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Grozījums Nr. 1
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka inovāciju var visefektīvāk 
risināt reģionālā līmenī, kur fiziskais 
tuvums var veicināt partnerību starp 
dalībniekiem, tādiem kā universitātes, 
pētniecības organizācijas un nozare; 
norāda, ka visdinamiskākās tehnoloģijas 
nozares neatrodas galvaspilsētās vai to 
tuvumā, bet visinovatīvāko universitāšu 
tuvumā;

1. uzsver, ka inovāciju var visefektīvāk 
risināt reģionālā līmenī, kur fiziskais 
tuvums var veicināt partnerību starp 
dalībniekiem, tādiem kā universitātes, 
pētniecības organizācijas, lielie uzņēmumi, 
MVU un reģionālās un vietējās varas 
iestādes; it īpaši reģionu apvienībās,
norāda, ka visdinamiskākās tehnoloģijas 
nozares neatrodas galvaspilsētās vai to 
tuvumā, bet visinovatīvāko universitāšu 
tuvumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka inovāciju var visefektīvāk
risināt reģionālā līmenī, kur fiziskais 
tuvums var veicināt partnerību starp 
dalībniekiem, tādiem kā universitātes, 
pētniecības organizācijas un nozare; 
norāda, ka visdinamiskākās tehnoloģijas 
nozares neatrodas galvaspilsētās vai to 
tuvumā, bet visinovatīvāko universitāšu 
tuvumā;

1. uzsver, ka inovāciju var arī efektīvi
risināt reģionālā līmenī, kur fiziskais 
tuvums var veicināt partnerību starp 
dalībniekiem, tādiem kā universitātes, 
pētniecības organizācijas un nozare un citi 
sektori, piemēram, tie, kurus veido 
tūrisma firmas un noteikti progresīvu 
pakalpojumu nozaru pārstāvji; norāda, ka 
visdinamiskākās tehnoloģijas nozares 
atrodas ne tikai galvaspilsētās vai to 
tuvumā, bet arī mazākās apdzīvotās vietās 
un visinovatīvāko universitāšu tuvumā;

Or. es
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Grozījums Nr. 3
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka inovāciju var visefektīvāk 
risināt reģionālā līmenī, kur fiziskais 
tuvums var veicināt partnerību starp 
dalībniekiem, tādiem kā universitātes, 
pētniecības organizācijas un nozare; 
norāda, ka visdinamiskākās tehnoloģijas 
nozares neatrodas galvaspilsētās vai to 
tuvumā, bet visinovatīvāko universitāšu 
tuvumā;

1. uzsver, ka inovāciju var visefektīvāk 
risināt reģionālā līmenī, kur fiziskais 
tuvums var veicināt partnerību starp 
dalībniekiem, tādiem kā universitātes, 
pētniecības organizācijas un nozare; 
norāda, ka visdinamiskākajām 
tehnoloģijas nozarēm nav noteikti 
jāatrodas galvaspilsētās vai to tuvumā, bet 
visinovatīvāko universitāšu tuvumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
1.a  punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pārdomātās specializācijas 
stratēģijās jāietver iejaukšanās ar mērķi 
radīt jauninājumus; norāda, ka 
pārdomātas specializācijas stratēģijas var 
nodrošināt efektīvāku un lietderīgāku 
valsts finansējuma izmantošanu un 
palielināt privātos ieguldījumus 
reģionālajā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina visus reģionus veikt 
ieguldījumus inovācijās un pielāgot savas 
inovācijas stratēģijas, lai palielinātu to 
efektivitāti, kā arī atjauninātu 
cilvēkkapitālu un palielinātu uzņēmumu 
spēju un vēlmi ieviest jauninājumus un 
spēt konkurēt starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem; šai sakarā norāda, ka pat 
reģionos, kuros nav universitāšu un 
pētniecības centru, jābūt iespējai attīstīt 
pašiem savas inovācijas spējas;

