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Grozījums Nr. 1
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā atjauninātajā Lisabonas stratēģijā 
par svarīgu prioritāti ir izvirzīta pētniecība 
un inovācijas, lai risinātu tādas problēmas 
kā klimata pārmaiņas un aizvien pieaugošā 
pasaules mēroga konkurence; tā kā 
izaugsmes un nodarbinātības veicināšana 
ar pētniecības un inovāciju palīdzību laikā 
pēc krīzes ir kļuvusi vēl nozīmīgāka, 
kļūstot par ierosinātās ES stratēģijas 
2020. gadam galveno mērķi;

A. tā kā atjauninātajā Lisabonas stratēģijā 
par svarīgu prioritāti ir izvirzīta pētniecība 
un inovācijas, lai risinātu tādas problēmas 
kā klimata pārmaiņas un aizvien pieaugošā 
pasaules mēroga konkurence; tā kā 
izaugsmes un nodarbinātības veicināšana 
laikā pēc krīzes ir kļuvusi vēl nozīmīgāka, 
kļūstot par ierosinātās ES stratēģijas 
2020. gadam galveno mērķi;

Or. hu

Grozījums Nr. 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā pētniecības un inovāciju 
īstenošana ir visiem sabiedrības slāņiem 
kopīga vajadzība, un tās mērķim jābūt 
uzlabot cilvēku sociālos un ekonomiskos 
apstākļus;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eiropas Savienības atbalsts 
pētniecībai un inovācijām galvenokārt tiek 
nodrošināts ar pētniecības, jauninājumu un 
kohēzijas politikas starpniecību, tās 
galvenajiem instrumentiem esot 
struktūrfondiem, Septītajai pētniecības 
pamatprogrammai (7. PP) un 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammai (KIP);

B. tā kā Eiropas Savienības atbalsts 
pētniecībai un inovācijām galvenokārt tiek 
nodrošināts ar pētniecības, jauninājumu un 
kohēzijas politikas starpniecību, tās 
primārajiem instrumentiem esot Septītajai 
pētniecības pamatprogrammai (7. PP) un 
Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammai (KIP), ko lielā mērā 
atbalsta, izmantojot struktūrfondus;

Or. hu

Grozījums Nr. 4
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā inovāciju visefektīvāk var 
veicināt reģionālā līmenī tādu dalībnieku 
kā universitāšu, sabiedrisku pētniecības 
organizāciju vai nozares pārstāvju 
tuvumā, veicinot partnerību zināšanu 
nodošanas jomā un labas prakses 
apmaiņu starp reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mūsdienu problēmu sarežģītība 
nosaka vajadzību pēc šo politikas jomu 
integrēta savienojuma; tā kā svarīga ir 

E. tā kā mūsdienu problēmu sarežģītība 
nosaka vajadzību pēc šo politikas jomu 
integrēta savienojuma; tā kā zināšanu 
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sinerģija starp instrumentiem, lai tie viens 
otru pastiprinātu un sniegtu atbalstu 
pētniecības un inovāciju projektu 
ilgtspējīgai īstenošanai, nodrošinot labāku 
pētniecības rezultātu izvērtēšanu konkrētu 
produktu ideju veidā reģionos;

sabiedrība prasa vairāk kā tikai dažādās 
nozarēs īstenotu darbību apkopošanu, 
proti, sinerģiju starp faktoriem un
instrumentiem, kas ir ļoti svarīga, lai tie 
viens otru pastiprinātu un sniegtu atbalstu 
pētniecības un inovāciju projektu 
ilgtspējīgai īstenošanai, nodrošinot labāku 
pētniecības rezultātu izvērtēšanu konkrētu 
produktu ideju veidā reģionos;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. novērtē faktu, ka laika periodam no 
2007. līdz 2013. gadam visas dalībvalstis ir 
piešķīrušas ievērojamu kopējo finanšu 
līdzekļu apjomu ieguldījumiem pētniecībā, 
attīstībā, inovācijās un uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstībā, kā rezultātā 
sagatavotas 246 valsts vai reģionāla 
mēroga darbības programmas un 
pētniecībai un inovācijām piešķirti 
EUR 86 miljardi;

1. novērtē faktu, ka laika periodā no 
2007. līdz 2013. gadam saskaņā ar otro 
Kopienas kohēzijas stratēģisko 
pamatnostādni visas dalībvalstis ir 
piešķīrušas ievērojamu kopējo finanšu 
līdzekļu apjomu ieguldījumiem pētniecībā, 
attīstībā, inovācijās un uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstībā, kā rezultātā 
sagatavotas 246 valsts vai reģionāla 
mēroga darbības programmas un 
pētniecībai un inovācijām piešķirti 
EUR 86 miljardi;

Or. hu

Grozījums Nr. 7
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. novērtē faktu, ka laika periodam no 1. novērtē faktu, ka laika periodam no 



PE440.028v01-00 6/40 AM\810551LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

2007. līdz 2013. gadam visas dalībvalstis ir 
piešķīrušas ievērojamu kopējo finanšu 
līdzekļu apjomu ieguldījumiem pētniecībā, 
attīstībā, inovācijās un uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstībā, kā rezultātā 
sagatavotas 246 valsts vai reģionāla 
mēroga darbības programmas un 
pētniecībai un inovācijām piešķirti EUR 
86 miljardi;

2007. līdz 2013. gadam visas dalībvalstis ir 
piešķīrušas ievērojamu kopējo finanšu 
līdzekļu apjomu ieguldījumiem pētniecībā, 
attīstībā, inovācijās un uz zināšanām
balstītas ekonomikas attīstībā, kā rezultātā 
sagatavotas 246 valsts vai reģionāla 
mēroga darbības programmas un 
pētniecībai un inovācijām piešķirti EUR 
86 miljardi, no kuriem EUR 50 miljardi 
piešķirti PTA pamatprogrammām; atzīmē, 
ka kohēzijas politika ir kļuvusi par 
nozīmīgu Eiropas atbalsta avotu šajā 
jomā, konkurējot ar Septīto 
pamatprogrammu (EUR 50,0 miljardi) un 
KIP (EUR 3,6 miljardi);

Or. en

Grozījums Nr. 8
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. novērtē faktu, ka laika periodam no 
2007. līdz 2013. gadam visas dalībvalstis ir 
piešķīrušas ievērojamu kopējo finanšu 
līdzekļu apjomu ieguldījumiem pētniecībā, 
attīstībā, inovācijās un uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstībā, kā rezultātā 
sagatavotas 246 valsts vai reģionāla 
mēroga darbības programmas un 
pētniecībai un inovācijām piešķirti 
EUR 86 miljardi;

