, sastāvdaļu un 
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novatoriskām tehnoloģijām un sistēmām. sistēmu ražošanas tehnoloģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – d apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu jaunu produktu un lietojumu un 
patērētāju uzvedības veidu izstrāde, kas 
samazina pieprasījumu pēc enerģijas un 
veicina ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda 
izmešu daudzumu.

Tādu jaunu materiālu, sastāvdaļu,
produktu un lietojumu izstrāde, kas 
samazina pieprasījumu pēc enerģijas un 
veicina ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda 
izmešu daudzumu.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – e apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp tādu 
materiālu saglabāšana, kam ir vēsturiska 
vai kultūras vērtība.

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, pamatojoties uz 
jauniem materiāliem.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Materiālu izmantošanas optimizācija svītrots
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Pētniecība un izstrāde, lai izpētītu 
materiālu izmantošanas alternatīvas un 
novatoriskas uzņēmējdarbības modeļa 
pieejas.

Or. en

Pamatojums

Jau iekļauts citās iedaļās.

Grozījums Nr. 135
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, 
bioinformātika un sistēmbioloģija, kam ir 
īpaši liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus 
lietojumus.

Tādu jaunu tehnoloģijas jomu attīstīšana 
kā, piemēram, sintētiskā bioloģija, 
bioinformātika un sistēmbioloģija, kam ir 
īpaši liels potenciāls radīt pilnīgi jaunus 
produktus, lietojumus un tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – b apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rūpnieciskās biotehnoloģijas attīstīšana 
konkurētspējīgiem rūpniecības produktiem 
un procesiem (piemēram, ķīmijas 
rūpniecība, veselība, ieguve, enerģētika, 
celuloze un papīrs, tekstilizstrādājumi, 
ciete, pārtikas pārstrāde) un tās ekoloģiskā 
dimensija.

Rūpnieciskās biotehnoloģijas attīstīšana 
konkurētspējīgiem rūpniecības 
materiāliem, produktiem un ilgtspējīgiem
procesiem (piemēram, ķimikālijas, 
veselība, ieguve, enerģētika, celuloze un 
papīrs, tekstilizstrādājumi, ciete, pārtikas 
pārstrāde) un tās ekoloģiskā un ar veselību 
saistītā dimensija.

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts – 1.4.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti), lai 
uzlabotu līderību un konkurences 
priekšrocības vairākās dažādās rūpniecības
nozarēs.

Platformu tehnoloģiju attīstīšana 
(piemēram, genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulārie instrumenti un 
šūnu platformas), lai uzlabotu līderību un 
konkurences priekšrocības vairākās 
dažādās nozarēs ar ekonomisko ietekmi. Šī 
pieeja var turpināt uzlabot jaunu MVU 
potenciālu un ievērojami samazināt laiku 
līdz ieviešanai tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā ir sadrumstalota
nedaudzu dalībvalstu vietējās programmās.
Tehnoloģijas un konkurences priekšrocību 
saglabāšanai ir vajadzīga Savienības 
līmeņa rīcība, lai koordinētu kosmosa 
izpēti, veicinātu pētnieku dalību no visām 
dalībvalstīm un samazinātu šķēršļus 
starptautiskiem kopīgiem kosmosa izpētes 
projektiem. Tas ir jādara sadarbībā ar 
Eiropas Kosmosa aģentūru, kas kopš 
1975. gada ir veiksmīgi vadījusi 
rūpnieciskās satelītu izstrādes un tālākā 
kosmosa misijas starpvaldību līmenī ar 

Pētniecība, tehnoloģijas attīstība un 
inovācija rada pamatu tādu spēju 
veidošanai kosmosa jomā, kuras ir svarīgas 
Eiropas sabiedrībai. Laikā, kad Amerikas 
Savienotās Valstis tērē pētniecībai un 
izstrādei aptuveni 25 % no to budžeta, kas 
atvēlēts kosmosa jomai, Savienība šim 
mērķim tērē mazāk nekā 10%. Turklāt 
kosmosa izpēte Savienībā ir risināta
dalībvalstu vietējās programmās.
Tehnoloģijas un konkurences priekšrocību 
saglabāšanai ir vajadzīga Savienības 
līmeņa rīcība, lai koordinētu kosmosa 
izpēti, veicinātu pētnieku dalību no visām 
dalībvalstīm un samazinātu šķēršļus 
starptautiskiem kopīgiem kosmosa izpētes 
projektiem. Tas ir jādara sadarbībā ar 
Eiropas Kosmosa aģentūru, kas kopš 
1975. gada ir veiksmīgi vadījusi 
rūpnieciskās satelītu izstrādes un tālākā 
kosmosa misijas starpvaldību līmenī ar 
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dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

dažām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas 
satelītu sniegtā informācija piedāvās 
pieaugošu potenciālu novatorisku uz 
satelītiem balstītu pakārtoto pakalpojumu 
turpmākai attīstīšanai. Šī ir tipiska MVU 
darbības nozare, un tā būtu jāatbalsta ar 
pētniecības un inovāciju pasākumiem, lai 
gūtu maksimālu labumu no šīs iespējas un 
jo īpaši no ievērojamiem ieguldījumiem, 
kas veikti abās Savienības 
pamatiniciatīvās, proti, Galileo un GMES.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – a apakšpunkts –
1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis virziens ietver konkurētspējīgas un uz 
uzņēmējdarbību vērstas kosmosa nozares 
nodrošināšanu un attīstīšanu apvienojumā 
ar pasaules līmeņa kosmosa izpētes 
kopienu, lai saglabātu Eiropas līderību un 
neatkarību kosmosa tehnoloģijā, veicinātu 
inovāciju kosmosa nozarē un veicinātu uz 
kosmosu balstītu inovāciju uz sauszemes, 
piemēram, izmantojot attālās izpētes un 
navigācijas datus.

Šis virziens ietver konkurētspējīgas, tīras
un uz uzņēmējdarbību vērstas kosmosa 
nozares nodrošināšanu un attīstīšanu 
apvienojumā ar pasaules līmeņa kosmosa 
izpētes kopienu, lai saglabātu Eiropas 
līderību un neatkarību kosmosa 
tehnoloģijā, veicinātu inovāciju kosmosa 
nozarē un veicinātu uz kosmosu balstītu 
inovāciju uz sauszemes, piemēram, 
izmantojot attālās izpētes un navigācijas 
datus.

Or. en

Pamatojums

Vērš uzmanību uz to, ka kosmosa nozarē ir vajadzīgi uzlabojumi vides jomā.

Grozījums Nr. 140
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1.6. apakšpunkts – 1.6.3. punkts – c apakšpunkts –
1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

No Eiropas satelītiem iegūto datu 
izmantošanu var būtiski palielināt, 
rīkojoties saskaņoti, lai koordinētu un 
organizētu kosmosa datu apstrādi, 
validāciju un standartizāciju. Arī inovācijas 
datu apstrādē un izplatīšanā var nodrošināt 
augstu atdevi no ieguldījumiem kosmosa 
infrastruktūrā un veicināt sabiedrības 
problēmu risināšanu, jo īpaši tad, ja šīs 
darbības koordinē globāli, piemēram, 
izmantojot Zemes novērošanas sistēmu 
globālo tīklu un Eiropas ieguldījumu 
GMES, Eiropas satelītu navigācijas 
programmu Galileo vai — attiecībā uz 
klimata pārmaiņu jautājumiem — IPCC.

Or. en

Pamatojums

Skaidrāks formulējums par saistību starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un ES 
pamatprogrammām attiecībā uz kosmosu, jo īpaši GMES, kā arī par saistību starp GMES un 
Zemes novērošanas sistēmu globālo tīklu.

Grozījums Nr. 141
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt bankām parasti trūkst spēju 
novērtēt zināšanu aktīvus, piemēram, 
intelektuālo īpašumu, un tāpēc bieži tās 
nevēlas ieguldīt uz zināšanām balstītos 
uzņēmumos. Sekas ir tādas, ka daudzi 
izveidoti novatoriski uzņēmumi — gan 
lieli, gan mazi — nevar saņemt kredītus 
augstāka riska pētniecības un inovācijas 
pasākumiem.

Turklāt bankām parasti trūkst spēju 
novērtēt zināšanu aktīvus, piemēram, 
intelektuālo īpašumu, un tāpēc bieži tās 
nevēlas ieguldīt uz zināšanām balstītos 
uzņēmumos. Sekas ir tādas, ka daudzi 
izveidoti novatoriski uzņēmumi — gan 
lieli, gan mazi — nevar saņemt kredītus 
augstāka riska pētniecības un inovācijas 
pasākumiem. Eiropas Investīciju bankai, 
vadošajam aizņēmuma mehānismam 
Komisijas vārdā, būs tiesības sniegt 
aizdevumus projektiem ar augstu 
tehnoloģisko risku, nevis tikai piedāvāt 
aizdevumus ar likmēm, kas zemākas par 
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tirgus procentu likmēm, projektiem ar 
zemu tehnoloģisko risku. Enerģētikas 
jomā aizņēmuma mehānisms rūpēsies par 
projektiem, kas parasti saistīti ar augstāku 
tehnoloģisko risku nekā projektiem, kurus 
finansē ar Septītās pamatprogrammas 
riska dalīšanas finanšu mehānismu. Būs 
pieejams finansējums nenodrošinātu 
aizdevumu veidā.

Or. en

Pamatojums

RDFM tiecās finansēt salīdzinoši zema riska energotehnoloģijas demonstrējumus. Jaunajam 
instrumentam jāfinansē projekti ar augstāku riska profilu. Lai īstenotu agrīnā posma 
izaugsmes mērķus, MVU ar mazu apgrozījumu būtu vajadzīgi nenodrošināti aizdevumi.

Grozījums Nr. 142
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs problēmas īpašā veidā ietekmē arī tos 
zināšanu un tehnoloģiju nodošanas 
procesus tādas valsts pētniecības vidē, kas 
tiek īstenota universitātēs un pētniecības 
centros, un uzņēmumu vidē, kuros, 
izmantojot attiecīgo koncepcijas 
pierādījumu īstenošanu, nepieciešama 
inovatīvā potenciāla apstiprināšana, 
norādot, ka nodotās zināšanas un 
tehnoloģijas sniedz ieguldījumu tirgū.

Or. es

Grozījums Nr. 143
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
finansējuma — kredītu, garantiju, 

Mērķis ir uzlabot aizņēmuma 
finansējuma — kredītu, garantiju, 
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pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts izcilības 
potenciāls.

pretgarantiju, citu aizņēmuma un riska 
finansējuma veidu — pieejamību valsts un 
privātām organizācijām un publiskā un 
privātā sektora partnerībām, kas 
iesaistījušās pētniecības un inovācijas 
pasākumos, kuriem vajadzīgi riskanti 
ieguldījumi, lai tie būtu veiksmīgi. Galveno 
uzmanību pievērš atbalstam pētniecībai un 
inovācijai, kam ir augsts riska, taču arī 
augsts izcilības potenciāls.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir atbalstīt jo īpaši augsta riska/augsta ieguvuma inovāciju, kas bieži vien izraisa 
radikālāku, kardinālāku inovāciju, bet ko tradicionālie finanšu starpnieki vilcinās finansēt.

Grozījums Nr. 144
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā, ka viens no „Apvāršņa 2020” 
mērķiem ir veicināt esošās plaisas 
samazināšanu starp pētniecību un izstrādi 
un inovāciju, atbalstot jaunu vai uzlabotu 
preču un pakalpojumu ienākšanu tirgū 
un ņemot vērā koncepcijas pierādījuma 
posma būtisko lomu zināšanu nodošanas 
procesā, ievieš mehānismus, kas ļauj tādu 
koncepcijas pierādījuma posmu 
finansēšanu, kas nepieciešami, lai 
apstiprinātu pētījumu rezultātu 
priekšrocības, atbilstību un turpmāko 
novatorisko ietekmi vai nodotos 
izgudrojumus.

Or. es

Grozījums Nr. 145
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – b punkts – 5.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncepcijas pierādījuma punkts atbalsta 
zināšanu un tehnoloģiju nodošanas 
procesus industrializācijas posma 
iepriekšējās kārtās ar mērķi apstiprināt un 
vajadzības gadījumā palielināt 
novatorisko ietekmi minētās nodošanas 
tirgū, mazinot tajā neskaidrības un riskus, 
kas raksturīgi pētījumu rezultātu un valsts 
pētniecības telpā radīto izgudrojumu 
nodošanai ražošanas nozarei.

Or. es

Grozījums Nr. 146
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierosināto darbību mērķis ir papildināt 
valstu un reģionālo uzņēmējdarbības 
inovācijas politiku un programmas, 
veicināt sadarbību starp MVU un citiem 
inovācijā iesaistītiem dalībniekiem, 
aizpildīt trūkstošo posmu starp 
pētniecību/izstrādi un veiksmīgu ieviešanu 
tirgū, nodrošināt uzņēmējdarbības 
inovācijai labvēlīgāku vidi, tostarp 
pieprasījuma līmeņa pasākumus, un 
atbalstu, ņemot vērā inovācijas procesu 
mainīgumu, jaunas tehnoloģijas, tirgus un 
uzņēmējdarbības modeļus.

Ierosināto darbību mērķis ir papildināt 
valstu un reģionālo uzņēmējdarbības 
inovācijas politiku un programmas, 
veicināt sadarbību starp MVU un citiem 
inovācijā iesaistītiem dalībniekiem, 
aizpildīt trūkstošo posmu starp 
pētniecību/izstrādi un veiksmīgu ieviešanu 
tirgū, nodrošināt uzņēmējdarbības 
inovācijai labvēlīgāku vidi, tostarp 
pieprasījuma līmeņa pasākumus, kā arī
citus pasākumus, kas paredzēti, lai 
veicinātu publiskajā telpā izstrādāto 
pētījumu nodošanu ražošanas struktūrai,
un atbalstu, ņemot vērā inovācijas procesu 
mainīgumu, jaunas tehnoloģijas, tirgus un 
uzņēmējdarbības modeļus.

Or. es

Grozījums Nr. 147
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 3. daļa



PR\905549LV.doc 91/148 PE489.637v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU dalība Savienības pētniecībā un 
inovācijā nostiprina to pētniecības un 
izstrādes, kā arī tehnoloģiskās spējas, 
palielina to spēju radīt, apgūt un izmantot 
jaunas zināšanas, veicina jaunu risinājumu 
izmantošanu ekonomikā, stimulē inovāciju 
produktu, pakalpojumu un 
uzņēmējdarbības modeļu jomā, veicina 
uzņēmējdarbību lielākos tirgos un 
internacionalizē MVU zināšanu tīklus.
Tāpēc MVU, kuros ir ieviesta laba 
inovācijas pārvaldība, tādējādi bieži 
paļaujoties uz ārēju pieredzi un prasmēm, 
uzrāda labākus darbības rezultātus nekā 
citi.

MVU dalība Savienības pētniecībā un 
inovācijā nostiprina to pētniecības un 
izstrādes, kā arī tehnoloģiskās spējas, 
palielina to spēju radīt, apgūt un izmantot 
jaunas zināšanas, veicina jaunu risinājumu 
izmantošanu ekonomikā, stimulē inovāciju 
produktu, pakalpojumu un 
uzņēmējdarbības modeļu jomā, veicina 
uzņēmējdarbību lielākos tirgos un 
internacionalizē MVU zināšanu tīklus.
Tāpēc MVU, kuros ir ieviesta laba 
inovācijas pārvaldība, tādējādi bieži 
paļaujoties uz ārēju pieredzi un prasmēm, 
uzrāda labākus darbības rezultātus nekā 
citi. MVU arī ir būtiska nozīme kā 
tehnoloģiju un zināšanu nodošanas 
procesu saņēmējiem un adresātiem, 
veicinot inovāciju, kuru pamatā ir 
universitātēs un valsts pētniecības 
struktūrās veiktie pētījumi, nodošanu 
tirgum.

Or. es

Grozījums Nr. 148
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai.
Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 

MVU tiek atbalstīti visā pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbības laikā. Šajā 
nolūkā specializēts MVU instruments 
sniedz pakāpenisku un vienmērīgu atbalstu, 
aptverot visu inovācijas ciklu. MVU 
instruments ir vērsts uz visu veidu 
novatoriskiem MVU, kas izrāda stingru 
apņemšanos attīstīties, augt un kļūt 
starptautiskiem. To nodrošina visu veidu 
inovācijai, tostarp pakalpojumu, 
netehnoloģiskajai un sociālajai inovācijai, 
ar nosacījumu, ka katra darbība sniedz 
skaidru Savienības pievienoto vērtību.
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finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā.

