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Grozījums Nr. 1
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju; prasa 
Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši tam 
būtu jānotiek;

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju; prasa 
Komisijai nodrošināt papildināmību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Riikka Manner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju; prasa 
Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši tam 
būtu jānotiek;

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju, lai 
nostiprinātu Eiropas inovācijas ciklu; 
prasa Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši 
tam būtu jānotiek; aicina dalībvalstis vērst 
uzmanību uz šo programmu īstenošanu 
valsts un reģionālajā līmenī, it īpaši tad, 
ja atbildīgās par dažādiem ES fondiem ir 
dažādas dalībvalstu ministrijas un varas 
iestādes, lai radītu labāku papildināmību 
programmām;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju; prasa 
Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši tam 
būtu jānotiek;

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju; atkārto, ka 
ar šādu saskaņotu rīcību jācenšas 
politikas izstrādē un īstenošanā vairāk 
iesaistīt reģionālās un vietējās varas 
iestādes un vairāk pielāgot prioritātes 
katra reģiona īpašajām vajadzībām; prasa 
Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši tam 
būtu jānotiek;

Or. es

Grozījums Nr. 4
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju; prasa 
Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši tam 
būtu jānotiek;

1. uzsver kohēzijas politikas nozīmi 
pētniecības un inovācijas attīstībā 
reģionos; uzskata, ka jānodrošina 
pastiprināta koordinēšana starp turpmāko 
reģionālās politikas kopējo stratēģisko 
satvaru un pētniecības un nākotnes 
inovāciju programmas vienoto stratēģiju; 
prasa Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši 
tam būtu jānotiek;

Or. lt
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Grozījums Nr. 5
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju; prasa 
Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši tam 
būtu jānotiek;

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju saskaņā ar 
stratēģijas „ES 2020” principiem un 
mērķiem un „Inovācijas savienības” 
pamatiniciatīvu; prasa Komisijai detalizēti 
parādīt, kā tieši tam būtu jānotiek;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana starp turpmāko reģionālās 
politikas kopējo stratēģisko satvaru un 
pētniecības un nākotnes inovāciju 
programmas vienoto stratēģiju; prasa 
Komisijai detalizēti parādīt, kā tieši tam 
būtu jānotiek;

1. uzsver, ka jānodrošina pastiprināta 
koordinēšana, kā arī sinerģija starp 
turpmāko reģionālās politikas kopējo 
stratēģisko satvaru un pētniecības un 
nākotnes inovāciju programmas vienoto 
stratēģiju; prasa Komisijai detalizēti 
parādīt, kā tieši tam būtu jānotiek;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Hermann Winkler

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

1.a uzsver, ka vairāku desmitu gadu laikā 
ir ievērojami pieaugusi reģionālā atbalsta 
nozīme attiecībā uz inovāciju, pētniecību 
un uzņēmējdarbību; norāda, ka pašreizējā 
plānošanas periodā minētajam atbalstam 
iztērēti aptuveni 25 % no visiem 
struktūrfondu līdzekļiem, un uzskata, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „ES 2020” mērķus, 
šāds samērs jebkurā gadījumā būtu 
jāsaglabā — spēcīga reģionālā politika, 
kurai ir pietiekami resursi, šajā saistībā 
jau ir būtisks priekšnosacījums; turklāt 
uzskata, ka nav jāžēlo centieni efektīvākai 
līdzekļu ieguldīšanai reģionos;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a šajā saistībā atgādina par reģionālās 
politikas piedāvātajām iespējām radīt 
sinerģiju, kas nodrošina panākumus 
vispārējai pētniecības politikai;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka laikā, kad resursi ir 
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nepietiekami, „kritiskās masas” 
sasniegšanas nolūkā ir būtiski piešķirt 
finansējumu saprātīgi izraudzītām 
prioritātēm reģionos;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Riikka Manner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā;

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” visiem mērķa reģioniem par 
obligātu noteiktu inovāciju prioritāti, kam 
jāatspoguļojas arī piešķirtajā finansējumā; 
tomēr atgādina, ka mērķu noteikšana 
attiecībā uz izdevumu palielināšanu 
pētniecības, attīstības un inovāciju jomā 
negūs sekmes, ja vien šiem pasākumiem 
nesekos vispārējas strukturālas izmaiņas 
sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā;