1. novērtē faktu, ka laika periodam no 
2007. līdz 2013. gadam visas dalībvalstis ir 
piešķīrušas ievērojamu kopējo finanšu 
līdzekļu apjomu ieguldījumiem pētniecībā, 
attīstībā, inovācijās un uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstībā, kā rezultātā 
sagatavotas 246 valsts vai reģionāla 
mēroga darbības programmas un 
pētniecībai un inovācijām piešķirti 
EUR 86 miljardi; norāda, ka, lai 
nodrošinātu efektivitāti, jānosaka saistoši 
izdevumi, kas proporcionāli IKP vai 
atbilst struktūrfondu procentuālai daļai, 
kas novirzīta izdevumu segšanai 
pētniecības un attīstības jomā;

Or. hu



AM\810551LV.doc 7/40 PE440.028v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 9
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a pauž nožēlu, ka finansējums 
pētniecībai un attīstībai tiks palielināts, 
nevis piesaistot jaunu finansējumu, bet 
veicot pārvedumus starp kohēzijas 
politikas fondiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 10
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atzinīgi vērtē to, ka pastāv jaunas 
finansēšanas metodes, un uzsver 
iniciatīvas JEREMIE un Komisijas Riska 
dalīšanas finanšu mehānisma, un Eiropas 
Investīciju bankas grupas potenciālu 
inovatīvu uzņēmumu finansēšanas iespēju 
veicināšanā; iesaka reģionālajiem 
dalībniekiem izmantot šīs jaunās iespējas 
papildus struktūrfondu finansējumam; šai 
sakarībā uzsver nepieciešamību efektīvi 
koordinēt valsts un privātos ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka ES stratēģijā 2020. gadam 
liela nozīme piešķirta pētniecībai un 
inovācijai, lai veicinātu, ka ES kļūst par 
inteliģentu, ilgtspējīgu un integrētu 
ekonomiku ar augstu nodarbinātības, 
ražīguma un ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas līmeni;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b uzsver, ka ieguldījumi pētniecībā un 
attīstībā, kā arī inovācijā, izglītībā un 
tehnoloģijās ar augstu resursu 
izmantošanas efektivitāti dos labumu 
tradicionālajām nozarēm un lauku 
reģioniem tikpat lielā mērā kā augsti 
kvalificētai pakalpojumu ekonomikai un 
tādējādi pastiprinās ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atkārtoti uzsver vajadzību pēc integrētas 
vairāku līmeņu pārvaldības pieejas 
konkrētām politikas jomām ES; uzsver, ka 

3. atkārtoti uzsver vajadzību pēc integrētas 
vairāku līmeņu pārvaldības pieejas 
konkrētām politikas jomām ES; uzsver, ka 
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funkcionāla vairāku līmeņu pārvaldības 
sistēma ir priekšnosacījums efektīvai 
asignēšanas mērķu noteikšanai un 
īstenošanai;

funkcionāla vairāku līmeņu pārvaldības 
sistēma ir priekšnosacījums, lai noteiktu 
un praksē efektīvi īstenotu saikni starp 
kohēzijas politiku un atbalstu pētniecībai 
un attīstībai;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Iosif Matula

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atkārtoti uzsver vajadzību pēc integrētas 
vairāku līmeņu pārvaldības pieejas 
konkrētām politikas jomām ES; uzsver, ka 
funkcionāla vairāku līmeņu pārvaldības 
sistēma ir priekšnosacījums efektīvai 
asignēšanas mērķu noteikšanai un 
īstenošanai;

3. atkārtoti uzsver vajadzību pēc integrētas 
vairāku līmeņu pārvaldības pieejas 
konkrētām politikas jomām ES; uzsver, ka 
funkcionāla vairāku līmeņu pārvaldības 
sistēma ir priekšnosacījums efektīvai 
asignēšanas mērķu noteikšanai un 
īstenošanai; apzinās, ka dalībvalstu līmenī 
pastāv administratīva daudzveidība, un 
uzskata, ka ir būtiski identificēt attiecībā 
uz pilsoņiem efektīvāko lēmumu 
pieņemšanas līmeni;

Or. ro

Grozījums Nr. 15
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atkārtoti uzsver vajadzību pēc 
integrētas vairāku līmeņu pārvaldības 
pieejas konkrētām politikas jomām ES; 
uzsver, ka funkcionāla vairāku līmeņu 
pārvaldības sistēma ir priekšnosacījums 
efektīvai asignēšanas mērķu noteikšanai un 

3. atkārtoti uzsver vajadzību pēc 
integrētas vairāku līmeņu pārvaldības 
pieejas konkrētām politikas jomām ES; 
uzsver, ka funkcionāla vairāku līmeņu 
pārvaldības sistēma ir priekšnosacījums 
efektīvai asignēšanas mērķu noteikšanai un 
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īstenošanai; īstenošanai; atzīmē, ka par struktūrfondu 
īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstu un 
reģionālās iestādes, bet KIP un Septīto 
pamatprogrammu centrāli pārvalda 
Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka ir svarīgi koordinēt 
Kopienas politikas jomas, kam ir nozīme 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas sasniegšanā; uzsver 
nepieciešamību turpināt izvērtēt to ietekmi 
uz kohēziju un veicināt efektīvu sinerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a  uzsver, ka priekšnoteikums pozitīvas 
sinerģijas veidošanai starp dažādiem ES 
instrumentiem un politikas jomām ir 
sarežģītu attiecību kopums starp 
dalībniekiem, kas rada, izplata, veicina un 
īsteno dažādas zināšanu formas;

Or. es
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Grozījums Nr. 18
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver pilsētu lielo potenciālu 
pētniecības un inovāciju veicināšanā; 
uzskata, ka pārdomātāka pilsētu politika, 
kas balstīta uz tehnoloģiskiem 
sasniegumiem, veicinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi un tāpēc aicina, 
izstrādājot nākotnes kohēzijas politiku, kā 
arī pētniecības un inovāciju politiku, 
pievērst lielāku uzmanību pilsētām un to 
aglomerācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst, ka ar asignēšanas noteikumu
palīdzību 2007.–2013. gadam kohēzijas 
politika spēj efektīvāk radīt sinerģijas ar 
pētniecības un inovāciju politikas jomām, 
un vienlaikus Septītajā pamatprogrammā 
un KIP aizvien svarīgāka ir kļuvusi 
teritoriālā dimensija; aicina apsvērt 
stingrāku asignēšanas mehānismu ar 
lielāku tematisko uzsvaru, ļaujot atbilstoši 
politiski reaģēt uz jaunām problēmām;

4. atzīst, ka ar tās mērķu palīdzību 
kohēzijas politika veicina saikni starp 
pētniecību un attīstību un reģionālās 
ekonomikas politiku un tādējādi veic 
būtisku ieguldījumu inovatīvos reģionos, 
un vienlaikus Septītajā pamatprogrammā 
un KIP aizvien svarīgāka ir kļuvusi 
teritoriālā dimensija; aicina visus reģionus 
mācīties no inovatīvo reģionu sniegtajiem 
pozitīvajiem piemēriem un likt lielāku 
tematisko uzsvaru uz pētniecību un 
attīstību;