Mērķis ir attīstīt un izmantot MVU 
inovatīvo potenciālu, nodrošinot trūkstošo 
finansējumu augsta riska pētniecībai un 
inovācijai agrīnā posmā, veicinot 
jauninājumus un palielinot pētniecības 
rezultātu komercializāciju privātajā un 
publiskajā sektorā. Instruments 
nodrošinās kvalitātes marķējumu 
sekmīgiem MVU, ievērojot to dalību 
publiskajā iepirkumā.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem konkrētajiem mērķiem 
pamatprogrammas daļās “Sabiedrības 
problēmu risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” tiks izmantots 
specializētais MVU instruments un 
atvēlēta noteikta summa šim mērķim.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 150
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 3. punkts – 3.3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Atbalsts zināšanu un tehnoloģiju 
nodošanai valsts pētniecības un tirgus 
ietvaros.
Atbalsts nodošanas procesiem valsts 
pētniecības un novatorisko MVU telpā kā 
efektīvs mehānisms pētījumu rezultātu un 
universitātēs un pētniecības centros radīto 
izgudrojumu nodošanai tirgum.
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Or. es

Grozījums Nr. 151
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.

Savienības veselības un sociālās aprūpes 
sistēmu izmaksas paaugstinās, jo aprūpes 
un profilakses pasākumi visu vecumu 
iedzīvotāju grupās izmaksā arvien dārgāk, 
ir paredzams, ka to eiropiešu skaits, kuriem 
ir 65 gadi un vairāk, gandrīz divkāršosies 
no 85 miljoniem 2008. gadā līdz 
151 miljonam līdz 2060. gadam, un par 
80 gadiem vecāku eiropiešu skaits tajā pašā 
laikposmā palielināsies no 22 miljoniem 
līdz 61 miljonam. Šo izmaksu 
samazināšana vai ierobežošana līdz tādam 
līmenim, lai nekļūtu neiespējami tās segt, 
daļēji ir atkarīga no visu iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanas 
visa mūža garumā un līdz ar to arī no 
slimību un invaliditātes efektīvas 
novēršanas, ārstēšanas un pārvaldības.
Pakāpeniska attīstība, pamatojoties tikai 
uz pašreizējām zināšanām, neatbildīs šīm 
vajadzībām; jāmeklē un jāievieš radikāli 
jaunas idejas un zināšanas. Lai atrisinātu 
problēmas, būs vajadzīga cieša sadarbība 
starp akadēmiķiem, rūpniecības nozari, 
veselības aprūpes sniedzējiem un 
regulatīvajām aģentūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtiskākie invaliditātes, slimību un Būtiskākie invaliditātes, slimību un 
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priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, neiroloģiski 
un garīgās veselības traucējumi, liekais 
svars, aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.

priekšlaicīgas nāves cēloņi ir hroniski 
stāvokļi, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības (SAS), vēzis, diabēts, elpošanas 
orgānu slimības, neiroloģiski un garīgās 
veselības traucējumi, liekais svars, 
aptaukošanās un dažādi funkcionāli 
ierobežojumi, un tie rada ievērojamas 
sociālas un ekonomiskas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.

Savienībā SAS katru gadu izraisa vairāk 
nekā 2 miljonus nāves gadījumu un 
izmaksā ekonomikai vairāk nekā 
EUR 192 miljardus, savukārt vēzis ir nāves 
cēlonis ceturtdaļā nāves gadījumu un 
galvenais 45–64 gadus vecu cilvēku nāves 
cēlonis. Savienībā vairāk nekā 27 miljoni 
cilvēku slimo ar diabētu, un ir aplēsts, ka 
smadzeņu darbības traucējumu (tostarp —
bet ne tikai — traucējumu, kas ietekmē 
garīgo veselību) izraisītās kopējās 
izmaksas ir EUR 800 miljardi. Vairākos no 
šiem stāvokļiem izšķiroša nozīme ir vides, 
ar dzīvesveidu saistītiem un 
sociālekonomiskiem faktoriem, un tiek 
lēsts, ka ar šiem faktoriem ir saistīta līdz 
pat viena trešdaļa no slimību sloga pasaulē.
Aprēķināts, ka depresija vien skar 
165 miljonus cilvēku Savienībā un 
izmaksā EUR 118 miljardus (61 % no 
tiem ir darbnespējas stundu un 
produktivitātes samazināšanās netiešās 
izmaksas).

Or. es
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Grozījums Nr. 154
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Retās slimības ir reti izplatītas kaites, taču 
tām raksturīgs augsts saslimstības 
līmenis, kas atspoguļojas augstā agras 
mirstības līmenī, kurš ietekmē miljoniem 
bērnu Eiropā. Tomēr to retās 
sastopamības dēļ trūkst pētījumu un 
attīstības saistībā ar to ārstēšanu un zālēm 
reti sastopamu slimību ārstēšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 155
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.1. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā, un jānodrošina efektīvu un 
kompetentu veselības aprūpes sistēmu
pieejamība visiem eiropiešiem.

Tajā pašā laikā zāļu un vakcīnu izstrādes 
procesi kļūst arvien dārgāki un mazāk 
efektīvi. Jānovērš pastāvīgās 
nevienlīdzības problēmas veselības aprūpes 
jomā (piemēram, ir ļoti liela terapijas 
nepieciešamība retu, novārtā atstātu un 
autoimūnu slimību gadījumā), un 
jānodrošina efektīvu un kompetentu 
veselības aprūpes sistēmu pieejamība 
visiem eiropiešiem.

Or. en

Pamatojums

Miljoniem cilvēku vēl arvien ik gadu mirst no slimībām, kas saistītas ar nabadzību, kā arī no 
diarejas un novārtā atstātām tropiskajām slimībām. Tās sauc par slimībām, kas „saistītas ar 
nabadzību”, un par „novārtā atstātām” slimībām, jo tās eksistē visnabadzīgākajā un sociāli 
visatstumtākajā vidē. Tas attiecas arī uz retām slimībām, mazāk nekā 300 interesē 
biofarmācijas nozari, pamatojoties uz to ierobežoto izplatību un/vai komerciespējām.
Rezultātā trūkst pētniecības un izstrādes piemērotu profilakses, diagnostikas un ārstēšanas 
līdzekļu jomā.
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Grozījums Nr. 156
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 
mērogojamos un efektīvos produktos, 
stratēģijās, intervences pasākumos un 
pakalpojumos. Turklāt, tā kā šīs problēmas 
ir aktuālas visā Eiropā un daudzos 
gadījumos arī pasaulē, risinājumam jābūt 
tādam, lai tas būtu ilgtspējīgs un paredzētu 
koordinētu atbalstu sadarbībai starp 
izcilām, daudzdisciplīnu un daudznozaru 
darba grupām.

Atbildes pasākumu efektivitāte ir atkarīga 
no izcilības pētniecībā, lai vairotu mūsu 
pamatizpratni par veselību, slimībām, 
invaliditāti, attīstību un novecošanu (arī 
paredzamo dzīves ilgumu), un no rezultātā 
iegūto un esošo zināšanu vienmērīgas un 
visaptverošas pārvēršanas novatoriskos, 
mērogojamos un efektīvos produktos, 
stratēģijās, intervences pasākumos un 
pakalpojumos. Turklāt, tā kā šīs problēmas 
ir aktuālas visā Eiropā un daudzos 
gadījumos arī pasaulē, risinājumam jābūt 
tādam, lai tas būtu ilgtspējīgs un paredzētu 
koordinētu atbalstu sadarbībai starp 
izcilām, daudzdisciplīnu un daudznozaru 
darba grupām pasaules mērogā, ieskaitot 
pētniecības un izstrādes spēju 
endēmiskajos apgabalos.

Or. en

Pamatojums

Zinātnes sasniegumi biomedicīnas jomā ir snieguši nebijušas iespējas izstrādāt efektīvus un 
pieejamus līdzekļus pasaules veselības problēmu izskaušanai. Vēl arvien ir nepieciešamība 
izstrādāt jaunus farmācijas līdzekļus, lai diagnosticētu, novērstu un ārstētu ar nabadzību 
saistītas un novārtā atstātas slimības. Veselību ievērojami uzlabotu HIV/AIDS, malārijas 
vakcīnas, jaunu profilakses līdzekļu atklāšana, efektīvāka tuberkulozes diagnostika un labāka 
ārstēšana leišamniozes vai miega slimības gadījumā.

Grozījums Nr. 157
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat arī problēmas sarežģītības un tās 
komponentu savstarpējās atkarības dēļ ir 
vajadzīga ES līmeņa atbildes rīcība.
Daudzas pieejas, instrumenti un 
tehnoloģijas ir piemērojamas daudzās šīs 

Tāpat arī problēmas sarežģītības un tās 
komponentu savstarpējās atkarības dēļ ir 
vajadzīga ES līmeņa atbildes rīcība.
Daudzas pieejas, instrumenti un 
tehnoloģijas ir piemērojamas daudzās šīs 
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problēmas pētniecības un inovācijas jomās 
un ir vislabāk atbalstāmas Savienības 
līmenī. Dažas no tām ir ilgtermiņa kohortu 
izveide un klīniskās izpētes veikšana, “-
omikas” klīniska izmantošana vai IKT 
izstrāde un to lietošana veselības aprūpes 
praksē, jo īpaši e-veselības jomā. Arī 
konkrētu sabiedrības grupu prasības 
vislabāk var apmierināt integrēti, 
piemēram, izstrādājot stratificētus un/vai 
personalizētus medikamentus, ārstējot reti 
sastopamas slimības un nodrošinot 
automatizētas un neatkarīgas dzīves vides 
risinājumus.

problēmas pētniecības un inovācijas jomās 
un ir vislabāk atbalstāmas Savienības 
līmenī. Dažas no tām ir izpratne par 
slimības molekulāro pamatu, novatorisku 
terapeitisko stratēģiju un jaunu modeļa 
sistēmu noteikšana, fizikas, ķīmijas un 
sistēmu bioloģijas zināšanu 
daudzdisciplīnu piemērošana veselības 
kontrolē, ilgtermiņa kohortu izveide un 
klīniskās izpētes veikšana, “-omikas” 
klīniska izmantošana vai IKT izstrāde un to 
lietošana veselības aprūpes praksē, jo īpaši 
e-veselības jomā. Arī konkrētu sabiedrības 
grupu prasības vislabāk var apmierināt 
integrēti, piemēram, izstrādājot stratificētus 
un/vai personalizētus medikamentus, 
ārstējot ar nabadzību saistītas, novārtā 
atstātas un reti sastopamas slimības un 
nodrošinot automatizētas un neatkarīgas 
dzīves vides risinājumus.

Or. en

Pamatojums

Lai gan cilvēki jaunattīstības valstīs pārcieš 90 % no pasaules slimību sloga, tikai 10 % 
pasaules izdevumu veselības jomā tiek izmantoti šo slimību novēršanā. Laikā no 1975. līdz 
2000. gadam izstrādātas 1 393 zāles, tikai 16 bija paredzētas slimībām, kas galvenokārt skar 
jaunattīstības valstu iedzīvotājus. Tāpēc ir svarīgi novērst trūkumus pētniecības jomā un 
izstrādāt labāku un piemērotu ārstēšanu šo slimību gadījumā.

Grozījums Nr. 158
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai maksimāli palielinātu Savienības 
līmeņa rīcības ietekmi, tiks nodrošināts 
atbalsts visam pētniecības un inovācijas 
pasākumu klāstam, no fundamentālajiem 
pētījumiem zināšanu pārneses posmā līdz 
plašām izmēģinājuma un demonstrējumu 
darbībām, piesaistot privātus ieguldījumus, 
tādu jaunu produktu, pakalpojumu, 
mērogojamu risinājumu publiskajam 
iepirkumam un iepirkumam 

Lai maksimāli palielinātu Savienības 
līmeņa rīcības ietekmi, tiks nodrošināts 
atbalsts visam pētniecības un inovācijas 
pasākumu klāstam, no fundamentālajiem 
pētījumiem pamatzināšanu par slimībām
pārneses posmā līdz jaunai terapijai, 
plašām izmēģinājuma un demonstrējumu 
darbībām, piesaistot privātus ieguldījumus, 
tādu jaunu produktu, pakalpojumu, 
mērogojamu risinājumu publiskajam 
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pirmskomercializācijas posmā, kas 
vajadzības gadījumā ir savietojami un tiek 
atbalstīti ar noteiktiem standartiem un/vai 
kopējām pamatnostādnēm. Šie koordinētie 
Eiropas centieni veicinās ERA pastāvīgu 
attīstību. Tie arī attiecīgā gadījumā 
mijiedarbosies ar pasākumiem, ko izstrādā 
saistībā ar programmu “Veselība 
izaugsmei” un Eiropas inovāciju partnerību 
aktīvas un veselīgas novecošanas jomā.

iepirkumam un iepirkumam 
pirmskomercializācijas posmā, kas 
vajadzības gadījumā ir savietojami un tiek 
atbalstīti ar noteiktiem standartiem un/vai 
kopējām pamatnostādnēm. Lai veicinātu 
veselības pētniecības un inovācijas 
stratēģisko koordināciju 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un 
veicinātu starpvalstu pētniecību medicīnas 
jomā, tiks izveidota attiecīga veselības 
nozares valde. Šo koordināciju var 
attiecināt uz citām programmām un 
instrumentiem, kas saistīti ar šo 
problēmu. Šie koordinētie Eiropas centieni 
palielinās zinātnes un cilvēka spējas 
veselības pētniecības jomā un veicinās 
ERA pastāvīgu attīstību. Tie arī attiecīgā 
gadījumā mijiedarbosies ar pasākumiem, 
ko izstrādā saistībā ar programmu 
“Veselība izaugsmei” un Eiropas inovāciju 
partnerību aktīvas un veselīgas 
novecošanas jomā.

Or. en

Pamatojums

Lai īstenotu uz problēmām balstītu pieeju, ir nepieciešama pētniecības un inovācijas darbību 
saskaņota stratēģiskā plānošana. Koordinēšana var novērst sadrumstalotību un uzlabot 
tehnoloģisko un infrastruktūras resursu izmantošanu visā pētniecības kopienā attiecībā uz šo 
izaicinājumu.

Grozījums Nr. 159
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi,
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai un šo datu 
sasaistīšanai ar plaša mēroga kohortas 

Slimību, invaliditātes un pavājinātas 
funkcionalitātes profilakses, pārvaldības un 
ārstēšanas veiksmīgu centienu pamatā ir 
pamatizpratne par to noteicošajiem 
faktoriem, cēloņiem, procesiem un ietekmi, 
kā arī par labu veselību un labklājību 
veicinošiem faktoriem. Svarīga nozīme ir 
arī efektīvai datu apmaiņai, standartizētai 
datu apstrādei un šo datu sasaistīšanai ar 
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pētījumiem, kā arī pētījumu rezultātu 
pārvēršanai klīniskos ieguvumos, jo īpaši 
ar klīniskās izpētes starpniecību.

plaša mēroga kohortas pētījumiem, kā arī 
pētījumu rezultātu pārvēršanai klīniskos 
ieguvumos, jo īpaši ar klīniskās izpētes 
starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Standartizācija ir nepieciešama, lai varētu efektīvi apmainīties ar datiem un izmantot tos.

Grozījums Nr. 160
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar nabadzību saistītas un novārtā atstātas 
slimības ir pasaules mēroga problēma, un 
trūkumi pētniecības jomā ir jārisina, 
radot pacientu vajadzībām atbilstošu 
inovāciju. Sen zināmu infekcijas slimību, 
tostarp tuberkulozes, atgriešanās Eiropas 
reģionā un pastiprināta ar vakcīnu 
novēršamo slimību dominēšana 
attīstītajās valstīs, kā arī pieaugošā 
problēma saistībā ar mikrobu rezistenci 
pret zālēm uzsver nepieciešamību veidot 
vispusīgu pieeju un palielināt publisko 
atbalstu pētniecībai un izstrādei saistībā 
ar tām slimībām, kas ik gadu nogalina 
miljoniem cilvēku.

Or. en

Pamatojums

Tas pieprasīts Eiropas Parlamenta rezolūcijā par izplatītākajām un novārtā atstātajām 
slimībām jaunattīstības valstīs (2005/2047(INI)). Saskaņā ar PVO arī Rietumeiropā 
satraucošā tempā izplatās multirezistentā tuberkuloze (MDR-TB) un īpaši rezistentā 
tuberkuloze (XDR-TB).

Grozījums Nr. 161
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp ar vidi 
un klimatu saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
sagatavot labākas profilaktiskās vakcīnas, 
izmantot in-silico medicīnu slimību 
pārvaldības un paredzēšanas uzlabošanai, 
ārstēt slimības, nodot zināšanas klīniskajai 
praksei un mērogojamām inovācijas 
darbībām, labāk izmantot veselības datus, 
veicināt aktivitātes saglabāšanu novecojot 
un automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.