2. atgādina, ka pētniecība un inovācija ir 
nozīmīgs virzītājspēks, ja Eiropa gatavojas 
risināt problēmas un saglabāt un 
pastiprināt savu konkurētspēju 
globalizācijas laikmetā; prasa, lai saistībā 
ar kohēzijas politikas turpmāko 
tuvināšanos stratēģijai „ES 2020” 
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reģioniem par obligātu noteiktu inovāciju 
prioritāti, kam jāatspoguļojas arī piešķirtajā 
finansējumā;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā;

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā; uzsver, ka ES, 
dalībvalstu un reģionu galvenais 
uzdevums ir radīt sinerģiju starp 
dažādiem finansēšanas instrumentiem, 
kas paredzēti pētniecībai un inovācijai 
gan valsts, gan privātajā sektorā, lai 
atbalstītu inovācijas sabiedrībā, kuras 
pamatā ir publiskā, privātā un sabiedrības 
partnerība stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 13
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā;

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā; uzskata, ka tieši 
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šādi tiks sasniegti plaši atbalstītie 
stratēģijas „ES 2020” mērķi gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kas 
pamatota uz pētniecību un inovācijām kā 
ekonomiskās labklājības un ilgtspējīgas 
attīstības galvenajiem virzītājspēkiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 14
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā;

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu cita starpā 
noteiktu inovāciju prioritāti, kam 
jāatspoguļojas arī piešķirtajā finansējumā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā;

2. prasa, lai saistībā ar kohēzijas politikas 
turpmāko tuvināšanos stratēģijai „ES 
2020” reģioniem par obligātu noteiktu 
inovāciju prioritāti, kam jāatspoguļojas arī 
piešķirtajā finansējumā visos līmeņos;

Or. ro
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Grozījums Nr. 16
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju kā alternatīvu 
ierosināt stimulus struktūrfondu subsīdiju 
izmantošanai inovācijas jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka reģioniem jāveido pamats 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
darbam un jābūt kā „dzīvām 
laboratorijām”, un ka vietējām un 
reģionālajām varas iestādēm tādēļ ir 
vairāk jāiegulda reģionu attīstībā un 
aktīvi jāpiedalās zinātnes, tehnoloģiju un 
inovācijas politikas īstenošanā;

Or. lt

Grozījums Nr. 18
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; un kā daļu no minētajām 
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jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

stratēģijām precīzi norādīt, kā praktiski 
izmantot iespējamo sinerģiju starp 
struktūrfondu atbalstu un turpmākajām 
pētniecības un inovācijas programmām 
tā, lai reģioni būtu ieguvēji;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju
stratēģijas, kurās iesaistītas visas 
ieinteresētās personas un kas var sniegt 
ieguldījumu reģionu izcilības centru 
izveidē; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem nolūkā vairot 
konkurētspēju starptautiskā līmenī;

Or. pt

Grozījums Nr. 20
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; aicina Komisiju šajā saistībā 
veicināt ES pētniecības programmu un 
fondu saskaņošanu ar struktūrfondiem 
un Kohēzijas fondu; uzsver, ka teritoriālā 
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sadarbība jāoptimizē tā, lai stiprinātu 
papildināmību starp reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas, kas pamatotas uz reģionu 
kompetenci un vērtībām; uzsver, ka 
teritoriālā sadarbība jāoptimizē tā, lai 
stiprinātu papildināmību starp reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem; atbalsta augšupejošu 
pieeju inovācijai vietējā līmenī; uzver 
vajadzību veidot partnerattiecības vietējo 
un reģionālo iestāžu un pētniecības 
centru starpā ar mērķi noskaidrot 
izpildāmus attīstības risinājumus; 
uzskata, ka jāmudina vietējās un 
reģionālās varas iestādes ieviest 
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jauninājumus, jo īpaši izmantojot 
iniciatīvas „Zināšanu reģioni”, „Dzīvās 
laboratorijas” un „Viedās pilsētas”;