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības 
potenciāls, ko pētniecības un inovācijas 
darbības piedāvā visiem reģioniem; šai 
sakarā norāda, ka pat reģionos, kuros nav 
universitāšu un pētniecības centru, jābūt 
iespējai attīstīt pašiem savas inovācijas 
spējas; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
paredzamus un ieguldījumus veicinošus 
pamatnosacījumus novatoriskiem 
uzņēmumiem reģionālajā līmenī un 
stimulēt tos veikt ieguldījumus, kas 
sniegtu labumu gan darbiniekiem, gan 
videi; 

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Riikka Manner

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem; šai sakarā norāda, ka 
pat reģionos, kuros nav universitāšu un 
pētniecības centru, jābūt iespējai attīstīt 
pašiem savas inovācijas spējas;

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem, ņemot vērā, ka lielākā 
daļa jauninājumu rodas praktiskā 
saskarsmē (pieprasījuma vai lietotāja 
sekmētas inovācijas) un tos pārsvarā 
finansē no ERAF; tādēļ norāda, ka 
reģionos, kuros nav universitāšu un 
pētniecības centru, jābūt arī iespējai attīstīt 
pašiem savas inovācijas spējas;

Or. fi

Grozījums Nr. 8
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem; šai sakarā norāda, ka pat 
reģionos, kuros nav universitāšu un 
pētniecības centru, jābūt iespējai attīstīt 
pašiem savas inovācijas spējas;

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem; šai sakarā norāda, ka pat 
reģionos, kuros nav universitāšu un 
pētniecības centru, jābūt iespējai attīstīt 
pašiem savas inovācijas spējas un gūt 
maksimālu labumu no reģionāliem un 
vietējiem resursiem un līdzekļiem 
attiecībā uz inovācijas potenciālu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 9
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem; šai sakarā norāda, ka pat 
reģionos, kuros nav universitāšu un 
pētniecības centru, jābūt iespējai attīstīt 
pašiem savas inovācijas spējas;

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem; šai sakarā norāda, ka
gadījumā, ja inovācijas darbībām nav 
obligāti vai principiāli vajadzīgas 
augstākās izglītības iestādes, pat reģionos, 
kuros nav universitāšu un pētniecības 
centru, jābūt iespējai attīstīt pašiem savas 
inovācijas spējas;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem; šai sakarā norāda, ka pat 
reģionos, kuros nav universitāšu un 
pētniecības centru, jābūt iespējai attīstīt 
pašiem savas inovācijas spējas;

2. norāda, ka lēmumu pieņēmējiem 
reģionālajā līmenī ir pilnībā jāapzinās 
ekonomiskās izaugsmes potenciāls, ko 
pētniecības un inovācijas darbības piedāvā 
visiem reģioniem; šai sakarā norāda, ka pat 
reģionos, kuros nav universitāšu un 
pētniecības centru, jābūt iespējai attīstīt 
pašiem savas inovācijas spējas, izmantojot 
tam īpaši paredzētus līdzekļus;

Or. ro
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Grozījums Nr. 11
Alain Cadec

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka inovācijas veicināšana 
reģionālā līmenī var palīdzēt mazināt 
reģionu atšķirības; tomēr mudina dažādos 
līmeņos (reģionālajā, valsts un ES) 
efektīvāk saskaņot centienus kā daļu no 
pētniecības un attīstības pasākumu 
plānošanas Eiropas mērogā;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka inovācijai, gan politikas 
veidošanā, gan uzņēmējdarbībā un 
pētniecības centru darbībās, ir būtiska 
nozīme ES teritoriālās kohēzijas plāna 
izstrādāšanā un ka pēc būtības tā var 
sniegt izšķirīgu ieguldījumu kohēzijas 
mērķu sasniegšanā un ar to saistīto 
šķēršļu pārvarēšanā apgabalos ar īpašām 
ģeogrāfiskām un demogrāfiskām 
iezīmēm;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis uzlabot jauno 
eiropiešu uzņēmējdarbības prasmes, 
pieņemot īpašus valsts plānus inovācijas 
integrēšanai visās izglītības nozarēs un 
līmeņos; norāda, ka labākais veids šo 
plānu īstenošanai un inovācijas 
veicināšanai Eiropā ir cieša sadarbība 
starp valsts un privātajiem sektoriem;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Riikka Manner