Konkrētie pasākumi ir šādi: izprast 
veselību noteicošos faktorus (tostarp 
ģenētiskos, patogēnos, ar vidi, klimatu un 
nabadzību saistītus faktorus), uzlabot 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
izprast slimības pamatu un uzlabot 
diagnosticēšanu, izstrādāt efektīvas 
skrīninga programmas un uzlabot 
uzņēmības pret slimībām novērtēšanu, 
uzlabot uzraudzību un sagatavotību, 
sagatavot jaunas un labākas profilaktiskās 
vakcīnas un zāles, izmantot in-silico 
medicīnu slimību pārvaldības un 
paredzēšanas uzlabošanai, izstrādāt 
pielāgotu terapiju un ārstēt slimības, nodot 
zināšanas klīniskajai praksei un 
mērogojamām inovācijas darbībām, 
ieskaitot psihosociālos aspektus, uzlabot 
regulatīvās procedūras un atbalstīt ar 
piekļuvi saistītas darbības, labāk apkopot 
un izmantot veselības datus, standartizētas 
datu analīzes tehnikas, veicināt veselības 
un aktivitātes saglabāšanu novecojot un 
automatizētu un neatkarīgu dzīvesvidi, 
radīt apstākļus tam, lai indivīdi paši varētu 
sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 
veicināt integrētu aprūpi, uzlabot 
zinātniskos instrumentus un metodes, lai 
atbalstītu politikas veidošanu un 
regulējuma vajadzības, optimizēt veselības 
aprūpes sistēmu efektivitāti un lietderību 
un mazināt veselības neatbilstības un
nevienlīdzības, izmantojot uz 
pierādījumiem balstītu lēmumu 
pieņemšanu un paraugprakses izplatīšanu, 
kā arī novatoriskas tehnoloģijas un pieejas.
Visās šajās darbībās pienācīgi ņem vērā 
dzimumu analīzi. Darbībās pilnībā 
izmanto patiesai starpdisciplīnu pieejai 
paredzētās iespējas, apvienojot visu sešu 
izaicinājumu un pārējo pīlāru zināšanas, 
lai nozarē nodrošinātu ilgtspējīgus 
risinājumus. Jāveicina veselības aprūpes 
sniedzēju aktīva iesaistīšanās, lai 
nodrošinātu rezultātu ātru ieviešanu un 
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īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Paralēli vides faktoriem svarīgi veselības faktori ir sociālais statuss un dzimums. Piemēram, 
nabadzīgiem cilvēkiem bieži vien ir sliktāka veselība dažādu iemeslu dēļ (piemēram, veselības 
aprūpes pieejamība, pakļautība neveselīgiem sadzīves apstākļiem, nepietiekams uzturs u. c.).

Grozījums Nr. 162
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, veselīga un ilgtspējīga
jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un 
bioekonomika

Or. en

Grozījums Nr. 163
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes pārtikas un citu 
bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas 
sistēmas, veicinot saistītos ekosistēmu 
pakalpojumus, vienlaikus saglabājot 
rūpniecības nozares konkurētspēju un 
zemu oglekļa dioksīda līmeni piegādes 
ķēdēs. Tādējādi tiks paātrināta pāreja uz 
ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku

Konkrētais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas 
un augstas kvalitātes veselīgas pārtikas un 
citu bioloģisku produktu ilgtspējīgu 
nodrošinājumu, izveidojot produktīvas un 
resursefektīvas primārās ražošanas un 
pārtikas apstrādes sistēmas, veicinot 
saistītos ekosistēmu pakalpojumus, 
vienlaikus saglabājot rūpniecības nozares 
konkurētspēju un zemu oglekļa dioksīda 
līmeni piegādes ķēdēs. Tādējādi tiks 
paātrināta pāreja uz ilgtspējīgu Eiropas 
bioekonomiku

Or. en
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Pamatojums

Ievērojot pašreizējos uztura paradumus, veselīgas pārtikas nozīme pieaug, uzlabojot 
veselības standartus un samazinot riskus Eiropā. No otras puses, pārtikas apstrāde arī ir 
pārtikas ražošanas procesa sastāvdaļa un tāpēc būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr. 164
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes un ūdens vides un to 
pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē.
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem.
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 

Pilnībā funkcionāla Eiropas bioekonomika, 
kas ietver atjaunojamu resursu ilgtspējīgu 
ieguvi no zemes, jūras un ūdens vides un 
to pārveidošanu par pārtiku, bioloģiskiem 
ražojumiem un bioenerģiju, kā arī saistītu 
sabiedrisko labumu, radīs augstu Eiropas 
pievienoto vērtību. Ja to pārvalda 
ilgtspējīgi, tā var mazināt “ekoloģisko 
pēdu”, ko rada primārā ražošana un 
piegādes ķēde kopumā. Tā var palielināt 
minēto nozaru konkurētspēju un radīt 
uzņēmējdarbības iespējas lauku un 
piekrastes reģionu attīstībai. Pārtikas 
nodrošinājuma, ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un vispārējās ar 
bioekonomiku saistītās problēmas ir 
aktuālas gan Eiropā, gan pasaulē.
Savienības līmeņa rīcībai ir svarīga nozīme 
kopu apvienošanā, lai sasniegtu vajadzīgo 
mērogu un kritisko masu atsevišķu 
dalībvalstu vai to grupu centienu 
papildināšanai. Pieeja, kas apvieno 
vairākus iesaistītos dalībniekus, nodrošinās 
vajadzīgo savstarpēji pilnveidojošu 
mijiedarbību starp pētniekiem, 
uzņēmumiem, 
lauksaimniekiem/ražotājiem, 
konsultantiem un tiešajiem lietotājiem.
Savienības līmeņa rīcība ir arī vajadzīga, 
lai nodrošinātu konsekvenci šīs problēmas 
risināšanā starp nozarēm un ciešu saikni ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem. Pētniecības un inovācijas 
koordinācija Savienības līmenī stimulēs un 
palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā 
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Savienībā. Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus.
Pētniecības un inovācijas labāka 
integrācija saistītos Savienības politikas 
virzienos būtiski paaugstinās to Eiropai 
radīto pievienoto vērtību, nodrošinās sviras 
efektu, vairos to nozīmīgumu sabiedrībai 
un palīdzēs turpmāk attīstīt ilgtspējīgu 
zemes, jūru un okeānu pārvaldību un 
bioekonomikas tirgus.

Pētniecība un inovācija mijiedarbosies ar 
plašu Savienības politikas virzienu un 
saistīto mērķu klāstu, tostarp ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (jo īpaši lauku 
attīstības politiku) un Eiropas inovāciju 
partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un 
ilgtspēja”, kopējo zivsaimniecības politiku, 
integrēto jūrlietu politiku, Eiropas klimata 
pārmaiņu programmu, Ūdens 
pamatdirektīvu, Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvu, Mežsaimniecības rīcības 
plānu, Augsnes tematisko stratēģiju, 
Savienības 2020 bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju, Energotehnoloģiju stratēģisko 
plānu, Savienības inovācijas un rūpniecības 
politiku, ārpolitiku un attīstības atbalsta 
politiku, augu veselības stratēģijām, 
dzīvnieku veselības un labturības 
stratēģijām un tiesiskajiem regulējumiem, 
lai aizsargātu vidi, veselību un drošību, 
veicinātu resursefektivitāti un klimata 
politiku un mazinātu atkritumus. Visa 
cikla ― no fundamentālās pētniecības līdz 
inovācijai ― labāka integrācija saistītos 
Savienības politikas virzienos būtiski 
paaugstinās to Eiropai radīto pievienoto 
vērtību, nodrošinās sviras efektu, vairos to 
nozīmīgumu sabiedrībai, nodrošinās 
veselīgus pārtikas produktus un palīdzēs 
turpmāk attīstīt ilgtspējīgu zemes, jūru un 
okeānu pārvaldību un bioekonomikas 
tirgus.

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – a punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ilgtspējīga lauksaimniecība un 
mežsaimniecība

a) Ilgtspējīga lauksaimniecība, tostarp 
lopkopība, un mežsaimniecība

Or. en

Grozījums Nr. 167
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – c punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Dzīvo ūdens resursu potenciāla 
attīstīšana

c) Zivsaimniecības, akvakultūras un jūras 
biotehnoloģiju potenciāla attīstīšana

Or. en

Grozījums Nr. 168
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Transversāla jūras pētniecība
Dzīvo un nedzīvo jūras resursu 
izmantošana, kā arī dažādu jūras 
enerģijas avotu izmantošana un virkne 
dažādu izmantošanas veidu saistībā ar 
jūru rada transversālas zinātnes un 
tehnoloģijas problēmas. Jūrām un 
okeāniem ir arī svarīga nozīme klimata 
regulēšanā, taču tās spēcīgi ietekmē 
cilvēku iekšzemes, piekrastes un jūras 
darbības, kā arī klimata pārmaiņas.
Vispārējais mērķis ir izstrādāt 
transversālas jūras zinātniskās un 
tehnoloģiskās zināšanas nolūkā attīstīt 
zilās izaugsmes potenciālu virknē jūras 
nozaru, vienlaikus aizsargājot jūras vidi 
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un pielāgojoties klimata pārmaiņām. Šī 
stratēģiski saskaņotā pieeja jūras 
pētniecībā visos pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” izaicinājumos un 
pīlāros arī atbalstīs attiecīgo Savienības 
politiku īstenošanu, palīdzot sasniegt 
galvenos zilās izaugsmes mērķus.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga stratēģiski saskaņota pieeja jūras pētniecībā attiecībā uz visiem pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” izaicinājumiem un pīlāriem, lai nodrošinātu ilgtermiņa saistību plānošanu 
un saskaņošanu ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, tas ir steidzami nepieciešams, 
lai palīdzētu sasniegt ES integrētās jūrniecības politikas galvenos zilās izaugsmes mērķus un 
sasniegtu ES jūras pētniecības stratēģijas mērķus.

Grozījums Nr. 169
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Lai sasniegtu 
šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē 
enerģētikas sistēma, izveidojot zema 
oglekļa dioksīda līmeņa profila, 
enerģētiskās drošības un pieejamības 
apvienojumu, vienlaikus nostiprinot 
Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Eiropa 
pašlaik ir tālu no šā vispārīgā mērķa 
sasniegšanas. Joprojām 80 % no Eiropas 
enerģētikas sistēmas izmanto fosilo 
kurināmo, un šī nozare rada 80 % no visām 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām.
Katru gadu 2,5 % no Savienības iekšzemes 
kopprodukta (IKP) tiek tērēti enerģijas 
importam, un šis īpatsvars, visticamāk, 

Savienība ir iecerējusi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni un vēl par 80–95 % līdz 
2050. gadam. Turklāt 2020. gadā 
atjaunojamu energoresursu avotu 
īpatsvaram enerģijas tiešajā patēriņā būtu 
jābūt 20 % apvienojumā ar 20 % 
energoefektivitātes mērķi. Līdz 
2050. gadam jāpanāk siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinājums par 80–95 %.
Visi dekarbonizācijas scenāriji 
Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam liecina, 
ka atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas 
līdz šā gadsimta vidum aizņems 
energoapgādes tehnoloģiju lielāko daļu.
Tāpēc ir lietderīgi divas trešdaļas šim 
izaicinājumam paredzētā budžeta novirzīt 
uz atjaunojamās enerģijas pētniecību un 
inovāciju. Lai sasniegtu šos mērķus, būs 
būtiski jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, 
izveidojot zema oglekļa dioksīda līmeņa 
profila, enerģētiskās drošības un 
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palielināsies. Līdz 2050. gadam šī tendence 
palielinās vispārējo atkarību no naftas un 
gāzes importa. Izjūtot enerģijas cenu 
nepastāvību pasaules tirgū un bažījoties par 
piegādes drošību, Eiropas rūpniecības 
nozares un patērētāji arvien lielāku to 
ieņēmumu daļu tērē enerģijai.

pieejamības apvienojumu, vienlaikus 
nostiprinot Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju. Eiropa pašlaik ir tālu no šā 
vispārīgā mērķa sasniegšanas. Joprojām 
80 % no Eiropas enerģētikas sistēmas 
izmanto fosilo kurināmo, un šī nozare rada 
80 % no visām Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisijām. Katru gadu 2,5 % no 
Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) 
tiek tērēti enerģijas importam, un šis 
īpatsvars, visticamāk, palielināsies. Līdz 
2050. gadam šī tendence palielinās 
vispārējo atkarību no naftas un gāzes 
importa. Izjūtot enerģijas cenu nepastāvību 
pasaules tirgū un bažījoties par piegādes 
drošību, Eiropas rūpniecības nozares un 
patērētāji arvien lielāku to ieņēmumu daļu 
tērē enerģijai.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā . Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi 
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu pasākumus, 
koncentrējoties uz pasākumiem ar skaidru 
Savienības pievienoto vērtību, jo īpaši 
tiem, kam ir augsts potenciāls piesaistīt 
valstu līdzekļus. Darbības Savienības 
līmenī ir paredzētas arī tam, lai atbalstītu 

Ir aplēsts, ka SET plāna pilnīgai 
īstenošanai vajadzīgie resursi ir 
EUR 8 miljardi gadā nākamo 10 gadu 
laikā . Tas daudzkārt pārsniedz individuālu 
dalībvalstu vai pētniecībā un rūpniecībā 
ieinteresēto personu iespējas, tām 
darbojoties vienām pašām. Ir vajadzīgi
ieguldījumi pētniecībā un inovācijā 
Savienības līmenī apvienojumā ar centienu 
mobilizāciju visā Eiropā, uzņemoties 
kopīgu īstenošanu, riska dalīšanu un spēju 
apvienošanu. Tāpēc Savienības 
finansējums enerģētikas pētniecībā un 
inovācijā papildina dalībvalstu pasākumus, 
koncentrējoties uz pasākumiem ar skaidru 
Savienības pievienoto vērtību, jo īpaši 
tiem, kam ir augsts potenciāls piesaistīt 
valstu līdzekļus, un jākoncentrē uz 
projektu atbalstu starp dažādu valstu 
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augsta riska, augstu izmaksu ilgtermiņa 
programmas, kas ir ārpus individuālu 
dalībvalstu iespējām, apvienotu centienus, 
lai mazinātu ieguldījumu riskus plaša 
mēroga pasākumos, tādos kā rūpnieciskie 
demonstrējumi, un izstrādātu Eiropas 
mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.

partneriem, kas vēlas strādāt kopīgi.
Darbības Savienības līmenī ir paredzētas 
arī tam, lai atbalstītu augsta riska, augstu 
izmaksu ilgtermiņa programmas, kas ir 
ārpus individuālu dalībvalstu iespējām, 
apvienotu centienus, lai mazinātu 
ieguldījumu riskus plaša mēroga 
pasākumos, tādos kā rūpnieciskie 
demonstrējumi, un izstrādātu Eiropas 
mēroga sadarbspējīgus enerģētikas 
risinājumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu shēmas pētniecības valstiskai finansēšanai ir nepietiekami sagatavotas, lai 
finansētu starptautiskos projektus (piemēram, aicinājumu grafiki nav saskaņoti, novērtēšanas 
kritēriji ir atšķirīgi, programmu piemērošanas joma vai programmu noteikumi ir atšķirīgi).
Ļoti vēlams ir mehānisms pētniecības vai inovācijas finansēšanai, kas saistīts ar pārrobežu 
sadarbību. Šādas programmas administrēšana ir uzdevums, kas gandrīz vienmēr jāveic ES 
līmenī.

Grozījums Nr. 171
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā.

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un 
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un 
sabiedrības labā. Šī transporta sistēma 
ietver “veselīgas novecošanas” filozofiju, 
tādējādi dodot labumu visiem neatkarīgi 
no vecuma, dzimuma un invaliditātes, 
taču ņemot vērā vispārējus konstrukcijas 
izmērus.

Or. en

Pamatojums

Pētījumi liecina, ka cita starpā darbs, ģimenes struktūras un kultūra ietekmē iedzīvotāju 
pārvietošanās veidu pilsētā. Tāpēc dažādie faktori, kas nosaka ceļošanas veidus, piemēram, 
dzimums, vecums, kultūra un ekonomiskais stāvoklis, ir galvenie, lai izveidotu šādu Eiropas 



PE489.637v02-00 108/148 PR\905549LV.doc

LV

transporta sistēmu.

Grozījums Nr. 172
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, paātrinātu 
intermodālo pārvadājumu risinājumus 
pasažieriem (intermodālo biļešu 
nodrošināšana), uzlabotu intermodalitāti 
un viedu plānošanas un pārvaldības 
risinājumu izmantošanu un ievērojami 
samazinātu avāriju skaitu (piemēram, 
uzlabojot saziņu starp infrastruktūru, ceļu 
pārvaldītājiem un transportlīdzekļiem, 
izmantojot intelektiskās sistēmas, kā arī 
labāk izprotot ceļu satiksmes dalībnieku 
uzvedību, lai uzlabotu tehnoloģiskos 
transportlīdzekļu risinājumus un primāro 
un sekundāro ceļu satiksmes drošību) un 
drošības apdraudējumu ietekmi 
(piemēram, uzticamu sistēmu izveide 
apdraudējuma noteikšanai aviācijā, kā arī 
jūras drošības reģistrācijas ierīču 
izstrāde).