Or. de
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Grozījums Nr. 20
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst, ka ar asignēšanas noteikumu 
palīdzību 2007.–2013. gadam kohēzijas 
politika spēj efektīvāk radīt sinerģijas ar 
pētniecības un inovāciju politikas jomām, 
un vienlaikus Septītajā pamatprogrammā 
un KIP aizvien svarīgāka ir kļuvusi
teritoriālā dimensija; aicina apsvērt 
stingrāku asignēšanas mehānismu ar 
lielāku tematisko uzsvaru, ļaujot atbilstoši 
politiski reaģēt uz jaunām problēmām;

4. atzīst, ka ar asignēšanas noteikumu 
palīdzību 2007.–2013. gadam kohēzijas 
politika spēj efektīvāk radīt sinerģijas ar 
pētniecības un inovāciju politikas jomām, 
bet vēlas, lai Septītajā pamatprogrammā un 
KIP vairāk tiktu ņemta vērā teritoriālā 
dimensija un tai tiktu piešķirts lielāks 
finansējums, lai nodrošinātu, ka tādiem 
pasākumiem kā Europe INNOVA un 
„Zināšanu reģioni” būtu lielāka ietekme 
uz reģionālajām pētniecības un inovāciju 
sistēmām; aicina apsvērt stingrāku 
asignēšanas mehānismu ar lielāku 
tematisko uzsvaru, ļaujot atbilstoši politiski 
reaģēt uz jaunām problēmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst, ka ar asignēšanas noteikumu 
palīdzību 2007.–2013. gadam kohēzijas 
politika spēj efektīvāk radīt sinerģijas ar 
pētniecības un inovāciju politikas jomām, 
un vienlaikus Septītajā pamatprogrammā 
un KIP aizvien svarīgāka ir kļuvusi 
teritoriālā dimensija; aicina apsvērt 
stingrāku asignēšanas mehānismu ar 
lielāku tematisko uzsvaru, ļaujot atbilstoši 
politiski reaģēt uz jaunām problēmām;

4. atzīst, ka ar asignēšanas noteikumu 
palīdzību 2007.–2013. gadam kohēzijas 
politika spēj efektīvāk radīt sinerģijas ar 
pētniecības un inovāciju politikas jomām, 
un vienlaikus Septītajā pamatprogrammā 
un KIP aizvien svarīgāka ir kļuvusi 
teritoriālā dimensija; aicina apsvērt 
asignēšanas un uz efektivitāti balstītu 
maksājumu mehānismu, kas pamatots 
drīzāk uz kvalitatīviem, nevis 
kvantitatīviem kritērijiem, un kam ir 
lielāks tematiskais uzsvars, ļaujot atbilstoši 
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politiski reaģēt uz jaunām problēmām;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzīst, ka ar asignēšanas noteikumu 
palīdzību 2007.–2013. gadam kohēzijas 
politika spēj efektīvāk radīt sinerģijas ar 
pētniecības un inovāciju politikas jomām, 
un vienlaikus Septītajā pamatprogrammā 
un KIP aizvien svarīgāka ir kļuvusi 
teritoriālā dimensija; aicina apsvērt 
stingrāku asignēšanas mehānismu ar 
lielāku tematisko uzsvaru, ļaujot atbilstoši 
politiski reaģēt uz jaunām problēmām;

4. atzīst, ka ar asignēšanas noteikumu 
palīdzību 2007.–2013. gadam kohēzijas 
politika spēj efektīvāk radīt sinerģijas ar 
pētniecības un inovāciju politikas jomām, 
un vienlaikus Septītajā pamatprogrammā 
un KIP aizvien svarīgāka ir kļuvusi 
teritoriālā dimensija; aicina Komisiju 
izstrādāt iniciatīvas atbilstoši Eiropas 
pētniecības telpas koncepcijai, kas 
formulēta Lisabonas līgumā, lai 
nodrošinātu, ka sinerģijas pastiprina trīs 
pamatnosacījumu, proti, integrācijas, 
iesaistīšanas un iekļaušanas, 
apvienošana;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a tomēr atgādina, ka patlaban 
finansējumu pētniecībai, attīstībai un 
inovācijai saskaņā ar pamatprogrammu 
piešķir, pamatojoties uz ekselences 
kritēriju, kas, neskatoties uz tā 
neapšaubāmo nozīmīgumu, praksē rada 
lielāku dalībnieku konkurenci attiecībā uz 
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pieeju finansējumam, tādējādi ierobežojot 
pozitīvu sinerģiju veidošanu reģionu 
grupās un dalībvalstīs, kas jau attīstās 
pareizajā virzienā, bet vēl nav sasniegušas 
mērķi;

Or. es

Grozījums Nr. 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. izsaka nožēlu, ka pastāvošās sinerģiju 
iespējas finansējuma jomā aizvien ir maz 
zināmas; aicina reģionus un dalībvalstis 
pastiprināt informēšanas pilnveides 
centienus;

5. uzstāj, ka efektīva inovācija ir atkarīga 
no izveidoto sinerģiju tuvuma, un izsaka 
nožēlu, ka pastāvošās sinerģiju iespējas 
finansējuma jomā aizvien ir maz zināmas; 
aicina reģionus, kas ir galvenie dalībnieki 
attiecībā uz informācijas sniegšanu un 
analīzes, pārvaldības un lēmumu 
pieņemšanas iespējām, kā arī dalībvalstis 
pastiprināt informēšanas pilnveides 
centienus;

Or. es

Grozījums Nr. 25
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. izsaka nožēlu, ka pastāvošās sinerģiju 
iespējas finansējuma jomā aizvien ir maz 
zināmas; aicina reģionus un dalībvalstis
pastiprināt informēšanas pilnveides 
centienus;

5. izsaka nožēlu, ka pastāvošās sinerģiju 
iespējas finansējuma jomā aizvien ir maz 
zināmas; aicina noteikt par pienākumu 
reģioniem un dalībvalstīm pastiprināt 
informēšanas pilnveides centienus;

Or. de
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Grozījums Nr. 26
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. izsaka nožēlu, ka pastāvošās 
sinerģiju iespējas finansējuma jomā aizvien 
ir maz zināmas; aicina reģionus un 
dalībvalstis pastiprināt informēšanas 
pilnveides centienus;