Or. ro

Amendement 23
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
3. punkts

Projet d’avis Amendement

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem; uzskata, ka vajadzīga 
labāka pētniecības un inovācijas sasaiste, 
ka ES jāizvairās no tradicionālās sadalītās 
pieejas un vairāk jāpievēršas problēmām 
un sasniedzamajiem rezultātiem, veidojot 
saikni starp pētniecības un inovāciju 
finansēšanu un mūsu politikas mērķiem, 
un ka vienkāršotu instrumentu kopuma 
un noteikumu izstrāde ir vienlīdz svarīga, 
vajadzības gadījumā paredzot elastīguma 
iespēju;

Or. lt

Grozījums Nr. 24
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
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stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem; aicina dalībvalstis šajā 
ziņā atbalstīt reģionus un izstrādāt 
sistēmu minēto stratēģiju īstenošanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; šajā saistībā aicina veidot 
labāku sasaisti un saskaņotību vietējo, 
reģionālo, dalībvalstu un Eiropas iestāžu 
starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem;

3. aicina reģionus saistībā ar lietpratīgas 
specializācijas koncepciju izstrādāt savām 
vajadzībām atbilstošas inovāciju 
stratēģijas; uzsver, ka teritoriālā sadarbība 
jāoptimizē tā, lai stiprinātu papildināmību 
starp reģioniem un saistībā ar vides 
ilgtspējas kritērijiem;

Or. it
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Grozījums Nr. 27
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a vienlaikus iesaka, ka reģioniem godīgi 
jāizanalizē savas priekšrocības un 
trūkumi un jānosaka sasniedzami mērķi, 
lai, no vienas puses, pilnveidotu 
pašreizējās priekšrocības (savas 
salīdzinošās priekšrocības) nolūkā 
izveidot spēcīgas, konkurētspējīgas 
starptautiskas kopas un, no otras puses, 
panākt citus reģionus, tādējādi spēcinot 
reģionu ekonomiku;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina veidot lielāku starpvaldību 
līdzdalību kopīgas plānošanas pasākumos 
un saskaņā ar iniciatīvu INTERREG III-
B, kas stiprina sadarbību pētniecības, 
attīstības un inovācijas jomā visā Eiropā, 
kā arī lai pastiprinātu sadarbību un 
aktīvāk iesaistītu jaunās dalībvalstis visās 
Eiropas pētniecības programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka pētniecības un inovāciju 
programmas var sniegt lielu ieguldījumu 
kohēzijas politikā, un uzsver, ka jāturpina 
pilnveidot iespējas pārrobežu sadarbībai 
šajā jomā; uzsver, ka makroreģionālā 
sadarbība ir lietderīga, meklējot 
vispārīgus zinātniskus, tehnoloģiskus un 
novatoriskus risinājumus kopīgajām 
reģionālajām problēmām;

Or. bg

Grozījums Nr. 30
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b tomēr norāda, ka līdztekus atsevišķu 
reģionu ieinteresētībai ekonomiskajā 
izaugsmē, visa Eiropas Savienība būtu 
jāuzskata par inovāciju telpu, kas nozīmē, 
ka reģioniem ir jāpapildina vienam otru; 
tādējādi aicina reģionus cieši sadarboties, 
izstrādājot savas pētījumu un inovāciju 
stratēģijas; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
palīdzību, ko Komisija var sniegt 
reģioniem vērtīgu norāžu veidā un kas 
nodrošinātu kvalitatīvu stratēģiju izstrādi, 
neapšaubot subsidiaritātes principu;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Hermann Winkler
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Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka šādas sinerģiju radošas, 
integrētas stratēģijas pamatprasība 
attiecībā uz visām iesaistītajām iestādēm 
ir apzināt visas finansēšanas iespējas; 
norāda, ka informētības palielināšanai 
šajā saistībā arī piešķir struktūrfondu 
finansējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

4. atgādina, ka inovācijas ir plašs jēdziens, 
kas galvenokārt rodas ciešā saskarē ar 
praktisko darbību un attiecas uz 
izstrādājumiem, procesiem un 
pakalpojumiem, kā arī sistēmām un 
organizatoriskām struktūrām; tādējādi kā 
obligātu papildinājumu tehnoloģiju 
pētniecības izcilībai iesaka reģionālā 
atbalsta jomā koncentrēties, no vienas 
puses, uz reģionālās izcilības 
pilnveidošanu, galvenokārt universitātēs 
un pētniecības centros, un, no otras puses, 
uz inovāciju izmantošanas veicināšanu,
piemēram, atbalstot uzņēmumus — it 
īpaši vidējos uzņēmumus —, lai 
pakalpojumu un procesu inovācijas 
padarītu tirgum piemērotas un veicinātu 
tehnoloģiju un zinību tālāknodošanu;