Or. en

Pamatojums

Intermodalitāte ir ļoti svarīga, lai uzlabotu Eiropas transporta sistēmas. Attiecīgi ir 
jānodrošina vienkārši un novatoriski risinājumi lietotājiem, lai palielinātu tās dzīvotspēju un 
attīstību.

Grozījums Nr. 173
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – ca punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Viedā loģistika
Mērķis ir saskaņot jauno patēriņa modeļu 
attīstību ar efektīvu resursu piegādes ķēdi 
un optimālu pēdējo jūdzi kravu piegādē.
Darbības būs vērstas uz to, lai labāk 
izprastu jauno un turpmāko patēriņa 
modeļu, kā arī pilsētu kravu loģistikas, 
satiksmes un sastrēgumu ietekmi, 
izstrādātu jaunus IT un pārvaldības 
līdzekļus loģistikas jomā, uzlabojot reālā 
laika informācijas sistēmas, lai 
pārvaldītu, izsekotu un reģistrētu kravas 
plūsmas, kā arī uzlabojot integrāciju un 
sakarus ar transportlīdzekli un 
infrastruktūru, izstrādātu netradicionālas 
preču piegādes sistēmas, izstrādātu 
konkurētspējīgus intermodālo 
pārvadājumu risinājumus piegādes ķēdei 
un loģistikas platformām, kas uzlabo 
kravas plūsmas.

Or. en

Pamatojums

Viedā loģistika būs svarīga Eiropas transporta sistēmu attīstībā, un tā ir jāpiemin kā šā 
izaicinājuma darbību virziens.

Grozījums Nr. 174
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 

Pieaugošā ietekme, ko rada klimata 
pārmaiņas un ekoloģiskas problēmas, 
piemēram, okeānu paskābināšanās, okeāna 
cirkulācijas maiņa, sālsūdeņu 
temperatūras paaugstināšanās, ledāju 
kušana Arktikā, zemes degradācija un 
izmantojums, ūdens trūkums, ķīmisks 
piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana, liecina, ka planēta tuvojas savas 
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uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā.
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

ilgtspējības robežām. Piemēram, tiek 
prognozēts, ka, neveicot efektivitātes 
uzlabojumus, pieprasījums pēc ūdens 
20 gadu laikā par 40 % pārsniegs 
piedāvājumu. Meži tiek izcirsti satraucošos 
daudzumos — 5 miljonu hektāru platībā 
gadā. Resursu mijiedarbība var izraisīt 
sistēmiskus riskus — viena resursu veida 
izzušana rada neatgriezenisku lūzumpunktu 
citu resursu un ekosistēmu pieejamībā.
Turpinoties pašreizējām tendencēm, lai 
apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju 
skaita vajadzības, līdz 2050. gadam būs 
nepieciešams vairāk nekā divu planētu 
Zeme ekvivalents.

Or. en

Pamatojums

Okeāna cirkulācijas maiņa un sālsūdeņu temperatūras paaugstinājums var būtiski un 
nevēlami ietekmēt vidi.

Grozījums Nr. 175
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde,
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Inovācija šajās jomās 
nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerību
izejvielu jomā.

Izejvielu pieejamības problēmas 
atrisināšanai ir vajadzīgi koordinēti 
pētniecības un inovācijas centieni starp 
daudzām disciplīnām un nozarēm, lai 
palīdzētu rast drošus, ekonomiski 
pamatotus, no vides viedokļa stabilus un 
sociāli pieņemamus risinājumus visā 
vērtības ķēdē (izpēte, ieguve, pārstrāde, 
atkārtota izmantošana, otrreizējā pārstrāde 
un aizstāšana). Ar ūdens resursiem 
saistītās problēmas ietver ūdens 
izmantošanu lauku, pilsētas un 
industriālajā vidē un ūdens ekosistēmu 
aizsardzību. Inovācija šajās jomās 
nodrošinās iespējas izaugsmei un 
darbavietu radīšanai, kā arī jauninājumu 
ieviešanai, iesaistot zinātni, tehnoloģiju, 
ekonomiku, politiku un pārvaldi. Tāpēc 
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pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai 
izveidotu Eiropas Inovāciju partnerības 
ūdens izmantošanas efektivitātes un
izejvielu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nodrošināt zināšanas dabas 
resursu pārvaldībai, kurā tiek sasniegts 
ilgtspējīgs līdzsvars starp ierobežotiem 
resursiem un sabiedrības un ekonomikas 
vajadzībām. Pasākumus vērš uz to, lai 
vairotu izpratni par ekosistēmu darbību, to 
mijiedarbību ar sociālajām sistēmām un 
nozīmi ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Mērķis ir nodrošināt zināšanas un līdzekļus
dabas resursu pārvaldībai un aizsardzībai, 
kurā tiek sasniegts ilgtspējīgs līdzsvars 
starp ierobežotiem resursiem un 
sabiedrības un ekonomikas vajadzībām.
Pasākumus vērš uz to, lai vairotu izpratni 
par ekosistēmu darbību, to mijiedarbību ar 
sociālajām sistēmām un nozīmi 
ekonomikas un cilvēku labklājības 
ilgtspējībā, un uz zināšanu un instrumentu 
nodrošināšanu efektīvai lēmumu 
pieņemšanai un sabiedrības iesaistīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. VISIEM ATVĒRTA, INOVATĪVA UN 
DROŠA SABIEDRĪBA

6. IZPRATNE PAR EIROPAS 
SABIEDRĪBU UN SOCIĀLAJĀM 
PĀRMAIŅĀM

Or. en

Pamatojums

Uzsvars ir uz Eiropas sabiedrības izpratni, lai virzītos uz iekļaujošāku un inovatīvāku 
sabiedrību. Ar šo jauno pieeju ir uzsvērta humanitāro un sociālo zinātņu nozīme. No otras 
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puses, bijusī daļa „Droša sabiedrība” ir iekļauta jaunajā izaicinājumā „Brīvības un drošības 
aizsardzība Eiropā”.

Grozījums Nr. 178
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir veicināt visiem 
atvērtu, inovatīvu un drošu Eiropas 
sabiedrību nepieredzētu pārveidojumu un 
pieaugošu globālo savstarpējo atkarību 
kontekstā.

Konkrētais mērķis ir veicināt labāku 
izpratni par Eiropu, lai izveidotu 
integrētāku un inovatīvāku sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jārisina svarīgas 
sociālekonomiskas problēmas, kas būtiski 
ietekmē tās nākotni, tādas kā pieaugošā 
ekonomikas un kultūras savstarpējā 
atkarība, novecošana, sociālā atstumtība un 
nabadzība, nevienlīdzība un migrācijas 
plūsmas, digitālās plaisas mazināšana, 
inovācijas un radošuma kultūras 
veicināšana sabiedrībā un uzņēmumos, kā 
arī drošība un brīvība, uzticēšanās 
demokrātiskām iestādēm un pilsoņu 
savstarpējā uzticēšanās valstu robežās un 
ārpus tām. Šīs problēmas ir ārkārtīgi 
plašas, un to atrisināšanai ir nepieciešama
vienota Eiropas pieeja.

Eiropai ir jārisina svarīgas 
sociālekonomiskas problēmas, kas būtiski 
ietekmē tās nākotni, tādas kā pieaugošā 
ekonomikas un kultūras savstarpējā 
atkarība, novecošana un demogrāfiskās 
pārmaiņas, sociālā atstumtība un 
nabadzība, nevienlīdzība un migrācijas 
plūsmas, digitālās plaisas mazināšana, 
inovācijas un radošuma kultūras 
veicināšana sabiedrībā un uzņēmumos, kā 
arī uzticēšanās demokrātiskām iestādēm un 
pilsoņu savstarpējā uzticēšanās valstu 
robežās un ārpus tām. Turklāt publisko 
sociālo politiku nozīmi Eiropā arvien 
vairāk uztver kā paša Eiropas sociālā 
modeļa ilgtspējības svarīgu elementu.
Šīs problēmas ir ārkārtīgi plašas, un to 
atrisināšanai ir nepieciešams arvien 
sarežģītāks dažādu pieeju sajaukums, kā 
arī vienota Eiropas pieeja, pamatojoties uz 
zinātniskās pieredzes apmaiņu, ko var 
sniegt tikai sociālās un humanitārās 



PR\905549LV.doc 113/148 PE489.637v02-00

LV

zinātnes.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmkārt, Savienībā pastāv ievērojamas 
nevienlīdzības starp valstīm un valstu 
robežās. Pēc tautas attīstības indeksa, kas ir 
kopējais veselības, izglītības un ienākumu 
jomā sasniegtā progress rādītājs, 
2010. gadā Savienības dalībvalstu rādītājs 
bija starp 0,743 un 0,895, tādējādi liecinot 
par būtiskām neatbilstībām starp valstīm. Ir 
vērojamas arī būtiskas dzimumu 
nevienlīdzības, piemēram, vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirība 
Savienībā joprojām ir 17,8 % par labu 
vīriešiem. Pašlaik viens no sešiem 
Savienības pilsoņiem (kopumā apmēram 
80 miljoni cilvēku) ir pakļauts nabadzības 
riskam. Pēdējās divās desmitgadēs 
nabadzības līmenis jauniešu vidū un 
ģimenēs ar bērniem ir palielinājies.
Bezdarba līmenis jauniešu vidū ir
pārsniedz 20 %. Turklāt 150 miljoni 
eiropiešu (aptuveni 25 %) nekad nav 
izmantojuši internetu un var nekad neapgūt 
pietiekamas digitālās prasmes.
Palielinājusies ir arī politiskā apātija un 
polarizācija vēlēšanās, kas nozīmē, ka 
pilsoņi ne pārāk uzticas pašreizējām 
politikas sistēmām. Šie rādītāji liecina, ka 
dažas sociālās grupas un kopienas pastāvīgi 
atrodas ārpus sociālās un ekonomiskās 
attīstības un/vai demokrātiskās politikas 
procesa.

Savienībā pastāv ievērojamas 
nevienlīdzības starp valstīm un valstu 
robežās. Pēc tautas attīstības indeksa, kas ir 
kopējais veselības, izglītības un ienākumu 
jomā sasniegtā progress rādītājs, 
2010. gadā Savienības dalībvalstu rādītājs 
bija starp 0,743 un 0,895, tādējādi liecinot 
par būtiskām neatbilstībām starp valstīm. Ir 
vērojamas arī būtiskas dzimumu 
nevienlīdzības, piemēram, vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirība 
Savienībā joprojām ir 17,8 % par labu 
vīriešiem. Pašlaik viens no sešiem 
Savienības pilsoņiem (kopumā apmēram 
80 miljoni cilvēku) ir pakļauts nabadzības 
riskam. Pēdējās divās desmitgadēs 
nabadzības līmenis jauniešu vidū un 
ģimenēs ar bērniem ir palielinājies.
Bezdarba līmenis jauniešu vidū pārsniedz 
20 %. Turklāt 150 miljoni eiropiešu 
(aptuveni 25 %) nekad nav izmantojuši 
internetu un var nekad neapgūt pietiekamas 
digitālās prasmes. Palielinājusies ir arī 
politiskā apātija un polarizācija vēlēšanās, 
kas nozīmē, ka pilsoņi ne pārāk uzticas 
pašreizējām politikas sistēmām. Šie rādītāji 
liecina, ka dažas sociālās grupas un 
kopienas pastāvīgi atrodas ārpus sociālās 
un ekonomiskās attīstības un/vai 
demokrātiskās politikas procesa.

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Otrkārt, Eiropas ražīguma un ekonomiskās 
izaugsmes rādītāji salīdzinoši krītas jau 
ceturto gadu desmitu. Turklāt tās īpatsvars 
pasaules zināšanu ražošanā un inovatīvais 
potenciāls salīdzinājumā ar tādām valstīm 
ar strauji augošu ekonomiku kā Brazīlija 
un Ķīna strauji samazinās. Lai gan Eiropai 
ir spēcīga pētnieciskā bāze, tai ir 
jāpārveido šī bāze par ietekmīgu aktīvu 
novatorisku preču un pakalpojumu 
radīšanai. Tā kā ir vispārzināms, ka Eiropai 
ir vairāk jāiegulda zinātnē un inovācijā, tai 
būs arī jākoordinē šādi ieguldījumi daudz 
gudrāk nekā iepriekš — vairāk nekā 95 % 
valstu pētniecības un izstrādes budžetu tiek 
tērēti, tos nekoordinējot Savienības līmenī, 
un tā ir ārkārtīga resursu izšķiešana laikā, 
kad finansējuma iespējas samazinās.
Turklāt, neraugoties uz neseno 
konverģenci, dalībvalstu inovatīvās spējas 
joprojām ļoti atšķiras, un pastāv lielas 
atšķirības starp “inovācijas līderiem” un 
“pieticīgajiem inovatoriem”38.

Eiropas ražīguma un ekonomiskās 
izaugsmes rādītāji salīdzinoši krītas jau 
ceturto gadu desmitu. Turklāt tās īpatsvars 
pasaules zināšanu ražošanā un inovatīvais 
potenciāls salīdzinājumā ar tādām valstīm 
ar strauji augošu ekonomiku kā Brazīlija 
un Ķīna strauji samazinās. Lai gan Eiropai
ir spēcīga pētnieciskā bāze, tai ir 
jāpārveido šī bāze par ietekmīgu aktīvu 
novatorisku preču un pakalpojumu 
radīšanai. Tā kā ir vispārzināms, ka Eiropai 
ir vairāk jāiegulda zinātnē un inovācijā, tai 
būs arī jākoordinē šādi ieguldījumi daudz 
gudrāk nekā iepriekš — vairāk nekā 95 % 
valstu pētniecības un izstrādes budžetu tiek 
tērēti, tos īpaši nekoordinējot Savienības 
līmenī, un tā ir grūti īstenojama iespēja
laikā, kad finansējuma iespējas samazinās.

Or. en

Pamatojums

Nelīdzsvarotība tiks risināta jaunajā īpašajā mērķī „Izcilības izplatīšana un dalības 
paplašināšana”, kas ietilpst prioritātē „Zinātnes izcilība”.

Grozījums Nr. 182
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Treškārt, ES pilsoņus arvien vairāk 
ietekmē nedrošība, kas izpaužas dažādos 
veidos, tādos kā noziedzība, vardarbība, 
terorisms, kiberuzbrukumi, privātās dzīves 

svītrots
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aizskārums un citu veidu sociālie un 
ekonomiskie traucējumi. Saskaņā ar 
aplēsēm katru gadu Eiropā ir aptuveni 
līdz 75 miljoniem noziedzīgos 
nodarījumos tieši cietušo39. Ir aplēsts, ka 
2010. gadā tiešās izmaksas, ko Eiropā 
radījusi noziedzība, terorisms, 
nelikumīgas darbības, vardarbība un 
katastrofas, bija vismaz EUR 650 miljardi 
(aptuveni 5 % no Savienības IKP). Kā 
uzskatāmu piemēru tam, kādas ir 
terorisma sekas, var minēt uzbrukumu 
“dvīņu torņiem” Manhetenā 2001. gada 
11. septembrī. Tika zaudētas tūkstošiem 
dzīvību, un ir aplēsts, ka šis notikums ir 
radījis zaudējumus ASV ražīgumam 
USD 35 miljardu apmērā un zaudējumus 
kopējā produkcijas izlaidē 
USD 47 miljardu apmērā, kā arī 
palielinājis bezdarba līmeni par gandrīz 
1 % nākamajā ceturksnī. Pilsoņi, 
uzņēmumi un iestādes arvien biežāk tiek 
iesaistītas digitālā informācijas apmaiņā 
un darījumos sociālajā, finanšu un 
komerciālajā dzīves jomā, bet interneta 
attīstība ir arī ļāvusi palielināties 
kibernoziedzībai, kuras radītie zaudējumi 
mērāmi vairākos miljardos euro ik gadu, 
un privātās dzīves aizskārumiem, 
ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka 
nedrošības palielināšanās ikdienas dzīvē 
un neparedzētas situācijas negatīvi 
ietekmēs ne vien pilsoņu uzticēšanos
iestādēm, bet arī viņu savstarpējo 
uzticēšanos.

Or. en

Pamatojums

Ar drošību saistītie jautājumi tiek risināti jaunajā izaicinājumā „Brīvības un drošības 
aizsardzība Eiropā”.