5. izsaka nožēlu, ka pastāvošās 
sinerģiju iespējas finansējuma jomā aizvien 
ir maz zināmas; aicina reģionus un 
dalībvalstis pastiprināt informēšanas 
pilnveides centienus; uzsver, ka dažādajām 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
kas pārvalda Septīto pamatprogrammu, 
KIP un struktūrfondus, jābūt informētām 
par iespējam, ko piedāvā katrs no šiem 
instrumentiem; aicina nodrošināt labāku 
sadarbību starp visiem iesaistītajiem 
dalībniekiem reģionālā, valsts un Eiropas 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka uz pētniecību un 
inovācijām vērsta intervence būtu 
jāīsteno, izmantojot reģionālos aktīvus un 
iespējas, un šādai intervencei būtu jākļūst 
par daļu no reģionālās inovāciju 
stratēģijas, kas balstīta uz pārdomātu 
inovāciju; uzskata, ka, lai īstenotu šādas 
stratēģijas, ir jāpastiprina ES reģionu un 
pilsētu loma un jānosaka un jāīsteno 
valstu prioritātes; tāpēc aicina izvērtēt 
iespēju struktūrfondos atkal paredzēt 
inovatīvas darbības, lai veicinātu 
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reģionālo inovāciju stratēģiju izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Georgios Stavrakakis, Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka, lai saņēmēji piekļūtu 
projektiem pētniecības un inovāciju jomā, 
ir vajadzīgas lielas tehniskās iespējas un 
plašas zināšanas par administratīvajām 
un finanšu procedūrām, un tāpēc šāda 
piekļuve ir ārkārtīgi apgrūtināta maziem 
potenciālajiem saņēmējiem, kā rezultātā 
var novērot augstu inovatīvo darbību 
teritoriālo koncentrāciju tautsaimniecības 
puduros un attīstītākajos ES reģionos; 
norāda, ka reģionālo atšķirību 
palielināšanās pētniecības un inovāciju 
iespēju ziņā ir problēma, kas jārisina, ne 
tikai izmantojot kohēzijas politiku, bet arī 
pētniecības un inovāciju politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka sinerģija ir īpaši 
efektīva spēju stiprināšanas jomā; šai 
sakarībā atsaucas uz projektu 
finansēšanas pārvaldību Eiropas 
Pētniecības infrastruktūru stratēģiskajā 
forumā (ESFRI) un nepieciešamību 
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koordinēt ES inovāciju finansēšanas 
prioritātes reģionālā un valsts līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver vajadzību veicināt un piemērot 
veiksmīgus modeļus „zināšanu trijstūrī”, 
attiecībās starp uzņēmumiem, pētniecības 
centriem, universitātēm un varas iestādēm; 
uzsver reģionālo kopu iespējas reģionālās 
konkurētspējas mobilizēšanā un atzinīgi 
vērtē kopu attīstības iekļaušanu KIP un 
Septītajā pamatprogrammā (pasākums 
„Zināšanu reģioni” Septītajā 
pamatprogrammā); atzīmē, ka zināšanu 
apmaiņu reģionālajās kopās var veicināt arī 
ar struktūrfondu palīdzību;

8. uzsver vajadzību veicināt un piemērot 
veiksmīgus modeļus „zināšanu trijstūrī”, 
attiecībās starp uzņēmumiem, pētniecības 
centriem, universitātēm un varas iestādēm; 
uzsver reģionālo kopu iespējas reģionālās 
konkurētspējas mobilizēšanā un atzinīgi 
vērtē kopu attīstības iekļaušanu KIP un 
Septītajā pamatprogrammā (pasākums 
„Zināšanu reģioni” Septītajā 
pamatprogrammā); šai sakarībā uzsver 
jaunās zināšanu un inovāciju kopienas 
(ZIK), kas izveidotas Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta (EIT) ietvaros un 
kas saista vadošās Eiropas zināšanu 
ietilpīgās reģionālās kopas; atzīmē, ka 
zināšanu apmaiņu reģionālajās kopās var 
veicināt arī ar struktūrfondu palīdzību;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver vajadzību veicināt un piemērot 
veiksmīgus modeļus „zināšanu trijstūrī”, 
attiecībās starp uzņēmumiem, pētniecības 

8. uzsver vajadzību veicināt un piemērot 
veiksmīgus modeļus „zināšanu trijstūrī”, 
attiecībās starp uzņēmumiem, pētniecības
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centriem, universitātēm un varas iestādēm; 
uzsver reģionālo kopu iespējas reģionālās 
konkurētspējas mobilizēšanā un atzinīgi 
vērtē kopu attīstības iekļaušanu KIP un 
Septītajā pamatprogrammā (pasākums 
„Zināšanu reģioni” Septītajā 
pamatprogrammā); atzīmē, ka zināšanu 
apmaiņu reģionālajās kopās var veicināt arī 
ar struktūrfondu palīdzību;

centriem, universitātēm un varas iestādēm; 
uzsver reģionālo kopu iespējas reģionālās 
konkurētspējas mobilizēšanā un atzinīgi 
vērtē kopu attīstības iekļaušanu KIP un 
Septītajā pamatprogrammā (pasākums 
„Zināšanu reģioni” Septītajā 
pamatprogrammā); atzīmē, ka zināšanu 
apmaiņu reģionālajās kopās var veicināt arī 
ar struktūrfondu palīdzību; uzsver, ka it 
sevišķi šādas kopas piedāvā lielas iespējas 
mazāk attīstītiem reģioniem;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver ar politikas instrumentu sinerģiju 
saistīto paraugprakšu analīzes, apmaiņas un 
integrācijas nozīmi; saistībā ar to atzinīgi 
vērtē Komisijas centienus uzlabot 
starpdepartamentu sadarbību;

9. uzsver ar politikas instrumentu sinerģiju 
saistīto paraugprakšu analīzes, apmaiņas un 
integrācijas nozīmi; saistībā ar to atzinīgi 
vērtē Komisijas centienus uzlabot 
starpdepartamentu sadarbību un aicina to 
attīstīt pētniecības un inovāciju iespēju un 
vajadzību analīzi reģionālā līmenī, it 
sevišķi attiecībā uz pieejamo kvalitatīvo 
datu apkopošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 33
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. ar gandarījumu atzīmē „Praktiskus 
norādījumus par ES finansējuma iespējām 

10. ar gandarījumu atzīmē „Praktiskus 
norādījumus par ES finansējuma iespējām 
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pētniecībai un inovācijām”; aicina turpmāk 
nodrošināt šādus norādījumus tūlīt pēc 
tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; gaida 
Komisijas dienestu darba dokumentu, kurā 
ietverti praksē īstenotu sinerģiju piemēri;

pētniecībai un inovācijām”; aicina turpmāk 
nodrošināt šādus norādījumus tūlīt pēc 
tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā; gaida 
Komisijas dienestu darba dokumentu, kurā 
ietverti praksē īstenotu sinerģiju piemēri; 
iesaka Komisijai izstrādāt norādījumus 
pētniecības un inovāciju projektu 
praktiskai pārvaldībai un 
administrēšanai, paredzot starpposmu 
pārorientācijai un pašnovērtējumam, lai 
sasniegtu plānotos rezultātus;