Or. de
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Grozījums Nr. 33
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar ieviešanu tirgū; 
iesaka reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties arī uz inovāciju 
izmantošanas veicināšanu, kas ir obligāts 
papildinājums pētniecības izcilībai, ņemot 
vērā līdzsvaru ar fundamentāliem 
pētījumiem, lai uzņēmumi varētu veicināt 
un izstrādāt inovatīvas metodes;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Riikka Manner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību, jo 
apmēram 19–20 inovāciju rodas 
saskarsmē (pieprasījuma un lietotāja 
sekmētas inovācijas); tādēļ uzsver 
pieaugošo vajadzību pēc tīklu un 
savienojumu izveides attiecībā uz 
inovācijām, jo tie pastiprina reģionālo 
inovāciju sistēmu nozīmi; iesaka arī 
reģionālā atbalsta jomā koncentrēties uz 
inovāciju izmantošanas veicināšanu, kas ir 
obligāts papildinājums pētniecības 
izcilībai, netraucējot pētniecības jaudas 
paplašināšanu, lai pirmām kārtām 
uzņēmumi varētu sākt izmantot inovatīvas 
metodes;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes; apzinās, ka 
pastāv plaisa starp pētniecības jomā 
gūtajām jaunajām atziņām un to 
īstenošanu praksē; aicina veikt konkrētus 
pasākumus saistībā ar reģionālās 
politikas instrumentiem, lai pētniecības 
rezultātus pārvērstu par inovācijām tā, lai 
tās būtu pielāgojamas vietējam un 
reģionālajam līmenim un piemērojamas 
Eiropas mērogā;

Or. ro

Grozījums Nr. 36
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
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pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes; atbalsta 
iniciatīvu izstrādāšanu jomās, kuras ir 
praktiski izmantojamas kopienas 
interesēs;

Or. ro

Grozījums Nr. 37
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes; turklāt 
uzskata, ka jāveic pasākumi, lai veicinātu 
izmēģinājuma projektu, kuru skaits 
turpina pieaugt, plašu attīstību;

Or. it

Grozījums Nr. 38
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
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pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi, un īpaši MVU,
varētu sākt izmantot inovatīvas metodes;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību; 
iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

4. atgādina, ka inovācijas galvenokārt 
rodas ciešā saskarē ar praktisko darbību un 
tirgu; iesaka arī reģionālā atbalsta jomā 
koncentrēties uz inovāciju izmantošanas 
veicināšanu, kas ir obligāts papildinājums 
pētniecības izcilībai, netraucējot 
pētniecības jaudas paplašināšanu, lai 
pirmām kārtām uzņēmumi varētu sākt 
izmantot inovatīvas metodes;

Or. pt

Grozījums Nr. 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a vēlas, lai tiktu izstrādāts rīcības plāns 
„Pakāpieni uz izcilību” pētniecības 
infrastruktūras īstenošanai saskaņā ar 
Kohēzijas fondu un ERAF, lai minētajās 
valstīs veicinātu līdzdalību jaunajā Kopējā 
pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammā;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka vajadzīga lielāka pēctecība 
pētniecības projektu un inovāciju 
finansēšanā un attiecībā uz papildu 
finansējuma piešķiršanu informēšanai 
par šādu projektu rezultātiem, lai padarītu 
tos pārdodamus; šajā saistībā uzsver, ka 
liela nozīme ir ciešākai sadarbībai starp 
struktūrfondiem un dažādām Eiropas un 
dalībvalstu programmām;

Or. bg

Grozījums Nr. 42
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka jāievieš jēdziens „pakāpieni 
uz izcilību”, kurā jāietver to reģionālo 
tīklu uzlabošana, kas savieno pētniecības 
institūtus, universitātes, MVU un citas 
attiecīgās ieinteresētās personas, lai 
izveidotu kopas, reģionālās tehnoloģiju 
platformas un izcilības centrus ar mērķi 
palīdzēt minēto tīklu iesaistīšanā ES 
sadarbības projektos un pētniecības un 
inovāciju programmās;