Grozījums Nr. 183
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs problēmas ir jārisina kompleksi un 
novatoriski, jo to mijiedarbība ir sarežģīta 
un bieži vien arī neparedzama. Inovācija 
var izraisīt integrētspējas samazināšanos, 
kā tas ir vērojams, piemēram, attiecībā uz 
digitālo plaisu vai darba tirgus 
segmentāciju. Sociālo inovāciju, sociālo 
uzticēšanos un drošību dažkārt ir grūti 
saskaņot politikas virzienos, piemēram, 
sociāli depresīvos apgabalos Eiropas 
lielajās pilsētās. Turklāt arī inovācijas un 
pilsoņu augošo prasību apvienojums liek 
politikas veidotājiem un ekonomikas un 
sabiedrības pārstāvjiem rast jaunas 
atbildes, neņemot vērā iedibinātās robežas 
starp nozarēm, darbībām, precēm vai 
pakalpojumiem. Tādas parādības kā 
interneta, finanšu sistēmu, novecojošas 
ekonomikas un ekoloģiskās sabiedrības 
pieaugums ļoti skaidri norāda uz to, kā ir 
jādomā un jāreaģē uz šiem jautājumiem 
visās to integrētspējas, inovācijas un 
drošības dimensijās vienlaicīgi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 184
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un pieprasījuma 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises.
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 

Tāpēc, ņemot vērā šīm problēmām 
raksturīgo sarežģītību un pieprasījuma 
attīstību, ir svarīgi attīstīt novatorisku 
pētniecību un jaunas viedās tehnoloģijas, 
procesus un metodes, sociālās inovācijas 
mehānismus, koordinētas darbības un 
politikas virzienus, kas varēs paredzēt vai 
ietekmēt Eiropai svarīgas attīstības norises.
Tas nozīmē, ka ir jāizprot šo problēmu 
pamattendences un ietekme un ir no jauna 
jāatklāj vai jāizgudro veiksmīgi 
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solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas, inovatīvas un drošas
sabiedrības modeli salīdzinājumā ar citiem 
pasaules reģioniem. Šim nolūkam ir 
vajadzīga stratēģiskāka pieeja sadarbībai ar 
trešām valstīm. Visbeidzot, tā kā drošības 
politikai vajadzētu mijiedarboties ar 
dažādiem sociālās politikas virzieniem, 
svarīgs aspekts šīs problēmas atrisināšanā 
būs drošības pētniecības sociālās 
dimensijas uzlabošana.

solidaritātes, koordinācijas un radošuma 
veidi, kas padara Eiropu par atšķirīgu 
visiem atvērtas un inovatīvas sabiedrības 
modeli salīdzinājumā ar citiem pasaules 
reģioniem. Lai efektīvi risinātu šīs 
problēmas, pat vairāk nekā citās 
pētniecības jomās saistībā ar lielām 
sabiedrības problēmām ir nepieciešama 
gan mērķa virzīta pētniecība (atbildot uz 
iepriekš definētajiem īpašajiem 
pētniecības jautājumiem), gan augšupēja 
pētniecība (brīvi ierosinājuši paši 
pētnieki). Visbeidzot, ir vajadzīga 
stratēģiskāka pieeja sadarbībai ar trešām 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu robežas šīm problēmām nav 
šķērslis, tāpēc to atrisināšanai ir vajadzīga 
sarežģītāka (cilvēku, preču, pakalpojumu 
un kapitāla, kā arī kompetences un 
zināšanu) mobilitātes salīdzinošā analīze 
un dažādi iestāžu sadarbības, starpkultūru 
mijiedarbības un starptautiskas 
sadarbības veidi. Arī ja globalizācijas 
spēki netiek labāk izprasti un paredzēti, tie 
rosina Eiropas valstis savstarpēji konkurēt, 
nevis sadarboties, tādējādi akcentējot 
Eiropas atšķirības, nevis kopējās iezīmes 
un pareizo līdzsvaru starp sadarbību un 
konkurenci. Šādu kritisku 
sociālekonomisko problēmu risināšana 
tikai valstu līmenī var izraisīt resursu 
neefektīvu izmantojumu, problēmu 
pārnešanu uz citām Eiropas un trešām 
valstīm un palielināt sociālo, ekonomisko 
un politisko spriedzi, kas var tieši ietekmēt 
Eiropas Līguma un jo īpaši Līguma par 
Eiropas Savienību I sadaļas mērķu 

Valstu robežas šīm problēmām nav 
šķērslis, tāpēc to atrisināšanai ir vajadzīga 
sarežģītāka salīdzinošā analīze visās 
Eiropas sabiedrības grupās. To saikne ar 
valstu un Eiropas sabiedrisko kārtību 
globalizācijas kontekstā ne tikai ļauj 
izveidot savstarpēji atzītas pētniecības 
programmas, bet arī sniegt kopīgas un 
intensīvākas Eiropas zināšanas, 
pamatojoties uz kurām var labāk izprast
un novērtēt valstu un Eiropas uz 
pierādījumiem balstīto politiku.
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sasniegšanu attiecībā uz tās vērtībām.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu visiem atvērtu, novatorisku 
un drošu sabiedrību, Eiropai jāveic 
atbildes pasākumi, kas ietver jaunu 
zināšanu, tehnoloģiju un spēju izstrādi, kā 
arī politikas iespēju identificēšanu. Šādi 
centieni palīdzēs Eiropai atrisināt tās 
problēmas ne vien iekšējā līmenī, bet arī 
kā pasaules līmeņa dalībniecei 
starptautiskā mērogā. Tas savukārt arī 
palīdzēs dalībvalstīm izmantot savā labā 
citur gūto pieredzi un ļaus tām precīzāk 
definēt savas konkrētās darbības atbilstoši 
to attiecīgajam kontekstam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 187
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc galvenais uzdevums šīs problēmas 
atrisināšanā būs jaunu sadarbības veidu 
veicināšana starp valstīm Savienībā un 
visā pasaulē, kā arī attiecīgajās 
pētniecības un inovācijas kopienās. Tiks 
sistemātiski veicināta pilsoņu un 
rūpniecības nozares iesaistīšanās, atbalsts 
sociālās un tehnoloģiskās inovācijas 
procesiem, vieda un iesaistoša valsts 
pārvalde, kā arī uz pierādījumiem balstīta 
politikas veidošana, lai palielinātu visu šo 
pasākumu nozīmīgumu politikas 

svītrots
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veidotājiem, sabiedrības un ekonomikas 
pārstāvjiem un pilsoņiem. Šajā saistībā
pētniecība un inovācija būs 
priekšnosacījums Eiropas rūpniecības 
nozaru un pakalpojumu konkurētspējai, 
jo īpaši drošības, digitālās attīstības un 
privātās dzīves aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs Savienības 
galveno politikas virzienu un jo īpaši 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu, kopējās ārpolitikas un drošības
politikas un Savienības iekšējās drošības 
stratēģijas, tostarp katastrofu novēršanas 
un reaģēšanas politikas, izstrādi, 
īstenošanu un pielāgošanu. Tika īstenota 
koordinācija ar Kopīgā pētniecības centra 
tiešajām darbībām.

Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs Savienības 
galveno politikas virzienu un jo īpaši 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritāšu izstrādi, īstenošanu un 
pielāgošanu. Tas mijiedarbosies ar 
kopīgajām plānošanas ierosmēm, un tiks
īstenota koordinācija ar Kopīgā pētniecības 
centra tiešajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir uzlabot solidaritāti, kā arī
sociālo, ekonomisko un politisko iekļautību 
un pozitīvu starpkultūru dinamiku Eiropā 
un ar starptautiskiem partneriem ar 
progresīvās zinātnes un starpdisciplīnu 
pieejas, tehnoloģijas sasniegumu un 
organizatorisku jauninājumu 

Mērķis ir iegūt lielāku izpratni par 
sociālajām pārmaiņām Eiropā, to ietekmi 
uz sociālo, ekonomisko un politisko 
iekļautību un galvenajām sekām attiecībā 
uz indivīdu, ģimeņu un sabiedrības 
labklājību un dzīves kvalitāti. Galvenās 
risināmās problēmas novērsīs, ievērojot 
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starpniecību. Svarīga nozīme šajā ziņā var 
būt humanitāro zinātņu pētniecībai.
Pētniecība atbalsta politikas veidotājus 
tādu politikas virzienu izstrādē, kuri vērsti 
uz cīņu pret nabadzību un novērš dažādu 
sadalījumu, diskrimināciju un 
nevienlīdzību veidošanos Eiropas 
sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem.
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā 
un Savienības plašajos ārējos pasākumos.
Ir paredzēts veikt īpašus pasākumus, lai 
izvērstu izcilību mazāk attīstītos reģionos, 
tādējādi paplašinot līdzdalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Eiropas sociālās kohēzijas un labklājības 
paraugus un ievērojamas zināšanu bāzes 
nepieciešamību tādās jomās kā 
nevienlīdzība un sociālā atstumtība, 
demogrāfiskās pārmaiņas un sabiedrības 
novecošana, mūžs un ģimenes pāreja, 
darba un dzīves apstākļi, migrācija un 
mobilitāte, izglītība un mūžizglītība, 
daudzvalodība, sociālā politika un 
pārvaldības dinamika, ņemot vērā arī 
ekonomisko un sociālo Eiropas 
daudzveidību.

Svarīga nozīme šajā ziņā var būt sociālo 
un humanitāro zinātņu pētniecībai.
Pētniecība atbalsta politikas veidotājus 
tādu politikas virzienu izstrādē, kuri vērsti 
uz cīņu pret nabadzību un novērš dažādu 
sadalījumu, diskrimināciju un 
nevienlīdzību veidošanos Eiropas 
sabiedrībā, piemēram, dzimumu 
nevienlīdzības vai digitālas vai inovācijas 
plaisas, arī ar citiem pasaules reģioniem.
Tā sniedz īpašu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” īstenošanā un pielāgošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai: Pasākumus vērš uz to, lai saprastu 
iepriekšminētās problēmas, salīdzinātu tās 
visā Eiropā un veicinātu attīstību, lai:

Or. en
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Grozījums Nr. 191
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 2. daļa –
a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicinātu gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi;

a) ieviestu mehānismus, kas veicinātu 
gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, 
ņemot vērā Eiropas ekonomisko un 
sociālo daudzveidību un tās pārmaiņu 
dinamiku;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 2. daļa –
b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veidotu noturīgu un visiem atvērtu 
Eiropas sabiedrību;

b) ieviestu prakses un politiku, kas veidotu 
noturīgu un visiem atvērtu Eiropas 
sabiedrību, stiprinot zināšanu bāzi tādās 
jomā kā nevienlīdzība, demogrāfiskās un 
ģimenes pārmaiņas, mobilitāte, izglītība 
un sociālā politika, kā arī pilsonība;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 2. daļa –
ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) censtos ieviest Eiropas sociālās 
kohēzijas un labklājības modeļus kā 
starptautiskos kritērijus;

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 2. daļa –
c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nostiprinātu Eiropas kā pasaules līmeņa 
dalībnieces lomu;

c) veiktu pasākumus, kas nostiprinātu
Eiropas kā pasaules līmeņa dalībnieces 
lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.1. punkts – 2. daļa –
d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) likvidētu pētniecības un inovācijas 
plaisu Eiropā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 196
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Īpašs atbalsts tiks 
sniegts ERA attīstībai un inovācijas 
pamatnosacījumu izstrādei.

Mērķis ir veicināt inovatīvas sabiedrības un 
politikas attīstību Eiropā, iesaistot pilsoņus, 
uzņēmumus un lietotājus pētniecībā un 
inovācijā un veicinot koordinētu 
pētniecības un inovācijas politiku 
globalizācijas kontekstā. Atbalsts tiks 
sniegts pētniecībai saistībā ar ERA 
attīstību un inovācijas pamatnosacījumu 
izstrādi, ieskaitot labāku izpratni par 
sabiedrības ierobežojumiem un iespējām 
un tās nozīmi inovācijas procesā.



PR\905549LV.doc 123/148 PE489.637v02-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 197
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 2. daļa –
a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nostiprinātu pierādījumu bāzi un 
atbalstītu “Inovācijas savienību” un ERA;

a) nostiprinātu pierādījumu bāzi un
atbalstītu “Inovācijas savienību” un ERA 
nelabvēlīgu ekonomisko un sociālo 
apstākļu kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 2. daļa –
b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstītu jaunus inovācijas veidus, 
tostarp sociālo inovāciju un radošumu;

b) atbalstītu un saprastu jaunus inovācijas 
veidus, tostarp sociālo inovāciju un 
radošumu;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 2. daļa –
ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pētītu un salīdzinātu procesus, kas 
nodrošina labvēlīgu pamatu radošumam 
un inovācijai;

Or. en
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Grozījums Nr. 200
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 2. daļa –
c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošinātu sabiedrības iesaistīšanos 
pētniecībā un inovācijā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 201
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.2. punkts – 2. daļa –
d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicinātu saskaņotu un efektīvu 
sadarbību ar trešām valstīm.

d) saprastu, kā saskaņota un efektīva 
sadarbība pētniecības un progresīvas 
apmācības jomā ar trešām valstīm veicina 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6. punkts – 6.3. apakšpunkts – 6.3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3.3. Droša sabiedrība svītrots
Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un 
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 
drošības, IKT un pakalpojumu nozares 
konkurētspēju. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
kas pievēršas drošības trūkumiem un 
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novērš drošības apdraudējumus. Šīs uz 
misiju vērstās darbības integrēs dažādu 
tiešo lietotāju (pilsoņu, uzņēmumu un 
valsts pārvalžu, tostarp valsts un 
starptautisko iestāžu, civilās aizsardzības 
struktūru, tiesībaizsardzības iestāžu, 
robežsardzes u. c.) prasības, lai ņemtu 
vērā drošības apdraudējumu un privātās 
dzīves aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.
Pasākumus vērš uz to, lai:
a) apkarotu noziedzību un terorismu;
b) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;
c) garantētu kiberdrošību;
d) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;
e) nodrošinātu privātumu un brīvību 
internetā un uzlabotu drošības sociālo 
aspektu.

Or. en

Pamatojums

Ar drošību saistītie jautājumi tiek risināti jaunajā izaicinājumā „Brīvības un drošības 
aizsardzība Eiropā”.