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir jāstiprina netehnoloģiskas 
inovācijas centieni un ka šajā kontekstā ir 
jāizplata labā prakse attiecībā uz šī veida 
inovāciju un jāprecizē noteikumi un 
nosacījumi, kas reglamentē piekļuvi ES 
finansējumam;

3. uzskata, ka ir jāstiprina netehnoloģiskas 
inovācijas centieni un ka šajā kontekstā ir 
jāizplata labā prakse attiecībā uz šī veida 
inovāciju un jāprecizē noteikumi un 
nosacījumi, kas reglamentē piekļuvi ES 
finansējumam; uzsver, ka jāpalielina 
sinerģija starp Pētniecības 
pamatprogrammu un Kohēzijas fondu, 
cita starpā mazinot mākslīgi radītos 
šķēršļus programmu starpā;

Or. fi

Grozījums Nr. 15
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir jāstiprina netehnoloģiskas 3. uzskata, ka, tā kā inovācija ir komplekss 
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inovācijas centieni un ka šajā kontekstā ir 
jāizplata labā prakse attiecībā uz šī veida 
inovāciju un jāprecizē noteikumi un 
nosacījumi, kas reglamentē piekļuvi ES 
finansējumam;

jēdziens, ir jāstiprina netehnoloģiskas 
inovācijas centieni un ka šajā kontekstā ir 
jāizplata labā prakse attiecībā uz šī veida 
inovāciju un jāprecizē noteikumi un 
nosacījumi, kas reglamentē piekļuvi ES 
finansējumam, pamatojoties uz atvērtu un 
visaptverošu pieeju;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a vērš uzmanību uz kultūras 
daudzveidības devumu inovācijas jomā; 
šajā saistībā uzskata, ka inovācijas 
politikā jāpiešķir lielāka nozīme reģionu 
kultūras daudzveidības aizsardzības un 
veicināšanas pasākumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka, lai palielinātu Eiropas 
reģionu inovācijas potenciālu, 
saskaņotību un sinerģiju starp kohēziju, ir 
vajadzīga pētniecības un inovācijas 
politika un tās instrumenti reģionālajā, 
valsts un ES līmenī; šajā saistībā uzsver, 
ka ir svarīgi arī izpētīt iespējas turpmāk 
vienkāršot un saskaņot noteikumus, kas 
regulē šo dažādo politikas instrumentu 
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īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver reģionu izšķirīgo nozīmi tādu 
politikas jomu izstrādāšanā, kas veicina 
inovāciju valsts līmenī; tomēr norāda, ka 
daudzās dalībvalstīs ir nepietiekams 
reģionu un vietējais budžets, un 
dalībvalstu budžeti, kas paredzēti 
inovācijai, ir niecīgi;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir jāatklāj pasīvi novatori; 
norāda uz starpnieku organizāciju svarīgo 
lomu pasīvu novatoru atklāšanā, stimulējot 
inovāciju, sniedzot padomus un atbalstot 
inovāciju; uzskata, ka šīs organizācijas 
būtu jāstiprina un tām jāizstrādā 
programma, kas vērsta uz apmācību, 
kvalifikāciju un zināšanu uzlabošanu;

4. uzsver, ka ir jāatklāj pasīvi novatori, it 
īpaši MVU starpā; norāda uz starpnieku 
organizāciju svarīgo lomu pasīvu novatoru 
atklāšanā, stimulējot inovāciju, sniedzot 
padomus un atbalstot inovāciju; uzskata, ka 
šīs organizācijas būtu jāstiprina un tām 
jāizstrādā programma, kas vērsta uz 
apmācību, kvalifikāciju un zināšanu 
uzlabošanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 20
Michael Theurer

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir jāatklāj pasīvi novatori; 
norāda uz starpnieku organizāciju svarīgo 
lomu pasīvu novatoru atklāšanā, stimulējot 
inovāciju, sniedzot padomus un atbalstot 
inovāciju; uzskata, ka šīs organizācijas 
būtu jāstiprina un tām jāizstrādā 
programma, kas vērsta uz apmācību, 
kvalifikāciju un zināšanu uzlabošanu;