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju veikt pētījumu par 
to, kā pieteikšanos atbalsta saņemšanai 
no dažādām programmām var atvieglot, 
izmantojot datorprogrammas ar 
standartizētām rokasgrāmatām;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina Komisiju turpināt tās 
pasākumus, kas vērsti uz sinerģijas 
veicināšanu, un informēt Eiropas 
Parlamentu par to virzību, jo īpaši par 
vertikālās sadarbības stāvokli starp ES, 
valstu un reģionālajām struktūrām;

11. mudina Komisiju turpināt tās 
pasākumus, kas vērsti uz sinerģijas 
veicināšanu, un informēt Eiropas 
Parlamentu par to virzību, jo īpaši par 
vertikālās sadarbības stāvokli starp ES, 
valstu un reģionālajām struktūrām; aicina 
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Komisiju visu trīs instrumentu 
novērtējuma pētījumos ietvert to 
mijiedarbības ar citiem instrumentiem 
kvalitatīvo analīzi, lai būtu iespējams 
izstrādāt kopīgas vispārīgās 
pamatnostādnes;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē ES stratēģijas 
projekta 2020. gadam uzsvaru uz politikas 
jomu savstarpējo atkarību, politikas 
integrācijas nozīmi, vajadzību pēc labākām 
sinerģijām un spēcīgākām 
partnerattiecībām dalībvalstu politiku 
izstrādē un īstenošanā; aicina izskatīt 
reģionu pausto vajadzību pēc 
visaptverošāka ietvara trijās politikas 
jomās;

12. atzinīgi vērtē ES stratēģijas 
projekta 2020. gadam uzsvaru uz politikas 
jomu savstarpējo atkarību, politikas 
integrācijas nozīmi, vajadzību pēc labākām 
sinerģijām un spēcīgākām 
partnerattiecībām dalībvalstu politiku 
izstrādē un īstenošanā; aicina izskatīt 
pilsētu un reģionu pausto vajadzību pēc 
visaptverošāka ietvara trijās politikas 
jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē ES stratēģijas projekta 
2020. gadam uzsvaru uz politikas jomu 
savstarpējo atkarību, politikas integrācijas 
nozīmi, vajadzību pēc labākām sinerģijām 
un spēcīgākām partnerattiecībām 
dalībvalstu politiku izstrādē un īstenošanā; 

12. atzinīgi vērtē ES stratēģijas projekta 
2020. gadam uzsvaru uz politikas jomu 
savstarpējo atkarību, politikas integrācijas 
nozīmi, vajadzību pēc labākām sinerģijām 
un spēcīgākām partnerattiecībām 
dalībvalstu politiku izstrādē un īstenošanā; 
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aicina izskatīt reģionu pausto vajadzību pēc 
visaptverošāka ietvara trijās politikas 
jomās;

aicina izskatīt reģionu pausto vajadzību pēc 
visaptverošāka ietvara trijās politikas 
jomās, tostarp tehniskās sadarbības 
struktūras Komisijā, kas uzraudzītu un 
koordinētu sinerģijas saistībā ar 
inovācijas, pētniecības un attīstības 
programmām;

Or. it

Grozījums Nr. 38
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē ES stratēģijas 
projekta 2020. gadam uzsvaru uz politikas 
jomu savstarpējo atkarību, politikas 
integrācijas nozīmi, vajadzību pēc labākām 
sinerģijām un spēcīgākām 
partnerattiecībām dalībvalstu politiku 
izstrādē un īstenošanā; aicina izskatīt 
reģionu pausto vajadzību pēc 
visaptverošāka ietvara trijās politikas 
jomās;

12. atzinīgi vērtē ES stratēģijas 
projekta 2020. gadam uzsvaru uz politikas 
jomu savstarpējo atkarību, politikas 
integrācijas nozīmi, vajadzību pēc labākām 
sinerģijām un spēcīgākām 
partnerattiecībām dalībvalstu politiku 
izstrādē un īstenošanā; aicina izskatīt 
reģionu pausto vajadzību pēc 
visaptverošāka ietvara trijās politikas 
jomās un saistīt to ar ES finansējuma 
instrumentu un valsts atbalsta noteikumu 
izstrādi un īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē ES stratēģijas projekta 
2020. gadam uzsvaru uz politikas jomu 
savstarpējo atkarību, politikas integrācijas 

12. atzinīgi vērtē ES stratēģijas projekta 
2020. gadam uzsvaru uz politikas jomu 
savstarpējo atkarību, politikas integrācijas 
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nozīmi, vajadzību pēc labākām sinerģijām 
un spēcīgākām partnerattiecībām 
dalībvalstu politiku izstrādē un īstenošanā; 
aicina izskatīt reģionu pausto vajadzību pēc 
visaptverošāka ietvara trijās politikas 
jomās;

nozīmi, vajadzību pēc labākām sinerģijām 
un spēcīgākām partnerattiecībām 
dalībvalstu politiku izstrādē un īstenošanā; 
aicina izskatīt reģionu pausto vajadzību pēc 
visaptverošāka ietvara trijās politikas 
jomās un pēc teritoriālās kohēzijas, kam 
šai sakarībā būtu īpaša nozīme;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka nākotnes pētniecības, 
attīstības un inovācijas programmām būtu 
jāpapildina dalībvalstu centieni, orientējot 
tos un padarot dinamiskākus, lai 
atjaunotu zināšanu, inovācijas, attīstības 
un valstu ieguldījumu pētniecības, 
attīstības un inovācijas jomā vadošo 
nozīmi un daudzkāršojošo ietekmi;

Or. es

Grozījums Nr. 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b uzsver, ka, lai veicinātu 
konkurētspēju visā Eiropas Savienībā, 
jāizvērtē iespējas paplašināt ekselences 
koncepciju, izmantojot Kopienas nākotnes 
pamatprogrammu mērķus un 
veicināšanas metodes, lai to piemērotu 
dalībvalstīs un reģionos, pieliekot lielas 
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pūles, lai sasniegto attiecīgo ekselences 
līmeni; uzskata, ka tādējādi tiktu sekmēta 
pozitīva attīstība, stimulējot ieguldījumus 
pētniecības, attīstības un inovācijas jomā 
un paplašinot Eiropas Savienības 
tehnoloģisko bāzi;