Grozījums Nr. 203
Regulas priekšlikums
I pielikums – III daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. a BRĪVĪBAS UN DROŠĪBAS 
AIZSARDZĪBA EIROPĀ
6.a 1. Konkrētais mērķis
Konkrētais mērķis ir aizsargāt brīvību un 
veicināt drošību Eiropā globālās 
savstarpējās atkarības un apdraudējumu 
sarežģītības kontekstā.
Eiropa nekad nav bijusi tik miermīlīgi 
vienota, un Eiropas pilsoņiem 
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nodrošinātie drošības līmeņi ir ievērojami 
augsti, salīdzinot ar citām pasaules daļām.
Tomēr Eiropas ievainojamība turpinās 
aizvien pieaugošās globalizācijas 
kontekstā, kurā sabiedrība saskaras ar 
drošības apdraudējumiem, kas pieaug 
apmēra un sarežģītības ziņā.
Liela apmēra militāro agresiju 
apdraudējums ir mazinājies, un drošības 
problēmas koncentrējas uz jauniem, 
daudzveidīgiem, savstarpēji saistītiem un 
starpvalstu apdraudējumiem. Rezultātā 
drošības koncepcija ir paplašināta no 
militārās definīcijas, iekļaujot tādus citus 
aspektus kā cilvēktiesības, vides 
degradācija, politiskā stabilitāte un 
demokrātija, sociālie jautājumi, kultūras 
un reliģiskā identitāte vai imigrācija. Šajā 
kontekstā nenovēršami ir saistīti drošības 
iekšējie un ārējie aspekti. Pašreizējie 
drošības un brīvības apdraudējumi ir 
daudzskaitlīgi, sarežģīti un nepastāvīgi un 
cita starpā ietver terorismu, organizēto 
noziedzību, kiberuzbrukumus, pirātismu, 
reģionālo nestabilitāti vai dabas un 
cilvēku izraisītas katastrofas. Šiem 
apdraudējumiem ir svarīga ekonomiskā 
un sociālā ietekme un vajadzīga atbilstoša 
profilaktisko un pretēji vērsto darbību 
daudzveidība.
Ir aplēsts, ka 2010. gadā tiešās izmaksas, 
ko Eiropā radījusi noziedzība, terorisms, 
nelikumīgas darbības, vardarbība un 
katastrofas, bija vismaz EUR 650 miljardi 
(aptuveni 5 % no Savienības IKP).
Terorisms ir parādījis savas fatālās sekas 
vairākās Eiropas daļās, prasot tūkstošiem 
dzīvību un nozīmīgus ekonomiskos 
zaudējumus. Iedzīvotāji, uzņēmumi un 
iestādes arvien biežāk tiek iesaistīti 
digitālā informācijas apmaiņā un 
darījumos sociālajā, finanšu un 
komerciālajā dzīves jomā, bet interneta 
attīstība ir arī ļāvusi palielināties 
kibernoziedzībai, kuras radītie zaudējumi 
mērāmi vairākos miljardos euro ik gadu, 
un privātās dzīves aizskārumiem, 
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ietekmējot privātpersonas vai apvienības 
visā kontinentā. Visticamāk, ka 
nedrošības palielināšanās ikdienas dzīvē 
un neparedzētas situācijas negatīvi 
ietekmēs ne vien pilsoņu uzticēšanos 
iestādēm, bet arī viņu savstarpējo 
uzticēšanos.
Drošības risinājumu meklēšana un 
īstenošana nozīmē sociāli pieņemama 
līdzsvara nodrošināšanu starp drošību un 
citām tādām vērtībām kā brīvība, 
demokrātija, līdztiesība vai tiesiskums.
Šim līdzsvaram jābūt ikvienas darbības 
pamatā, lai garantētu drošību Eiropas 
pilsoņiem.
6.a 2. Pamatojums un Savienības 
pievienotā vērtība
Neviena dalībvalsts atsevišķi nespēj reaģēt 
uz apdraudējumiem, jo lielākā daļa 
drošības problēmu ir pārrobežu un 
starpnozaru un rezultātā prasa sarežģītas 
un plašas salīdzinošās analīzes un 
pastiprinātas institucionālās un 
starptautiskās sadarbības formas.
Lai aizsargātu brīvību un drošību, 
Savienībai jāreaģē efektīvi, izmantojot 
visaptverošu un inovatīvu iekšējo un ārējo 
drošības instrumentu kopumu.
Pētniecībai un inovācijai var būt skaidra 
atbalstoša nozīme kā spēka 
nodrošināšanas mehānismam, lai gan 
viens pats tas nespēj garantēt drošību.
Pētniecības un inovācijas darbību mērķim 
jābūt drošības apdraudējumu novēršanai 
un aizkavēšanai, kā arī sagatavošanai un 
aizsardzībai pret tiem. Turklāt drošība ir 
fundamentāla problēma, kurai nevar 
piemērot neatkarīgu un nozarei 
raksturīgu režīmu, tai drīzāk ir vajadzīga 
vērienīgāka, saskaņotāka un holistiskāka 
pieeja.
Šīs problēmas centrālā daļa ir sadarbība 
starp dalībvalstīm, kā arī ar trešām 
valstīm un starptautiskajām 
organizācijām.
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Tādējādi Savienības finansējums šajā 
problēmu virzienā atbalstīs to, ka tiek 
izstrādāti, ieviesti un pielāgoti Savienības 
galvenie politikas virzieni ar mērķi 
novērst un aizkavēt drošības draudus, 
sagatavot un aizsargāt pret drošības 
draudiem, kā arī kopējā ārpolitika un 
drošības politika un Savienības iekšējās
drošības stratēģija, tostarp katastrofu 
novēršanas un reaģēšanas politika.
6.a 3. Pasākumu pamatvirzieni
Mērķis ir atbalstīt Savienības iekšējās un 
ārējās drošības politiku un garantēt 
kiberdrošību, uzticēšanos un privātās 
dzīves aizsardzību vienotajā digitālajā 
tirgū, vienlaikus uzlabojot Savienības 
drošības, IKT un pakalpojumu nozares 
konkurētspēju. Pasākumos tiks pievērsta 
uzmanība nākamās paaudzes inovatīvu 
risinājumu pētniecībai un izstrādei, 
strādājot ar jaunām koncepcijām un 
dizainprojektiem, kā arī sadarbspējīgiem 
standartiem. Tas tiks darīts, izstrādājot 
novatoriskas tehnoloģijas un risinājumus, 
kas pievēršas drošības trūkumiem un 
novērš drošības apdraudējumus. Šīs uz 
misiju vērstās darbības integrēs dažādu 
tiešo lietotāju (pilsoņu, uzņēmumu un
valsts pārvalžu, tostarp valsts un 
starptautisko iestāžu, civilās aizsardzības 
struktūru, tiesībaizsardzības iestāžu, 
robežsardzes u. c.) prasības, lai ņemtu 
vērā drošības apdraudējumu un privātās 
dzīves aizsardzības attīstību un vajadzīgos 
sociālos aspektus.
Pasākumus vērš uz to, lai:
a) pastiprinātu pilsoņu aizsardzības 
drošību un cīņu pret noziedzību un 
terorismu;
b) aizsargātu un uzlabotu svarīgo 
infrastruktūru noturību;
c) nostiprinātu drošību ar robežu 
pārvaldības starpniecību;
d) nodrošinātu un uzlabotu kiberdrošību;
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e) palielinātu Eiropas noturību pret 
krīzēm un katastrofām;
f) nodrošinātu privātumu un brīvību un 
uzlabotu drošības sociālo dimensiju, 
ieskaitot tās sociālekonomiskos, politiskos 
un kultūras aspektus;
g) atbalstītu Savienības iekšējo un ārējo 
drošības politiku un starptautiskās 
zinātniskās sadarbības kā miera 
instrumenta nozīmi.

Or. en

Pamatojums

Drošības dimensijas īpašais raksturs attaisno bijušā izaicinājuma „Visiem atvērta, inovatīva 
un droša sabiedrība” sadalīšanu un jauna izaicinājuma „Brīvības un drošības aizsardzība 
Eiropā” izveidi. Formulējums un saturs ir pielāgots, lai efektīvā un saskaņotā veidā atrisinātu 
galvenās problēmas, ar ko Eiropa saskaras šajā jomā.

Grozījums Nr. 204
Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība ir izstrādājusi 2020. gadam 
vērienīgu politikas programmu, kurā 
izklāstītas vairākas sarežģītas un 
savstarpēji saistītas problēmas, tādas kā 
resursu ilgtspējīga pārvaldība un 
konkurētspēja. Lai veiksmīgi atrisinātu šīs 
problēmas, vajadzīgi stabili zinātniski 
pierādījumi, kas attiecināmi uz vairākām 
dažādām zinātnes disciplīnām un ļauj 
saprātīgi novērtēt politikas iespējas. JRC, 
vēl vairāk nostiprinot savu kā zinātnes 
dienesta lomu Savienības politikas 
veidošanai, nodrošinās nepieciešamo 
zinātnisko un tehnisko atbalstu visos 
politikas veidošanas cikla posmos, sākot no 
koncepcijas līdz īstenošanai un 
novērtēšana. Šajā nolūkā tas skaidri 
koncentrēs savu pētniecību uz Savienības 
politikas prioritātēm, vienlaikus uzlabojot 
transversālu kompetenci. JRC neatkarība 

Savienība ir izstrādājusi 2020. gadam 
vērienīgu politikas programmu, kurā 
izklāstītas vairākas sarežģītas un 
savstarpēji saistītas problēmas, tādas kā 
resursu ilgtspējīga pārvaldība un 
konkurētspēja. Lai veiksmīgi atrisinātu šīs 
problēmas, vajadzīgi stabili zinātniski 
pierādījumi, kas attiecināmi uz vairākām 
dažādām zinātnes disciplīnām un ļauj 
saprātīgi novērtēt politikas iespējas. JRC, 
vēl vairāk nostiprinot savu kā zinātnes 
dienesta lomu Savienības politikas 
veidošanai, nodrošinās nepieciešamo 
zinātnisko un tehnisko atbalstu visos 
politikas veidošanas cikla posmos, sākot no 
koncepcijas līdz īstenošanai un 
novērtēšana. Šajā nolūkā tas skaidri 
koncentrēs savu pētniecību uz Savienības 
politikas prioritātēm, vienlaikus uzlabojot 
transversālu kompetenci. JRC neatkarība 
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no īpašām interesēm — privātām vai 
valstiskām — apvienojumā ar zinātniski-
tehniskā atsauces avota lomu ļauj tam 
veicināt vajadzīgās vienprātības panākšanu 
starp ieinteresētajām personām un politikas 
veidotājiem. Dalībvalstis un Savienības 
pilsoņi gūst labumu no JRC pētniecības, jo 
īpaši tādās jomās kā veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzība, vide, drošība un 
drošums un krīžu un katastrofu 
pārvarēšana.

no īpašām interesēm — privātām vai 
valstiskām — apvienojumā ar zinātniski-
tehniskā atsauces avota lomu ļauj tam 
veicināt vajadzīgās vienprātības panākšanu 
starp ieinteresētajām personām un politikas 
veidotājiem. Dalībvalstis un reģioni gūst 
labumu no JRC atbalsta to pārdomātas 
specializācijas stratēģijām un no tā 
pētniecības, jo īpaši tādās jomās kā 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzība, 
vide, drošība un drošums un krīžu un 
katastrofu pārvarēšana. Arī savienības 
pilsoņi būs šīs pētniecības labuma 
saņēmēji.

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts šīs regulas 5. pantā, valstu un reģionālajām iestādēm jāgūst labums no JRC 
atbalsta, pilnveidojot to pārdomātas specializācijas stratēģijas.

Grozījums Nr. 205
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir integrēt pētniecības, 
inovācijas un izglītības “zināšanu trīsstūri” 
un tādējādi nostiprināt Savienības 
inovatīvās spējas un risināt sabiedrības 
problēmas.

Konkrētais mērķis ir integrēt pētniecības, 
inovācijas un izglītības “zināšanu trīsstūri” 
un tādējādi nostiprināt un paplašināt
Savienības inovatīvās spējas un risināt 
sabiedrības problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 

Eiropai ir vairāki strukturāli trūkumi, ciktāl 
runa ir par inovatīvo potenciālu un spēju 
nodrošināt jaunus pakalpojumus, produktus 
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un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, esošo 
pētniecības priekšrocību nepietiekama 
izmantošana ekonomiskās vai sociālās 
vērtības radīšanas ziņā, zems 
uzņēmējdarbības aktivitātes līmenis, 
resursu apjoms izcilības centros, kas ir 
nepietiekams, lai konkurētu pasaules 
mērogā, un pārmērīgs tādu šķēršļu skaits, 
kas liedz sadarboties augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības “zināšanu 
trīsstūrī” Eiropas līmenī.

un procesus. Daži no svarīgākajiem 
jautājumiem, kas jārisina, ir Eiropas 
salīdzinoši mazā pieredze talantu 
piesaistīšanā un paturēšanā, esošo 
pētniecības priekšrocību nepietiekama 
izmantošana ekonomiskās vai sociālās 
vērtības radīšanas ziņā, tirgū ieviesto 
pētījumu rezultātu trūkums, zems 
uzņēmējdarbības aktivitātes un nodomu
līmenis, zema privāto ieguldījumu 
piesaistīšana pētniecībā un izstrādē,
resursu, tostarp cilvēkresursu, apjoms 
izcilības centros, kas ir nepietiekams, lai 
konkurētu pasaules mērogā, un pārmērīgs 
tādu šķēršļu skaits, kas liedz sadarboties 
augstākās izglītības, pētniecības un 
uzņēmējdarbības “zināšanu trīsstūrī” 
Eiropas līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi radot jaunu, inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi. Tādējādi 
EIT sniegs pilnīgu ieguldījumu stratēģijas 
“Eiropa 2020” un jo īpaši pamatiniciatīvu 
“Inovācijas savienība” un “Jaunatne 
kustībā” mērķu sasniegšanā.

EIT risinās šīs problēmas, veicinot 
strukturālas pārmaiņas Eiropas inovāciju 
vidē. Tas tiks darīts, veicinot 
visaugstākajiem standartiem atbilstošas 
izglītības, pētniecības un inovācijas 
integrāciju, tādējādi radot jaunu, inovācijai 
labvēlīgu vidi un veicinot un atbalstot 
uzņēmīgu cilvēku jaunu paaudzi, kā arī 
veicinot inovatīvu jauno uzņēmumu 
izveidi. Tādējādi EIT sniegs pilnīgu 
ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” un jo 
īpaši pamatiniciatīvu “Inovācijas 
savienība” un “Jaunatne kustībā” mērķu 
sasniegšanā. Jo īpaši EIT darbības, 
izmantojot ZIK, veicinās konkrēto 
mērķu ― “Sabiedrības problēmu 
risināšana” un “Vadošā loma 
pamattehnoloģiju un rūpniecisko 
tehnoloģiju jomā” ― īstenošanu, kas 
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paredzēti pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” īpašajā programmā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saistīt ZIK darbību ar citiem atbilstošajiem mērķiem, kas paredzēti citās 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” daļās.

Grozījums Nr. 208
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT īpašais uzdevums ir integrēt izglītību 
un uzņēmējdarbību pētniecībā un inovācijā, 
tādējādi izveidojot saikni vienotā 
inovācijas ķēdē visā Savienībā un ārpus 
tās.

EIT īpašais uzdevums ir integrēt izglītību 
un uzņēmējdarbību pētniecībā un inovācijā, 
tādējādi izveidojot saikni vienotā 
inovācijas ķēdē visā Savienībā un ārpus 
tās, panākot tirgū ieviesto novatorisko 
pakalpojumu, produktu un procesu 
palielināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai.
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 

EIT ar savu zināšanu un inovāciju kopienu 
(ZIK) starpniecību darbojas atbilstoši 
uzņēmējdarbības motivācijai.
Priekšnosacījums ir izteikta līderība —
katru ZIK vada ģenerāldirektors. ZIK 
partnerus pārstāv atsevišķas juridiskas 
personas, lai nodrošinātu integrētāku 
lēmumu pieņemšanu. ZIK ir jāsagatavo 
gada uzņēmējdarbības plāni, tostarp 
vērienīgs darbību portfelis, kas aptver 
dažādas darbības, sākot no izglītības līdz 
uzņēmumu radīšanai, izvirzot skaidrus 
mērķus un sasniedzamos rezultātus un 
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cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā.

cenšoties ietekmēt gan tirgu, gan 
sabiedrību. Pašlaik spēkā esošie noteikumi 
par ZIK līdzdalību, izvērtēšanu un 
uzraudzību ļauj lēmumus pieņemt ātri un 
uzņēmējdarbībai raksturīgā veidā. Tomēr 
ZIK, ko arī finansē no publiskiem 
finansējuma avotiem, jāsaglabā atbildība 
un jādarbojas atklāti un pārredzami, jo 
īpaši attiecībā uz citiem dalībniekiem to 
darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

ZIK publiskā līdzdalība prasa pārredzamību un atklātību, lai izvairītos no nepamatotas 
diskriminācijas un lai paplašinātu līdzdalību.

Grozījums Nr. 210
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT ZIK ir īpaši integrēti uzņēmumi, kas 
apvieno partnerus no rūpniecības, 
augstākās izglītības, pētniecības un 
tehnoloģiju institūtiem, kuri ir ievērojami 
ar savu izcilību. ZIK ļauj pasaules līmeņa 
partneriem apvienoties jaunās pārrobežu 
konfigurācijās, optimizēt esošos resursus, 
piekļūt jaunām uzņēmējdarbības iespējām 
ar jaunu vērtības ķēžu starpniecību, risinot 
augstāka riska un plašāka mēroga 
problēmas.

EIT ZIK ir īpaši integrēti uzņēmumi, kas 
apvieno partnerus no rūpniecības, 
augstākās izglītības, pētniecības un 
tehnoloģiju institūtiem, kuri ir ievērojami 
ar savu izcilību. ZIK ļauj pasaules līmeņa 
partneriem apvienoties jaunās pārrobežu 
konfigurācijās, optimizēt esošos resursus, 
piekļūt jaunām uzņēmējdarbības iespējām 
ar jaunu vērtības ķēžu starpniecību, risinot 
augstāka riska un plašāka mēroga 
problēmas. Ir svarīgi, lai ZIK nodrošinātu 
iespēju MVU pilnībā piedalīties visās to 
darbībās: līdzdalības paplašināšanai uz 
jaunpienācējiem, jaunu ideju 
apvienošanai un jo īpaši MVU līdzdalības 
palielināšanai jābūt ZIK izaugsmes 
stratēģijas daļai.

Or. en

Pamatojums

ZIK jābūt atvērtām MVU līdzdalībai, jo tie veido Eiropas rūpnieciskās bāzes lielāko daļu.
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Grozījums Nr. 211
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Talants ir inovācijas pamatelements. EIT 
rūpējas par cilvēkiem un mijiedarbību starp 
tiem, piešķirot studentiem, pētniekiem un 
uzņēmējiem galveno nozīmi tā inovācijas 
modelī. EIT nodrošinās uzņēmējdarbības 
un radošuma kultūru un starpdisciplīnu 
izglītību talantīgiem cilvēkiem, piedāvājot 
iegūt EIT maģistra un PhD grādu, lai viņi 
kļūtu par starptautiski atzītu izcilības 
“zīmogu”. To darot, EIT stingri atbalsta 
mobilitāti “zināšanu trīsstūrī”.

Talants ir inovācijas pamatelements. EIT 
rūpējas par cilvēkiem un mijiedarbību starp 
tiem, piešķirot studentiem, pētniekiem un 
uzņēmējiem galveno nozīmi tā inovācijas 
modelī. EIT nodrošinās uzņēmējdarbības 
un radošuma kultūru un starpdisciplīnu 
izglītību talantīgiem cilvēkiem, piedāvājot 
iegūt EIT maģistra un PhD grādu, lai viņi 
kļūtu par starptautiski atzītu izcilības 
“zīmogu”. To darot, EIT nodrošina 
Eiropas intelektuālā kapitāla optimālo 
attīstību un dinamisku izmantošanu un
stingri atbalsta mobilitāti “zināšanu 
trīsstūrī”.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT mērķis ir atbrīvot cilvēku inovatīvo 
potenciālu un gūt labumu no viņu idejām 
neatkarīgi no tā, kurā inovācijas ķēdes 
posmā viņi atrodas. Tādējādi EIT arī 
palīdzēs atrisināt “Eiropas paradoksu”, 
proti, to, ka izcila pašreizējā pētniecība 
nebūt netiek izmantota pilnībā. Tādējādi 
EIT palīdz ieviest idejas tirgū. Pārsvarā ar 
savu ZIK starpniecību un koncentrēšanos 
uz uzņēmējdarbības gara veicināšanu tas 
radīs jaunas uzņēmējdarbības iespējas, 
veicinot gan jaunu uzņēmumu veidošanos, 
gan to atdalīšanos, arī jau pastāvošajos 
uzņēmumos.