4. uzsver, ka ir jāatklāj pasīvi novatori; 
norāda uz starpnieku organizāciju svarīgo 
lomu pasīvu novatoru atklāšanā, stimulējot 
inovāciju, sniedzot padomus un atbalstot 
inovāciju; uzskata, ka šīs organizācijas 
būtu jāstiprina un tām jāizstrādā 
programma, kas vērsta uz apmācību, 
kvalifikāciju un zināšanu uzlabošanu, un 
nākotnē jāpalielina duālās profesionālās 
izglītības modeļu nozīmība;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver cilvēkkapitāla nozīmi inovācijā; 
šajā saistībā vērš uzmanību uz ESF 
nozīmi darba ņēmēju mūžizglītībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka dažādie ES instrumenti 
kohēzijas, pētniecības un inovācijas jomā 



AM\859731LV.doc 13/23 PE460.743v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

jāievieš saskaņoti, lai nodrošinātu to 
efektivitāti; uzsver, ka jācenšas panākt 
sinerģiju šo instrumentu starpā un 
likvidēt šādas sinerģijas šķēršļus, it īpaši 
saskaņojot noteikumus attiecībā uz 
revīzijām un izmaksu atbilstību, lai 
vienkāršotu izpildi saņēmējiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ņem vērā, ka labi funkcionējošas 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeja ir 
priekšnosacījums inovācijas politikas 
uzdevumu sekmīgai izvirzīšanai un 
īstenošanai; šajā saistībā norāda, ka 
reģionu politika izmanto konsolidētu 
metodoloģiju integrētas pieejas ziņā un 
piedāvā labi izstrādātu pārvaldības 
sistēmu, kas spēj mobilizēt vietējos 
ieguldījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt 
valsts sektorā veiktus pētījumus un 
padarīt pētījumu rezultātus pieejamus 
vienkārši un bez birokrātijas šķēršļiem, 
tādējādi nodrošinot, ka visi uzņēmumi, 
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tostarp mikrouzņēmumi un MVU, var 
veikt izmaiņas attiecībā uz
energoefektivitāti, jaunu enerģijas avotu, 
jaunu ražošanas procesu un otrreizējās 
pārstrādes izmantošanu un resursu 
labāku izmantošanu, kā arī radīt 
darbavietas, garantējot darba ņēmēju 
tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) nozīmi reģionālo centru 
veidošanā, vietējā līmenī apvienojot 
pētījumus, inovācijas un infrastruktūru 
tādu jauno tehnoloģiju kontekstā kā 
atjaunojamie energoresursi un 
energoefektivitāte; norāda, ka šādi 
reģionālie centri var būt izšķirīgs 
pamudinājums vietējās ekonomikas 
attīstībai un var reģionos radīt jaunas 
darba vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka inovācijas dimensija 
pienācīgi jāiekļauj visās ES finansējuma 
programmās, tostarp Kohēzijas fondā, 
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tādējādi nodrošinot nozīmīgu 
finansējumu atbilstoši visu inovācijā 
ieinteresēto personu vajadzībām;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāstiprina saikne starp ES 
budžeta instrumentiem un EIB 
finansējumu; atzīst šo finansējuma avotu 
investīciju līdzekļu potenciālu un lūdz tos 
stiprināt, īpaši attiecībā uz JEREMIE un 
JESSICA; 

5. uzsver, ka ir jāstiprina saikne starp ES 
budžeta instrumentiem un EIB 
finansējumu; atzīst šo finansējuma avotu 
investīciju līdzekļu potenciālu un lūdz tos 
stiprināt, īpaši attiecībā uz JEREMIE un 
JESSICA; tomēr vērš uzmanību uz 
nepieciešamību nodrošināt šo inovatīvo 
finansēšanas instrumentu lielāku 
demokrātisko pārbaudi, vienlaikus 
turpinot to tālāku izstrādāšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāstiprina saikne starp ES 
budžeta instrumentiem un EIB 
finansējumu; atzīst šo finansējuma avotu 
investīciju līdzekļu potenciālu un lūdz tos 
stiprināt, īpaši attiecībā uz JEREMIE un 
JESSICA; 