Or. es

Grozījums Nr. 42
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka, lai nostiprinātu zināšanas 
un inovāciju kā turpmākās ekonomiskās 
izaugsmes virzītājspēkus, ir nepieciešams 
uzlabot izglītības kvalitāti, izmantot 
pētniecības rezultātus, veicināt inovāciju 
un zināšanu nodošanu visā Eiropas 
Savienībā, pēc iespējas vairāk izmantot 
IST, nodrošināt, ka novatoriskas idejas 
tiek īstenotas jaunos produktos un 
pakalpojumos, kas veicina izaugsmi un 
rada kvalitatīvas darbavietas, un palīdz 
risināt sociālo izmaiņu radītās problēmas 
Eiropā un pasaulē, veicināt 
uzņēmējdarbību, noteikt par prioritārām 
patērētāju vajadzības un tirgus iespējas 
un garantēt pieeju un atbilstīgu 
finansējumu, pamatojoties uz 
struktūrfondu būtisko nozīmi;

Or. es

Grozījums Nr. 43
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b atbalsta ES stratēģijas 2020. gadam 
vadošās iniciatīvas saprātīgas izaugsmes 
nodrošināšanai, proti, „Inovāciju Eiropas 
Savienība”, „Jaunatne kustībā” un 
„Eiropas digitālā darba kārtība”, kuru 
īstenošanā struktūrfondiem būs ļoti liela 
nozīme;

Or. es

Grozījums Nr. 44
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka spēcīga un labi finansēta ES 
reģionālā politika ir priekšnosacījums ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanai, kā arī sociālās, ekonomikas 
un teritoriālās kohēzijas īstenošanai;

13. uzskata, ka spēcīga un labi finansēta ES 
reģionālā politika, kas dod labumu visiem 
ES reģioniem, ir priekšnosacījums ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanai, kā arī sociālās, ekonomikas 
un teritoriālās kohēzijas īstenošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka spēcīga un labi finansēta ES 
reģionālā politika ir priekšnosacījums ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanai, kā arī sociālās, ekonomikas 
un teritoriālās kohēzijas īstenošanai;

13. uzskata, ka spēcīga un labi finansēta ES 
reģionālā politika ir priekšnosacījums ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanai, lai nodrošinātu saprātīgu, 
ilgtspējīgu un integrētu izaugsmi, kā arī 
sociālās, ekonomikas un teritoriālās 
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kohēzijas īstenošanai;

Or. es

Grozījums Nr. 46
Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju piešķirt pietiekamu 
finansējumu struktūrfondu reģionālajās 
darbības programmās paredzēto 
„reģionālo pētniecības un inovācijas 
stratēģisko pamatprogrammu” atbalstam 
un turpmākai attīstībai;

Or. it

Grozījums Nr. 47
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver nepieciešamību pārskatīt un 
nostiprināt inovāciju veicinošu ES 
instrumentu, piemēram, struktūrfondu, 
EAFRD, Pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības pamatprogrammas, KIP un 
ETS, nozīmi, lai racionalizētu 
administratīvās procedūras, veicinātu 
pieeju, it sevišķi MVU pieeju, 
finansējumam un ieviestu inovatīvus 
stimulēšanas mehānismus, kas balstīti uz 
mērķu saistībā ar saprātīgu, ilgtspējīgu un 
integrētu izaugsmi sasniegšanu, kā arī, lai 
veicinātu ciešāku sadarbību ar EIB;

Or. es
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Grozījums Nr. 48
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzskata, ka struktūrfondi ir 
piemērots instruments vietējo un 
reģionālo iestāžu atbalstam to centienos 
veicināt radošumu un inovāciju, bet, ka 
tāpēc ir vajadzīga lielāka elastība, lai 
nodrošinātu ātru šā finansējuma 
izmantošanu, attīstot uzņēmējdarbības 
iniciatīvas, it sevišķi novatorisku MVU un 
mikrouzņēmumu iniciatīvas;

Or. es

Grozījums Nr. 49
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
13.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.c iesaka visu finansējumu, kas 
attiecīgajā reģionā nav izmantots par 
gadiem N+2 un N+3, novirzīt reģionā 
izveidotajiem riska kapitāla un sākuma 
kapitāla fondiem, kas ar EIB starpniecību 
varētu piedāvāt pieeju finansējumam 
MVU un sociālo uzņēmumu vajadzībām 
un Kopienas iniciatīvu īstenošanai, vai 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas 
fondam, lai veicinātu strādājošo 
pārkvalifikāciju, iegūstot videi draudzīgas 
prasmes, vai paredzētajam Klimata 
pārmaiņu pielāgošanas fondam, nosakot 
skaidru mērķi izstrādāt projektus, lai 
palīdzētu MVU inovācijas un attīstības 
jomā;
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Or. es

Grozījums Nr. 50
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atgādina, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
horizontāls raksturs, un tādēļ ES politikas 
jomām ir jāveicina tās īstenošana; atkārtoti 
norāda, ka šī koncepcija neattiecas tikai uz 
reģionālās politikas ietekmi, bet tajā 
uzmanība vērsta arī uz saskaņošanu ar 
citām ES politikas jomām;

14. atgādina, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
horizontāls, daudznozaru raksturs, un tādēļ 
ES politikas jomām ir jāveicina tās 
uzlabošana, iekļaujot pilsētu dimensiju, jo 
80 % Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētās, 
kur arī ir sastopamas lielākās sociālās 
atšķirības; atkārtoti norāda, ka šī 
koncepcija neattiecas tikai uz reģionālās 
politikas ietekmi, bet tajā uzmanība vērsta 
arī uz saskaņošanu ar citām ES politikas 
jomām;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atgādina, ka teritoriālajai kohēzijai 
ir horizontāls raksturs, un tādēļ ES 
politikas jomām ir jāveicina tās īstenošana; 
atkārtoti norāda, ka šī koncepcija neattiecas 
tikai uz reģionālās politikas ietekmi, bet 
tajā uzmanība vērsta arī uz saskaņošanu ar 
citām ES politikas jomām;

14. atgādina, ka teritoriālajai kohēzijai 
ir horizontāls raksturs, un tādēļ ES 
politikas jomām ir jāveicina tās īstenošana; 
atkārtoti norāda, ka šī koncepcija neattiecas 
tikai uz reģionālās politikas ietekmi, bet 
tajā uzmanība vērsta arī uz saskaņošanu ar 
citām ES politikas jomām ar spēcīgu 
teritoriālo dimensiju, lai pilnībā izmantotu 
reģionālās iespējas un uzlabotu to ietekmi 
vietējā līmenī; uzskata, ka „koncentrācija, 
sadarbība, saistība” ir teritoriālās 
kohēzijas galvenās koordinātas, lai 
panāktu labāk līdzsvarotu teritoriālo 
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attīstību Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atgādina, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
horizontāls raksturs, un tādēļ ES politikas 
jomām ir jāveicina tās īstenošana; atkārtoti 
norāda, ka šī koncepcija neattiecas tikai uz 
reģionālās politikas ietekmi, bet tajā 
uzmanība vērsta arī uz saskaņošanu ar 
citām ES politikas jomām;