EIT mērķis ir atbrīvot cilvēku inovatīvo 
potenciālu un gūt labumu no viņu idejām 
neatkarīgi no tā, kurā inovācijas ķēdes 
posmā viņi atrodas. Tādējādi EIT arī 
palīdzēs atrisināt “Eiropas paradoksu”, 
proti, to, ka izcila pašreizējā pētniecība 
nebūt netiek izmantota pilnībā. Tādējādi 
EIT palīdz nodot zināšanas un 
tehnoloģijas, lai ieviestu idejas tirgū.
Pārsvarā ar savu ZIK starpniecību un 
koncentrēšanos uz uzņēmējdarbības gara 
veicināšanu tas radīs jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, veicinot gan 
jaunu uzņēmumu veidošanos, gan to 
atdalīšanos, arī jau pastāvošajos 
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uzņēmumos. Koncentrēšanās būs ne tikai 
uz tehnoloģiskajām inovācijām, bet arī uz 
sociālo un netehnoloģisko inovāciju un 
sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu.

Or. en

Pamatojums

Jāveicina sociālā inovācija un sociālā uzņēmējdarbība, ko tās ir arī prasība, lai uzlabotu 
Eiropas sniegumu zinātnes un inovācijas jomā.

Grozījums Nr. 213
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas enerģijas 
jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus.

EIT stratēģijā un pasākumos koncentrējas 
uz sabiedrības problēmām, kas ir īpaši 
svarīgas attiecībā uz nākotni, piemēram, uz 
klimata pārmaiņu vai ilgtspējīgas enerģijas 
jautājumiem. Risinot sabiedrības 
problēmas visaptveroši, EIT veicinās 
starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieejas 
un palīdzēs koordinēt ZIK iesaistīto 
partneru pētniecības centienus. Jo īpaši 
EIT pilnveidos netehnoloģisko, 
organizatorisko un sistēmu inovāciju, kā 
arī sociālo uzņēmējdarbību kā tā 
tehnoloģiskās un rūpnieciskās 
koncentrēšanās vajadzīgo papildinājumu.

Or. en

Pamatojums

Jāveicina sociālā inovācija un sociālā uzņēmējdarbība, jo tās ir arī prasība, lai uzlabotu 
Eiropas sniegumu zinātnes un inovācijas jomā.

Grozījums Nr. 214
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT mērķis ir ieviest jaunas pieejas 
inovācijā un izstrādāt vienotu inovācijas un 
zināšanu nodošanas kultūru, cita starpā 
veicot savu ZIK daudzveidīgās pieredzes 
apmaiņu ar dažādu izplatīšanas 
mehānismu, piemēram, ieinteresēto 
personu platformas un stipendiju sistēmas, 
starpniecību.

EIT mērķis ir ieviest jaunas pieejas 
inovācijā un izstrādāt vienotu inovācijas un 
zināšanu nodošanas kultūru, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU. To varētu 
īstenot, cita starpā veicot savu ZIK 
daudzveidīgās pieredzes apmaiņu ar 
dažādu izplatīšanas mehānismu, piemēram, 
ieinteresēto personu platformas, patentu 
kopfondi un stipendiju sistēmas, 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 3. punkts – f apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIT aktīvi veicinās pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši risinot sabiedrības 
problēmas tā, lai papildinātu citas 
iniciatīvas šajās jomās. Tas izmēģinās 
jaunas un vienkāršotas pieejas 
finansējumam un pārvaldībai un tādējādi 
uzņemsies līderību Eiropas inovācijas vidē.
Tā pieeja finansējumam būs stingri balstīta 
uz spēcīgu sviras efektu, mobilizējot gan 
publiskos, gan privātos līdzekļus. Turklāt 
tas izmantos pilnībā jaunus instrumentus, 
lai mērķtiecīgi atbalstītu individuālas 
darbības ar EIT fonda starpniecību.

EIT aktīvi veicinās pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” noteikto mērķu 
sasniegšanu, jo īpaši risinot sabiedrības 
problēmas tā, lai papildinātu citas 
iniciatīvas šajās jomās. Tas izmēģinās 
jaunas un vienkāršotas pieejas 
finansējumam un pārvaldībai un tādējādi 
uzņemsies līderību Eiropas inovācijas vidē.
Lielu daļu no ikgada ieguldījuma ZIK 
piešķirs konkurētspējīgā veidā, 
pamatojoties uz to ikgada plāniem, 
mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un 
turpmākajām iespējām. Tā pieeja 
finansējumam būs stingri balstīta uz 
spēcīgu sviras efektu, mobilizējot gan 
publiskos, gan privātos līdzekļus. Turklāt 
tas izmantos pilnībā jaunus instrumentus, 
lai mērķtiecīgi atbalstītu individuālas 
darbības ar EIT fonda starpniecību.

Or. en
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Pamatojums

Uz ikgada ieguldījumu dažādajām ZIK jāattiecina sasniegtais progress un rezultāti.

Grozījums Nr. 216
Regulas priekšlikums
II pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Indikatīvs budžeta sadalījums 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” 
(miljonos EUR):

Budžeta sadalījums pamatprogrammai 
“Apvārsnis 2020” (miljonos EUR):

Or. en

Grozījums Nr. 217
Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. zvaigznīte

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

*Ieskaitot EUR 8975 miljonus
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, (IKT), no kuriem EUR 1795 
miljoni atvēlēti fotonikai un mikro- un 
nanoelektronikai, EUR 4293 miljoni —
nanotehnoloģijām, progresīviem 
materiāliem un progresīvai ražošanai un 
pārstrādei, EUR 575 miljoni
biotehnoloģijai un EUR 1737 miljoni
kosmosam. Tādējādi svarīgo 
pamattehnoloģiju atbalstam būs pieejami 
EUR 6663 miljoni.

*Ieskaitot 57,6 % informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām, (IKT), no 
kuriem 20 % atvēlēti fotonikai un mikro-
un nanoelektronikai, 27,6 % —
nanotehnoloģijām, progresīviem 
materiāliem un progresīvai ražošanai un 
pārstrādei, 3,7 % biotehnoloģijai un 11,1 %
kosmosam. Tādējādi svarīgo 
pamattehnoloģiju atbalstam būs pieejami 
42,8 %.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. zvaigznīte
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

**Aptuveni EUR 1131 miljons no šīs 
summas var tikt atvēlēts Eiropas 
energotehnoloģiju stratēģiskā plāna (SET 
plāna) projektiem. Aptuveni viena trešdaļa 
no šīs summas var tikt atvēlēta MVU.

**Aptuveni 28,3 % no šīs summas var tikt 
atvēlēti Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskā plāna (SET plāna) projektiem.
Aptuveni viena trešdaļa no šīs summas var 
tikt atvēlēta MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. zvaigznīte

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

*** Kopējo summu darīs pieejamu, 
izmantojot piešķīrumus, kā paredzēts 
6. panta 3. punktā. Otro piešķīrumu 
EUR 1652 miljonu apmērā darīs pieejamu 
proporcionāli no budžeta, kas atvēlēts 
prioritātei “Sabiedrības problēmu 
risināšana”, un budžeta, kas atvelēts 
mērķim “Vadošā loma pamattehnoloģiju 
un rūpniecisko tehnoloģiju jomā”, summa 
ir indikatīva un ir atkarīga no 26. panta 
1. punktā noteiktās pārskatīšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 220

Regulas priekšlikums
II pielikums – Budžeta sadalījums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 27818

1. Eiropas Pētniecības padome 15008

2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas 3505
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3. Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības prasmju, apmācības un karjeras 
attīstības jomā 6503

4. Eiropas pētniecības infrastruktūra (tostarp e-infrastruktūras) 2802

II. Vadošā loma rūpniecībā, tostarp: 20280

1. Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju jomā* 15580, no tiem 500 atvēlēti 
EIT

2. Piekļuve riska kapitāla finansējumam** 4000

3. Inovācija MVU 700

III. Sabiedrības problēmu risināšana, tostarp: 35888

1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 9077, no tiem 292 atvēlēti 
EIT

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

4694, no tiem 150 atvēlēti 
EIT

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 6537, no tiem 210 atvēlēti 
EIT

4. Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports 7690, no tiem 247 atvēlēti 
EIT

5. Klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas 3573, no tiem 115 atvēlēti 
EIT

6. Visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība 4317, no tiem 138 atvēlēti 
EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 1542 + 1652***

Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības 2212

KOPĀ 87740

Grozījums

I. Zinātnes izcilība, tostarp: 33,2 %

1. Eiropas Pētniecības padome 15,7 %

2. Nākotnes un jaunās zinātnes un tehnoloģijas 3,5 %

3. Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības prasmju, apmācības un karjeras attīstības 
jomā 9,1 %

4. Eiropas pētniecības infrastruktūra (tostarp e-infrastruktūras) 3,6 %

5. Izcilības paplašināšana 0,9 %

6. Zinātne un sabiedrība 0,4 %
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II. Vadošā loma rūpniecībā, tostarp: 24,0 %

1. Vadošā loma pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju jomā* 17,2 %

2. Piekļuve riska kapitāla finansējumam** 4,0 %

3. Inovācija MVU 2,8 %

III. Sabiedrības problēmu risināšana, tostarp: 37,7 %

1. Veselība un labklājība 10,2 %

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika 4,9 %

3. Droša, tīra un efektīva enerģija 7,1 %

4. Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports 8,0 %

5. Klimata politika, resursefektivitāte un izejvielas 3,6 %

6. Izpratne par Eiropas sabiedrību un sociālajām pārmaiņām 2,0 %

7. Brīvības un drošības aizsardzība Eiropā 1,9 %

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) 3,1 %

Ar kodolenerģiju nesaistītas Kopīgā pētniecības centra tiešās darbības 2,1 %

KOPĀ 100 %

Or. en
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Grozījums Nr. 221

Regulas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums

Pamatprogramma “Apvārsnis 2020”
“Instrumentu” komplekts
Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
visaptverošais raksturs, tā daudzie mērķi, 
pazīmes un ietverto darbību apjoms prasa, 
lai būtu pieejami dažādi īstenošanas 
līdzekļi (“instrumenti”) un lai tos varētu 
izmantot elastīgi.
Šīs tabulas mērķis ir sniegt pārskatu par 
to pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
ierosināto instrumentu komplektu, ar ko 
var nodrošināt Savienības finansiālo 
atbalstu.
Komplekts balstās uz sekmīgās 
pētniecības pamatprogrammās gūto 
pieredzi, veicot dažus uzlabojumus, un uz 
vispārējiem centieniem vienkāršot 
instrumentus. Pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” ir ieviesti tikai daži 
jauni instrumenti, kas atbilst skaidrām 
dalībnieku prasībām, pēc izmēģinājuma 
pārbaudes Septītajā pamatprogrammā.

Or. en
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Primārie mērķi Apraksts Finansējuma1/īstenošanas 
dominējošā forma

Atbalsts individuālām 
darbībām

ERC (Eiropas Pētniecības 
padome)

Individuālie pētnieki, kas veic progresīvu pētniecību Dotācijas

Marijas Sklodovskas-Kirī 
vārdā nosauktās darbības

Pētnieciskā apmācība, karjera un zināšanu apmaiņa pārrobežu un starpnozaru mobilitātes
procesā

Dotācijas

Atbalsts kopīgai pētniecībai 
un inovācijai

Sadarbības projekti Universitātes, pētniecības organizācijas un uzņēmumi (tostarp MVU) kopīgā sadarbībā, ar 
kopīgiem mērķiem un apvienotām spējām, lai sasniegtu īpašus pētniecības un inovācijas 
rezultātus

[NJZT (nākotnes un jaunās zinātnes un tehnoloģijas) – saikne starp zinātnes un 
inženierzinātnes disciplīnām, kas rada pamatu pilnīgi jaunām tehnoloģijām]

Dotācijas, apbalvojumi, 
iepirkums

Īpašais atbalsts MVU
MVU pasākums (SBIR 
tips)

Novērst trūkumus augsta riska pētniecībai un inovācijai agrīnā posmā, sniedzot pakāpenisku 
atbalstu, kas ietver visu inovācijas ciklu, iekļaujot visus novatoriskos MVU tipus

Dotācijas
Finanšu instrumenti 
(parāds un kapitāls)

Atbalsts augsto 
tehnoloģiju MVU

Pētniecībā un izstrādē darbojošos MVU uz tirgu orientēta inovācija, iekļaujot nozares, kurās 
ir augsts pētniecības apjoms

[LESD 185. pants]

Atbalsts infrastruktūrai Tādu pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūru veicināšana, kas pieejamas visiem 
pētniekiem Eiropā un ārpus tās un to izmantošana pilnā apmērā

Dotācijas, iepirkums

Atbalsts finansējuma 
piesaistīšanai

Pieejamā aizņēmuma finansējuma un pašu kapitāla nepietiekamības novēršana pētniecībai 
un inovācijai un novatoriskiem uzņēmumiem un projektiem visos attīstības posmos

Finanšu instrumenti 
(parāds un kapitāls)

Atbalsts partnerībai
Publiskā-privātā sektora 
partnerība
(līgumiskas publiskā-
privātā sektora 

Līgumiskas vienošanās starp partneriem, norādot partnerību mērķus, attiecīgās partneru 
saistības, galvenos rezultatīvos rādītājus un sasniedzamos rezultātus

Dotācijas

                                               
1  Pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" ir četras finansējuma pamata formas: dotācijas, apbalvojumi, iepirkums un finanšu instrumenti (parāds un kapitāls).
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partnerības)
Publiskā-privātā sektora 
partnerība
(KTI)

Kopuzņēmumi starp publiskajiem un privātajiem partneriem, ja izvirzītajiem mērķiem ir 
attaisnots mērogs un apjoms, pamatojoties uz privātā sektora saistībām un pieprasītajiem 
resursiem

[LESD 187. pants]1

Publiskā-publiskā sektora 
partnerība
(ERA Net, iespējamais 
atbalsts kopīgajām 
plānošanas ierosmēm)

Struktūru sagatavošana un izveide virzībā uz publiskā-publiskā sektora partnerībām Dotācijas

Publiskā-publiskā sektora 
partnerība
(185. pants)

Kopīgs atbalsts pētniecības un inovācijas programmu vai darbību izstrādei un īstenošanai, ko 
veic publiskā sektora struktūras vai struktūras, kas veic valsts pārvaldes uzdevumus,
reģionālajā, valsts vai starptautiskajā līmenī

[LESD 185. pants]ii

Zināšanu un inovācijas 
kopienas (ZIK)

Īpaši integrētas partnerības, kurās darbā pie īpašu sabiedrisko problēmu risināšanas 
ilgtermiņā apvienojušās universitātes, pētniecības centri, mazi un lieli uzņēmumi, kā arī citi 
inovācijas dalībnieki.

[LESD 173. panta 
3. punkts]ii

                                               
1 Izveidotā struktūra var izmantot arī pieejamās finansējuma formas.
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PASKAIDROJUMS

No Septītās pamatprogrammas līdz „Apvārsnim 2020”

Ar šo Komisijas priekšlikumu attiecībā uz programmu „Apvārsnis 2020” pirmoreiz vienotā 
stratēģiskā satvarā pētniecības un inovāciju finansējumam ir apkopoti dažādi elementi, par 
kuriem līdz šim trūka vienota redzējuma, — programmas, kas seko Septītajai 
pamatprogrammai un Konkurētspējas un inovāciju programmai, un Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts. Šajā nolūkā Komisijas priekšlikumā ir apvienoti divi juridiskie pamati: 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 173. un 182. pants par rūpniecību un pētniecību.

Daži no programmā „Apvārsnis 2020” ierosinātajiem elementiem, kas lielā mērā atspoguļo 
Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijās (Merkies ziņojums, Carvalho ziņojums un Audy 
un Matias ziņojums) sniegtos ieteikumus, ir šādi:  

 visu inovācijas ķēdes posmu — no fundamentālajiem pētījumiem līdz produktu 
laišanai tirgū — iekļaušana vienotā programmā;

 skaidra orientācija uz globāliem sociālajiem problēmjautājumiem, finansējot tos 
pētniecības un inovāciju projektus, kuru mērķis ir reaģēt uz iedzīvotāju bažām tādās 
jomās kā klimata pārmaiņas, nodrošinājums ar pārtiku, enerģijas resursu un tīra ūdens 
nepietiekamība;

 lielāks uzsvars uz Eiropas rūpniecības nozaru konkurētspēju;
 lielāku iespēju nodrošināšana zinātniekiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas, 

palielinot augšupējas pieejas uzaicinājumu un avangarda pētniecības īpatsvaru;
 lielāks uzsvars uz starpdisciplīnu pieeju ar mērķi radīt jaunu pievienoto vērtību;
 plaša inovāciju, tostarp sociālo inovāciju, politikas virzienu definīcija;
 progress programmas vienkāršošanā.