5. uzsver, ka ir jāstiprina saikne starp ES 
budžeta instrumentiem un EIB 
finansējumu; atzīst šo finansējuma avotu 
investīciju līdzekļu potenciālu un lūdz tos 
stiprināt, īpaši attiecībā uz JEREMIE un 
JESSICA; uzsver nepieciešamību izstrādāt 
finansēšanas instrumentus, kas ir 
pielāgoti vismazāko uzņēmumu īpašajiem 
apstākļiem un vajadzībām, un ievērojami 
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vienkāršot procedūras attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju apsvērt darbības 
programmu, ko finansē no vairākiem 
fondiem, ieviešanu attiecībā uz 
dalībvalstīm un reģioniem, kas vēlas 
izmantot šīs programmas; uzskata, ka tas 
ļaus strādāt integrētāk un elastīgāk un 
palielinās dažādu fondu (struktūrfondi un 
pētniecības un attīstības 
pamatprogrammas) lietderīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver , ka ir svarīgi ievērot atšķirību 
starp inovāciju un pētniecību; norāda, ka 
inovācija ir sarežģīts starpnozaru sociāli 
ekonomisks process, kas saistīts ar 
centieniem palielināt izdevumus 
pētniecības un attīstības jomā, sniegt 
atbalstu MVU un progresīvo tehnoloģiju 
darbībām, un ir vērsts uz tādu integrētu 
sistēmu izveidi, kas pamatotas uz dažādu 
teoriju raksturīgākajām iezīmēm un 
specifiku;
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka inovācijas politika 
jāattiecina uz izglītības, apmācības un 
darba tirgus politikas jomām; atbalsta 
centienus mobilizēt pilsoņus un darba 
ņēmējus atbalstīt pārmaiņu procesus, 
izstrādājot un īstenojot visaptverošas 
politiskas stratēģijas inovācijas jomā, lai 
paātrinātu inovatīvu produktu un 
pakalpojumu izstrādāšanu un 
nodrošinātu lielāku nodarbinātību un 
izaugsmi;

Or. pt

Grozījums Nr. 32
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka jāturpina procedūru 
vienkāršošana attiecībā uz ES 
finansējuma izmantošanu, lai 
nodrošinātu to elastīgumu un mazinātu 
birokrātisko slogu pētniekiem un 
novatoriem, tādējādi ļaujot tiem veltīt 
vairāk laika saviem tiešajiem 
pienākumiem;

Or. ro
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Grozījums Nr. 33
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas, un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas, īpaši atsaucoties uz 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupām, 
un ka partnerībām būtu jāgūst labums no 
zināšanām, kas iegūtas no esošajām valsts 
un reģionālajām iniciatīvām ar līdzīgām 
iezīmēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas, un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas, un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm; šajā 
nolūkā aicina veidot ciešāku sadarbību 
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reģionu starpā, īpaši izmantojot apmaiņas 
programmas, apmācības iniciatīvas un 
paraugprakses apmaiņu;

Or. pt

Grozījums Nr. 35
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas, un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas un ir patiesi pieejami 
dažādiem reģioniem un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm;

Or. es

Grozījums Nr. 36
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
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norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas, un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm;

norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas
risina šīs problēmas, un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm; atbalsta 
juridisko aspektu noskaidrošanu saistībā 
ar partnerību un intelektuālā īpašuma 
tiesībām tajās dalībvalstīs, kurās tas vēl 
nav izdarīts;