14. atgādina, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
horizontāls raksturs, un tādēļ ES politikas 
jomām ir jāveicina tās īstenošana; atkārtoti 
norāda, ka šī koncepcija neattiecas tikai uz 
reģionālās politikas ietekmi, bet tajā 
uzmanība vērsta arī uz saskaņošanu ar 
citām ES politikas jomām; uzsver, ka 
Eiropas līmeņa politika, kas atbilstīgi 
vērsta uz ilgtspējīgu attīstību un 
nodrošina jūtamus rezultātus reģionālā 
līmenī, ir konkrēts vienojošs faktors, lai 
panāktu teritoriālu kohēziju ES;

Or. ro

Grozījums Nr. 53
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzskata, ka jāveic rūpīgāka ES 
inovācijas politikas teritoriālās ietekmes 
analīze, lai noteiktu un atbalstītu 
piemērotākos Eiropas līmeņa 
instrumentus vietējo un reģionālo 
investīciju atbalstam inovāciju jomā; 
atgādina, ka jāņem vērā triju reģionu 
veidu dažādie sociālie un ekonomiskie 
apstākļi (konverģence, pāreja un 
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konkurētspēja) un radošo un inovatīvo 
iespēju atšķirības, kā arī pastāvošais 
uzņēmējdarbības gars;

Or. es

Grozījums Nr. 54
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, it sevišķi energoefektivitātes 
un atjaunojamās enerģijas jomā, kā arī 
būtu jānosaka dažas uz ES mērķiem un 
reģionu vajadzībām pamatotas prioritātes, 
un uzskata, ka tāpēc šai jomai arī turpmāk 
jābūt ES reģionālās politikas mērķim;

Or. de

Grozījums Nr. 55
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes atbilstīgi reģionālajām 
inovāciju stratēģijām, un ES asignētos 
līdzekļus būtu īpaši jāvelta šīm noteiktajām 
prioritātēm; uzskata, ka reģionālā līmeņa 
lēmumu pieņēmēju un uzņēmēju spēja 
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piesaistīt zināšanas un padarīt tās par 
ilgtspējīgu salīdzinošo priekšrocību ir ļoti 
svarīga reģiona ekonomisko rādītāju 
uzlabošanai, nodrošinot pievienoto 
vērtību arī apkārtējiem reģioniem, tostarp 
blakus esošo dalībvalstu reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Iosif Matula

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm; 
arī uzsver, ka liela nozīme ir īpašu 
reģionālā potenciāla veidu noteikšanai, 
kas var veicināt reģionu konkurētspējas 
palielināšanos un tādējādi arī reģiona 
pievilcību;

Or. ro

Grozījums Nr. 57
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka pilsētās un
reģionos būtu jāīsteno izsvērta attīstība, 
kas balstīta uz tehnoloģiskiem 
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mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

sasniegumiem, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, it sevišķi energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas jomā, un ES 
asignētos līdzekļus būtu īpaši jāvelta šīm 
noteiktajām prioritātēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un ilgtspējīga
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

Or. de
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Grozījums Nr. 60
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
būtu jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

15. uzsver uz vietu balstītas politikas 
nepieciešamību un uzskata, ka reģionos 
jāīsteno izsvērta un videi nekaitīga 
specializācija, nosakot dažas uz ES 
mērķiem un reģionu vajadzībām pamatotas 
prioritātes, un ES asignētos līdzekļus būtu 
īpaši jāvelta šīm noteiktajām prioritātēm;

Or. de

Grozījums Nr. 61
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a. atbalsta Reģionu komitejas 
priekšlikumu izveidot „virtuālo jaunrades 
tīklu”, kas būtu pieejams visiem 
(uzņēmumiem, vietējām un reģionālām 
iestādēm, centrālajām valsts iestādēm, 
privātajam sektoram un pilsoņiem) un 
sniegtu konsultācijas, palīdzību un 
nodrošinātu pieeju riska kapitālam un 
tehniskajiem pakalpojumiem; uzsver, ka 
virtuālajam tīklam ir papildu 
priekšrocība, jo tas nodrošina salu, tālāku 
reģionu, lauku apvidu, kalnainu un reti 
apdzīvotu reģionu iedzīvotājiem pieeju 
speciālistu palīdzībai, izglītībai un 
informācijai, uzņēmējdarbības atbalstam 
un finanšu konsultācijām;

Or. es
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Grozījums Nr. 62
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a iesaka Kopienas pētniecības un 
inovācijas programmās, kas aizstās 
Kopienas Septīto pamatprogrammu un 
iniciatīvu Europe INNOVA, piešķirt 
lielāku nozīmi un finansējumu 
teritoriālajai dimensijai; uzskata, ka tas ir 
būtiski, lai nodrošinātu tādu pasākumu kā 
Europe INNOVA un „Zināšanu reģioni” 
lielāku ilgtermiņa ietekmi uz 
reģionālajām pētniecības un inovācijas 
sistēmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. norāda, ka starptautiska sadarbība ir 
Septītās pamatprogrammas un KIP būtība 
un ka teritoriālajai sadarbībai (ar 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
programmu starpniecību) struktūrfondos ir 
atvēlēta galvenā loma; aicina Komisiju 
nākotnē stiprināt Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi;

16. norāda, ka starptautiska sadarbība ir 
Septītās pamatprogrammas un KIP būtība 
un ka teritoriālajai sadarbībai (ar 
starpvalstu, starpreģionu un pārrobežu 
programmu starpniecību) struktūrfondos ir 
atvēlēta galvenā loma; aicina Komisiju 
nākotnē stiprināt Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi; aicina Komisiju nākotnē 
pastiprināt teritoriālo sadarbību Eiropā, 
turpinot tās integrāciju; aicina Komisiju 
novērtēt teritoriālās sadarbības 
veicināšanas iespējas inovāciju jomā 
attiecībā uz katru kohēzijas politikas 
mērķi; norāda, ka labāka informētība par 
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Septītās pamatprogrammas un KIP 
rezultātiem reģionālā līmenī sekmētu ES 
reģionālās politikas un šo programmu 
praktisko koordināciju; tādēļ aicina 
Eiropas Komisiju un dalībvalstis veicināt 
attīstību un pieeju ar šo jautājumu 
saistītajiem datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka saskaņā ar Septīto 
pamatprogrammu atbalstu piešķir 
starptautiskās sadarbības dažādām 
formām gan ES, gan arī ārpus tās 
vairākās tematiskās jomās, kas atbilst 
galvenajām zināšanu un tehnoloģiju 
nozarēm, kurās nepieciešams atbalstīt un 
nostiprināt augstas kvalitātes pētniecību, 
lai risinātu Eiropas sociālās, 
ekonomiskās, vides un industriālās 
problēmas;