Turpmāk tekstā ir izklāstītas dažas — īpaši svarīgās — programmas pamatnostādnes.

Krīzes novēršana

Pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze atklāja Eiropas ražošanas modeļa trūkumus. Lai 
Eiropa no šīs krīzes izkļūtu stiprāka un lai atveseļotu savu ekonomiku, stratēģijā 
„Eiropa 2020” uzsvars likts uz pētniecību un inovāciju kā līdzekļiem, lai virzītos uz 
ekonomiku, kas balstās uz zināšanām, tādējādi ļaujot nodrošināt līdzsvarotāku, 
daudzveidīgāku un ilgtspējīgāku izaugsmi.

Tomēr stratēģijā „Eiropa 2020” atbalstītais ekonomikas modelis, kas pamatojas uz augstu 
nodarbinātības, ražīguma un sociālās kohēzijas līmeni, būs veiksmīgs tikai tad, ja tiks 
nodrošināta pētniecības un inovācijas sistēmas stabilitāte saimniecisko un cilvēkresursu ziņā. 
Citiem vārdiem sakot, pētniecībai un izstrādei paredzēto ieguldījumu samazināšana, loģiski, 
ietekmē zinātnes un tehnoloģijas sistēmas darbības rezultātus un tās spēju radīt zināšanas, kas 
galu galā negatīvi ietekmē konkurētspēju un sociālo labklājību. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai netiktu 
samazināts Kopienas pētniecības un jauninājumu politikai paredzētais budžeta finansējums, 
tieši pretēji — tas pat ir jāpalielina. Šī iemesla dēļ un ņemot vērā to, ka ar jauno programmu 
tiek pievienots inovāciju komponents un tiek paplašināts tās instrumentu klāsts, referente 
uzskata, ka programmas „Apvārsnis 2020” budžetam jābūt divreiz lielākam nekā Septītās 
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pamatprogrammas budžets.

Kā jau tika minēts, otrs mainīgais lielums, no kā ir atkarīga konkurētspēja, ir cilvēkresursi: 
bez pētniekiem nebūs pētniecības, izstrādes un inovāciju, uz ko balstīt cerēto ekonomikas 
izaugsmi. Komisija ir aprēķinājusi, ka, lai sasniegtu ES mērķi — pētniecībā ieguldīt 3 % no 
IKP, sistēmai būtu nepieciešams papildus viens miljons pētnieku. Tomēr visi analītiskie 
pētījumi norāda uz to, ka pašlaik nav tie labākie apstākļi šo skaitļu sasniegšanai: daudzās 
disciplīnās neizdodas piesaistīt labākos studentus, pētniecībai paredzētā finansējuma 
samazināšana pastiprina „smadzeņu aizplūšanu” un joprojām ir pārāk augsts to pētnieču 
īpatsvars, kuras pamet savu karjeru. Šo iemeslu dēļ referente nolēma iekļaut ziņojumā virkni 
grozījumu ar mērķi pastiprināt Eiropas spēju piesaistīt un noturēt talantīgākos pētniekus, kā 
arī nodrošinot viņiem profesionālo izaugsmi, un cilvēkresursu raksturojošus rādītājus 
izmantot kā pamatelementu programmas „Apvārsnis 2020” novērtēšanā.

Nepārtrauktības nodrošināšana inovāciju ķēdē

Pastāv virkne publikāciju, kurās kā iemesls ES zemajai konkurētspējai salīdzinājumā ar tās 
konkurentiem uzrādīta vājā saikne starp trim inovāciju ķēdēs posmiem, proti, pētniecību, 
inovācijām un ekonomikas attīstību. Tādēļ referente uzskata, ka pētniecības un inovāciju 
darbību iekļaušana vienā nepārtrauktā ķēdē ir solis pareizajā virzienā, lai nodrošinātu 
zināšanu un tehnoloģijas efektīvu nodošanu, kas var pavērt jaunas iespējas produktu 
ražošanai, pakalpojumu sniegšanai un nodarbinātībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, programmas jaunās struktūras priekšrocība var kļūt par tās 
galveno trūkumu, ja netiks nodrošināts līdzsvars starp tās atsevišķajām daļām, it īpaši no 
finansējuma viedokļa. Programmas smaguma centra pārvietošana uz demonstrēšanas 
pasākumiem, prototipiem un laišanai tirgū gataviem (market ready) projektiem var ietekmēt 
fundamentālo pētniecību — kas bieži vien ir tādu graujošu inovāciju avots, kuras rada jaunas 
vajadzības, tirgus un pielietojumu — un pat kavēt lietišķo pētniecību. Šiem abiem pētniecības 
veidiem nepieciešams ilgtermiņa redzējums un stabils finansējums.

Tāpat ir svarīgi arī nodrošināt inovāciju cikla dažādo posmu integrāciju. Tādēļ vairāk nekā 
jebkad agrāk ir nepieciešams noteikt saistību starp dažādajām tēmām un instrumentiem un 
raudzīties, ka secīgās saiknes starp fundamentālo pētniecību un tirgu tiktu saskaņotas un labi 
integrētas tehnoloģijas nodošanas procesā. Šajā ziņojumā iekļauti daži ierosinājumi minētajā 
jomā, piemēram, iekšējās pārvaldības uzlabošana, izveidojot nozaru koordinācijas padomes 
(Sectoral Steering Boards), daudzdisciplīnu pieejas pastiprināta izmantošana vai sadaļas 
„Koncepciju apstiprināšana” izveide pašu kapitāla mehānisma ietvaros.

Izcilības nostiprināšana

Zinātniskās produkcijas ziņā Eiropa joprojām ir otrs pasaulē svarīgākais pētniecības un 
izstrādes centrs aiz ASV, tomēr mūsu konkurenti šo plaisu pastāvīgi samazina. Tādēļ 
referente uzskata — ja Eiropa vēlas paaugstināt savu zinātniskās bāzes izcilības līmeni un 
attīstīt rītdienas zinātnisko talantu, ir pilnīgi pamatoti zinātniskās izcilības pīlāram piešķirt 
trešo daļu no programmas kopējā finansējuma.
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Reaģēšana uz pasaules mēroga problēmjautājumiem

Pētniecība un inovācijas ir pamatelementi centienos rast un piemērot efektīvu atbildes 
reakciju uz plaša mēroga sociālajiem problēmjautājumiem, ar ko nākas saskarties Eiropai. 
Tajā pašā laikā šo problēmjautājumu risināšana var būtiski veicināt ekonomikas izaugsmi un
konkurētspējas palielināšanos.

Ņemot vērā šo problēmu apmēru, ir saprotams, kāpēc plaša mēroga sociālie problēmjautājumi 
ir praktiski tie paši, kas bija Septītajā pamatprogrammā, lai gan tagad par Eiropas raižu 
galveno objektu ir kļuvusi enerģija. Rezultātā šim īpašajam mērķim ir būtiski palielināts 
finansējums salīdzinājumā ar Septīto pamatprogrammu, kā Eiropas Parlaments, starp citu, to 
ir prasījis vairākās rezolūcijās. Turklāt, lai atbalstītu Savienības mērķi samazināt CO2 emisiju, 
referente uzskatīja par nepieciešamu nodrošināt, ka divas trešdaļas no programmas mērķim 
„Droša, tīra un efektīva enerģija” paredzētā finansējuma tiek novirzītas atjaunojamiem 
enerģijas veidiem.

Ziņojumā saglabāta Komisijas ierosinātā struktūra, izņemot attiecībā uz mērķi „Visiem 
atvērta, inovatīva un droša sabiedrība”. Ņemot vērā ar drošību saistīto jautājumu specifiku, šis 
mērķis ir iedalīts divās daļās: „Izpratne par Eiropas sabiedrību un sociālās pārmaiņas” un 
„Brīvības un drošības aizsargāšana Eiropā”. Līdz ar to pirmajā no mērķiem noteicošā loma 
virzībā uz integrējošāku un novatoriskāku sabiedrību būs sociālajām un humanitārajām 
zinātnēm. Lieki piebilst, ka sociālajām un humanitārajām zinātnēm piešķirtā galvenā loma šī 
mērķa sasniegšanā nekādi neapdraudēs šo disciplīnu būtisko lomu pārējo sešu 
problēmjautājumu risināšanā.

Attiecībā uz otro mērķi — lai gan ir skaidrs, ka pašreizējie draudi brīvības un drošības jomā ir 
daudzšķautņaini un tādēļ tie daļēji tiek skatīti pārējo sociālo problēmjautājumu ietvaros, šo 
jautājumu nozīmīgums attaisno atsevišķa mērķa izveidi. Šī jaunā mērķa ietvaros galvenā 
uzmanība tiks veltīta atbildes reakcijas meklēšanai un reaģēšanai uz Eiropas drošības 
iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem.

Programmas „Apvārsnis 2020” organizatoriskās lomas nodrošināšana

Secīgajām pamatprogrammām ir bijusi būtiska loma Eiropas zinātnes un tehnoloģijas 
sistēmas organizēšanā, pateicoties to darbību finansēšanai šo programmu ietvaros, kuras ļāva 
mobilizēt izcilus pētniekus un izcilas idejas. Tādēļ viena no šī ziņojuma prioritātēm ir 
aizsargāt šajā jomā sasniegto, cenšoties stiprināt starptautiskās sadarbības — vidēja mēroga 
un pirmskonkurences posma — projektus visās jomās, lai novērstu zināmu tendenci 
koncentrēt finansējumu liela mēroga projektiem, kuri var apgrūtināt jaunu dalībnieku 
iesaistīšanos un samazināt sistēmas dinamiskumu.

Tādēļ ir palielināts finansējums Marijas Kirī vārdā nosauktajām darbībām un pētniecības 
infrastruktūrai (it īpaši e-infrastruktūrai) un prioritātes „Zinātnes izcilība” ietvaros ir izveidots 
īpašs jauns mērķis „Izcilības un līdzdalības paplašināšana”, lai stiprinātu pētniecības tīklu visā 
Savienības teritorijā. Īstenojot šo īpašo mērķi, paredzēts atbalstīt mērķsadarbības, apmācības, 
tīklu pieejamības u. c. iniciatīvas.

Nepieciešamība radīt struktūrfondu un Pamatprogrammas sinerģiju vienmēr ir tikusi atzīta 
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attiecīgajās regulās, bet tās īstenošana ne vienmēr ir bijusi sekmīga. Tomēr vienotā stratēģisko 
satvara ES pētniecības un inovāciju finansējumam pielīdzināšana kohēzijas fondiem 
paredzētajam vienotajam stratēģiskajam satvaram, lai veicinātu stratēģijā „Eiropa 2020” 
noteiktā viedas izaugsmes mērķa īstenošanu, ir padarījusi par neizbēgamu šo abu instrumentu 
sadarbību jaunajā periodā. Šajā sakarībā Komisijas priekšlikumā par jauno ERAF regulu 
iekļauti patiešām pozitīvi elementi, piemēram, iespēja apvienot finansējumu no abiem 
avotiem; tomēr, lai šī sadarbība būtu veiksmīga, reģionālajām iestādēm jābūt informētām par 
savu universitāšu, uzņēmumu un pētniecības centru iniciatīvām pētniecības, izstrādes un 
jauninājumu jomā un jāizmanto savas attiecīgās viedas specializācijas stratēģijas šo iniciatīvu 
atbalstam. Tāpat ir svarīgi, lai valsts un reģionālās iestādes varētu rēķināties ar speciālistu 
padomiem šo stratēģiju izstrādē un lai dažādie Eiropas Komisijas dienesti sadarbotos to 
novērtēšanas laikā.

Ieinteresēto personu lomas pastiprināšana

Cita šī ziņojuma pamatnostādne ir vēlme piešķirt pētniecības centriem, universitātēm un 
uzņēmumiem svarīgāku lomu ierosinājumu sniegšanā un jaunu iespēju identificēšanā. Tādēļ 
tiek ierosināts grozījums, kas nosaka, ka attiecībā uz vismaz 15 % finansējuma, kas paredzēts 
ar prioritātēm „Vadošā loma rūpniecībā” un „Sabiedrības problēmas” saistītiem 
uzaicinājumiem, jāievēro augšupēja pieeja un ka ne mazāk kā 60 % no NJZT paredzētā 
finansējuma jāpiešķir atvērtām NJZT (FEST Open) darbībām.  Tāpat arī referente ļoti atzinīgi 
vērtē aizvien lielākas uzmanības veltīšanu MVU paredzētajam instrumentam, kam ir piešķirts 
atsevišķs finansējums.

Turklāt referente uzskata par nepieciešamu pastiprināt pētnieku ietekmi arī pārējos 
uzaicinājumos, tādējādi paverot iespējas nozaru uzraudzības komiteju izveidei, kuru sastāvā 
būs neatkarīgi eksperti, kas palīdzēs sagatavot pētniecības un inovāciju programmas ikviena 
sociālā problēmjautājuma risināšanai.

No otras puses, globālo problēmjautājumu risinājumu rašanai un iedzīvotāju vajadzībām 
atbilstošas pētniecības attīstībai ir nepieciešama pēc iespējas plašāka ieinteresēto personu loka 
līdzdalība. Tādēļ tiek ierosināts grozījums saistībā ar jauno īpašo mērķi „Atbildīga zinātne un 
pētniecība” veicināt tādus dialoga veidus, kas sniedzas pāri uzskatam, ka iedzīvotāji ir tikai 
pētniecības rezultātu patērētāji.

Visbeidzot, referente ļoti atzinīgi vērtē to, ka programmā „Apvārsnis 2020” uzsvērti arī 
lietotāja vadīti atvērtie jauninājumi.

Programmas parauglomas pastiprināšana

Viena no raksturīgākajām secīgo pamatprogrammu īpatnībām ir bijusi to spēja kalpot par 
paraugprakses atsauces avotu. Piemēram, universitātēs un pētniecības centros praktizētajām 
Marijas Kirī vārdā nosauktajām darbībām un nesenāk — Eiropas Pētniecības padomes 
stipendijām bija nozīmīga loma pētnieka karjeras vērtības celšanā no atlīdzības un darba 
apstākļu viedokļa.

Ar programmu „Apvārsnis 2020” tiek sperts solis tālāk šādas parauglomas nostiprināšanā, 
pirmoreiz pamatprogrammās iekļaujot punktu, kas veltīts dzimumu līdztiesībai. Šajā ziņojumā 
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tiek ierosināts paplašināt šī punkta saturu, apskatot šo parādību divās dimensijās: sieviešu 
pārstāvības pastiprināšana un to karjeras izaugsmes nodrošināšanā programmā 
„Apvārsnis 2020” un pēc dzimuma veiktas analīzes iekļaušana pētniecībā.

Referente ir iekļāvusi arī jaunu punktu par atklātu un bezmaksas piekļuvi tām publikācijām, 
kas izriet no šīs programmas ietvaros finansētiem publiskiem pētījumiem. Iekļaujot punktu, 
tiek arī meklēta iespēja veicināt atklātu piekļuvi datiem, kas iegūti vai savākti ar programmas 
„Apvārsnis 2020” ietvaros finansētu projektu palīdzību.

Turklāt abiem šiem elementiem būs acīmredzama pozitīva ietekme uz finansējuma efektivitāti 
un rentabilitāti. Sieviešu cilvēkkapitāla efektīvāka izmantošana ļaus gūt lielāku pieredzi un 
radīt jaunas idejas, kas savukārt sniegs jaunas iespējas inovācijas pārvērst ekonomiskajā 
attīstībā. Tāpat arī pētniecības rezultātu plašāka un vienkāršāka pieejamība bez šaubām 
atvieglos inovācijas procesu jebkurā Savienības vietā.

Programmas „Apvārsnis 2020” starptautiskās dimensijas uzsvēršana

Starptautiskā sadarbība ir tā programmas šķērseniskā dimensija, kurai piemīt vislielākais 
attīstības potenciāls. Ja Eiropas vēlas saglabāt pašreizējo konkurētspējas līmeni, tai noteikti 
jāsadarbojas ar pasaules vadošajiem zinību centriem; lai rastu risinājumu globālām 
problēmām, ir jāsadarbojas ar daudziem vietējiem pētniekiem, kas sniedz ieguldījumu 
pasaules līmeņa zinātnes attīstībā. Tādēļ programmas „Apvārsnis 2020” triju pamatprioritāšu
īstenošana jāpapildina ar skaidri definētu starptautisku dimensiju.