Or. ro

Grozījums Nr. 37
Michael Theurer

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas, un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu uzsākt 
Eiropas inovācijas partnerības kā 
instrumentu, kas apvieno ieinteresētās 
personas dažādās politikās, nozarēs un 
robežās, lai paātrinātu inovācijas un lai 
risinātu nozīmīgas sabiedrības problēmas; 
norāda, ka būtu labāk jāpielāgo partnerības 
un reģionālās politikas instrumenti, kas 
risina šīs problēmas, un ka partnerībām 
būtu jāgūst labums no zināšanām, kas 
iegūtas no esošajām valsts un reģionālajām 
iniciatīvām ar līdzīgām iezīmēm; aicina 
uzlabot MVU piekļuvi pētniecības un 
inovāciju atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a atbalsta stratēģijā „ES 2020”iekļauto 
Komisijas pamatiniciatīvu nekavējoties 
īstenot pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, 
mazināt ekonomiskās izaugsmes atkarību 
no resursu un enerģijas izmantošanas, 
samazināt klimatam kaitīgas emisijas un 
šādi cīnīties pret globālo sasilšanu; 
uzskata, ka ir jāveic ievērojami vairāk 
pētījumu, lai noteiktu, cik lielā mērā 
darba vietu kopējo izveidi reģionu līmenī 
ietekmē vides un klimata pārmaiņu 
politika; aicina Komisiju noteikt šo jomu 
par vienu no 8. pamatprogrammas 
prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka par prioritāti jāizvirza 
inovācijas kultūras attīstības veicināšana 
reģionālajā līmenī gan starp uzņēmējiem, 
arodskolēniem un darba ņēmējiem, gan 
starp partneriem, kuriem ir ietekme uz 
uzņēmējdarbību, piemēram, 
reģionālajiem valsts sektora lēmumu 
pieņēmējiem, pētniecības centriem, 
reģionu apvienībām un finansēšanas 
iestādēm, kas daudzos gadījumos 
pietiekami nepārzina savu reģionu 
uzņēmumu, it īpaši MVU (tostarp 
mikrouzņēmumu un amatniecības 
uzņēmumu), inovācijas spējas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 40
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka, lai sasniegtu Eiropa 2020 
mērķi par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, ir pilnībā jāmobilizē ES reģionu 
inovācijas potenciāls, un norāda, ka 
nākotnes reģionālajā politikā šī problēma ir 
jānosaka par galveno prioritāti.

7. uzsver, ka, lai sasniegtu Eiropa 2020 
mērķi par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, ir pilnībā jāmobilizē ES reģionu 
inovācijas potenciāls, un norāda, ka 
nākotnes reģionālajā politikā šī problēma ir 
jānosaka par galveno prioritāti; aicina 
iesaistīt ražotājus ekoinovāciju radīšanā, 
jo uzņēmējiem ir ļoti svarīga nozīme 
ekoinovāciju plašākā izplatībā reģionālajā 
līmenī; šajā saistībā norāda, ka uzņēmēju 
informēšanai, atklājot viņiem jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, būs izšķirīga 
nozīme, lai gūtu panākumus saistībā ar 
stratēģiju, kuras mērķis ir efektīva 
resursu izmantošana ekonomikā un 
ilgtspējīgu nozaru izveide.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka, lai sasniegtu Eiropa 2020 
mērķi par gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi, ir pilnībā jāmobilizē 
ES reģionu inovācijas potenciāls, un 
norāda, ka nākotnes reģionālajā politikā šī 
problēma ir jānosaka par galveno prioritāti.

7. uzsver, ka pilnībā jāmobilizē ES reģionu 
inovācijas potenciāls, pretējā gadījumā 
nebūs iespējams sasniegt stratēģijas
„Eiropa 2020” mērķi par gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, un 
norāda, ka nākotnes reģionālajā politikā šī 
problēma ir jānosaka par galveno prioritāti.

Or. es
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Grozījums Nr. 42
Michael Theurer

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka, lai sasniegtu Eiropa 2020 
mērķi par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, ir pilnībā jāmobilizē ES reģionu 
inovācijas potenciāls, un norāda, ka 
nākotnes reģionālajā politikā šī problēma ir 
jānosaka par galveno prioritāti.

7. uzsver, ka, lai sasniegtu Eiropa 2020 
mērķi par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, ir pilnībā jāmobilizē ES reģionu 
inovācijas potenciāls, un norāda, ka 
nākotnes reģionālajā politikā šī problēma ir 
jānosaka par galveno prioritāti. Šāda 
prioritāšu noteikšana attiecas uz visiem 
reģionālās politikas mērķiem, it īpaši uz 
„reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības ”mērķi un Eiropas 
starptautisko sadarbību. Jānodrošina, lai 
Eiropas konkurētspēju garantē pasaules 
standarti.

Or. en