Or. ro

Grozījums Nr. 65
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju analizēt 
vienkāršošanas pasākumu ietekmi, kas 
jau veikti struktūrfondu pārvaldības jomā, 
lai sagatavotu nākotnes tiesisko 
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regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst, ka gan dalītai, gan centralizētai 
pārvaldībai ir nepieciešami specifiski 
noteikumi, tomēr uzsver vajadzību 
saskaņot prasības, ar ko regulē dažādus 
instrumentus; aicina Komisiju šajā 
nolūkā izskatīt iespējas, neskarot 
dalībvalstu un reģionu kompetenci 
atbilstoši dalītai pārvaldībai;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 67
Michael Theurer

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst, ka gan dalītai, gan centralizētai 
pārvaldībai ir nepieciešami specifiski 
noteikumi, tomēr uzsver vajadzību 
saskaņot prasības, ar ko regulē dažādus 
instrumentus; aicina Komisiju šajā nolūkā 
izskatīt iespējas, neskarot dalībvalstu un 
reģionu kompetenci atbilstoši dalītai 
pārvaldībai;

17. atzīst, ka gan dalītai, gan centralizētai 
pārvaldībai ir nepieciešami specifiski 
noteikumi, tomēr uzsver vajadzību 
saskaņot prasības, ar ko regulē dažādus 
instrumentus; aicina Komisiju šajā nolūkā 
izskatīt iespējas, neskarot dalībvalstu un 
reģionu kompetenci atbilstoši dalītai 
pārvaldībai; atzīst, ka gan 7. PP un KIP 
centralizētās pārvaldības, lejupejošajai 
pieejai, kas vērsta uz Eiropas ekselences 
veicināšanu pētniecības un attīstības 
jomā, gan arī kohēzijas politikas 
decentralizētajai, augšupejošajai pieejai, 
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kas vērsta uz teritoriālās daudzveidības 
veicināšanu un tehnoloģiju nodošanu 
reģionālā līmenī, ir savas priekšrocības; 
aicina veicināt abu atbalsta pīlāru īpašo 
potenciālu, vienlaicīgi izmantojot 
sinerģijas; uzsver, ka kohēzijas politikas 
priekšrocība ir it īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem plaši piedāvātais 
viegli pieejamais atbalsts un uzlabota 
pieeja pētniecībai, tehnoloģiju nodošanai 
un inovācijai, kas vērsta uz praktisku 
izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst, ka gan dalītai, gan centralizētai 
pārvaldībai ir nepieciešami specifiski 
noteikumi, tomēr uzsver vajadzību 
saskaņot prasības, ar ko regulē dažādus 
instrumentus; aicina Komisiju šajā nolūkā 
izskatīt iespējas, neskarot dalībvalstu un 
reģionu kompetenci atbilstoši dalītai 
pārvaldībai;

17. atzīst, ka gan dalītai, gan centralizētai 
pārvaldībai ir nepieciešami specifiski 
noteikumi, tomēr uzsver vajadzību 
saskaņot prasības, ar ko regulē dažādus 
instrumentus; aicina Komisiju šajā nolūkā 
izskatīt iespējas, neskarot dalībvalstu un 
reģionu kompetenci atbilstoši dalītai 
pārvaldībai, vienlaicīgi veicinot 
starpdisciplināro pieeju, izmantojot 
kopīgas starpnozaru stratēģijas 
pētniecības vai tehnoloģiju jomās, lai 
atsāktu sadarbību vairākās nozarēs, 
ņemot vērā to, ka kopīgi priekšlikumi ir 
nozīmīga starpnozaru sadarbības forma;

Or. ro
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Grozījums Nr. 69
Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst, ka gan dalītai, gan centralizētai 
pārvaldībai ir nepieciešami specifiski 
noteikumi, tomēr uzsver vajadzību 
saskaņot prasības, ar ko regulē dažādus 
instrumentus; aicina Komisiju šajā nolūkā 
izskatīt iespējas, neskarot dalībvalstu un 
reģionu kompetenci atbilstoši dalītai 
pārvaldībai;

17. atzīst, ka gan dalītai, gan centralizētai 
pārvaldībai ir nepieciešami specifiski 
noteikumi, tomēr uzsver vajadzību 
saskaņot prasības, ar ko regulē dažādus 
instrumentus; aicina Komisiju šajā nolūkā 
izskatīt iespējas, neskarot dalībvalstu un 
reģionu kompetenci atbilstoši dalītai 
pārvaldībai; aicina Komisiju vienkāršot 
pētniecības (7. PP) un inovācijas (KIP) 
pamatprogrammu administrēšanu, lai 
nostiprinātu sinerģiju ar struktūrfondiem 
ietekmi;

Or. it

Grozījums Nr. 70
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atkārtoti aicina Komisiju izstrādāt 
konkrētus novērtēšanas kritērijus 
novatorisku projektu izvērtējumam un 
izskatīt turpmāku reglamentējošu stimulu 
ierosināšanu, lai īstenotu inovāciju 
pasākumus;

18. atkārtoti aicina Komisiju izstrādāt 
konkrētus novērtēšanas kritērijus 
novatorisku projektu izvērtējumam un 
izstrādāt un pieņemt turpmākus 
reglamentējošus stimulus, lai īstenotu 
inovāciju pasākumus;

Or. de



PE440.028v01-00 38/40 AM\810551LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 71
Francesco De Angelis

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka pastāv acīmredzama 
vajadzība pēc uzlabotām zināšanām 
reģionālā līmenī saistībā ar pieteikumiem 
finansējuma saņemšanai, 
administratīvajām un finansiālajām 
procedūrām, fondu pārvaldību un finanšu 
inženieriju; aicina Komisiju izvērtēt 
iespēju piedāvāt lielāku speciālistu 
atbalstu un nodrošināt ciešāku sadarbību 
starp Eiropas Uzņēmumu tīklu un 
struktūrfondu pārvaldes iestādēm;

Or. it

Grozījums Nr. 72
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzstāj, ka, novērtējot projektu 
atbilstību un piešķirot pieeju 
finansējumam no struktūrfondiem un 
citiem Kopienas instrumentiem, ir svarīgi 
ņemt vērā vienlīdzīgu iespēju principu;

Or. es

Grozījums Nr. 73
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzskata, ka struktūrfondu 
līdzfinansētas lielas inovāciju 
infrastruktūras būtu rūpīgāk jāizvērtē 
starptautiskai salīdzinošās pārskatīšanas 
iestādei, kas pozitīvi ietekmēs asignēto 
struktūrfondu līdzekļu efektīvu 
izlietojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b atkārto, ka neformālie mehānismi 
teritoriālās kohēzijas un teritorijas 
plānošanas pārvaldībai Padomē būtu 
jāaizstāj ar formālākām struktūrām; 
uzskata, ka šādas pārmaiņas kopā ar 
integrētu un transversālu struktūru izveidi 
un pastiprināšanu veicinātu labāku 
politikas jomu koordināciju;

Or. en
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