Or. de
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Grozījums Nr. 43
Riikka Manner

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka, izmantojot Kohēzijas 
fondu, inovācijām piešķirti apmēram 
86 miljardi euro, kas ir 25 % no kopējā 
kohēzijas budžeta; pauž nožēlu, ka šim 
nolūkam sekmīgi izmantota tikai daļa 
piešķīrumu; aicina Komisiju izanalizēt, 
vai inovācijām (piemēram, pieprasījuma 
un lietotāja sekmētas inovācijas), kurām 
piešķirts Kohēzijas fonda finansējums, 
varētu piešķirt tikpat lielu nozīmi kā 
patlaban saskaņā ar pamatprogrammām, 
lai padarītu šo finansējumu dalībniekiem 
saistošāku un pārredzamāku;

Or. en

Grozījums Nr. 44
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka pētniecībai un inovācijām 
ir būtiska nozīme, radot ilgtspējīgāku 
pilsētvides attīstību un veicinot 
sabiedrības labklājību, un to pamatā ir 
vides un sociālā ilgtspēja un 
energoefektivitāte; tādēļ iesaka, ka 
reģionālajam atbalstam ir jāveicina 
minētā mērķa sasniegšana;

Or. es
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Grozījums Nr. 45
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina palielināt prioritāro 
finansējumu jēdzienu „zināšanu 
trijstūris” un „dzīvās laboratorijas” 
pilnveidošanai, ņemot vērā Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta nozīmi 
jaunu jēdzienu ieviešanā, un lai veicinātu 
inovāciju vietējā un reģionālā līmenī;

Or. lt

Grozījums Nr. 46
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai 
starptautiskos tirgus;

5. ņemot vērā, ka jāpalielina apjoms, kādā 
MVU gūst labumu no atbalsta pētniecībai 
un inovācijām, uzskata, ka reģionālajam 
atbalstam attiecībā uz inovācijām jābūt 
vērstam uz vidējiem uzņēmumiem; šajā 
saistībā uzsver kohēzijas politikas 
pievienoto vērtību, kas padara 
novatoriskākus reģionāli orientētos MVU, 
kas darbojas tradicionālajās 
uzņēmējdarbības jomās, nodrošinot 
lielāku piekļuvi pētniecībai, kas vērsta uz 
praktisko piemērojamību, tehnoloģiju un 
inovācijas tālāknodošanu, kā arī 
uzņēmējdarbības internacionalizāciju vai 
veicināšanu, izmantojot plašāka spektra 
konsultatīvos pakalpojumus un viegli 
pieejamu atbalstu;

Or. de
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Grozījums Nr. 47
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai 
starptautiskos tirgus;

5. ņemot vērā, ka jāpalielina apjoms, kādā 
MVU gūst labumu no atbalsta pētniecībai 
un inovācijām kā galvenajām jomām, kas 
sniedz nodarbinātības iespējas ES, 
uzskata, ka kohēzijas politikai jāatbalsta 
MVU piekļuve finansējumam un 
jāsamazina saņēmējiem uzliktais 
birokrātijas slogs;

Or. es

Grozījums Nr. 48
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, it īpaši veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

Or. it

Grozījums Nr. 49
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, attiecībā uz vietējo 
un reģionālo attīstību vai veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā;

Or. en

Amendement 50
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
5. punkts

Projet d’avis Amendement

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

5. uzsver, ka MVU ir būtiska nozīme ES 
reģionu attīstībā un visas Savienības 
nozaru konkurētspējas veicināšanā; 
uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus, mazinot administratīvos šķēršļus 
un veidojot atvērtus, vienkāršus un ātri 
veicamus īstenošanas plānus, kas 
mudinās MVU būt atvērtiem jaunām 
iespējām;

Or. lt

Grozījums Nr. 51
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus; ir pārliecināts, ka jāmudina 
uzņēmumi ieviest jauninājumus, 
pamatojoties uz tiem pieejamo reģionālo 
resursu pilnīgāku izmantošanu; atbalsta 
„vienas pieturas aģentūras” iniciatīvu 
ieviešanu tādu centru veidā, kas vienuviet 
piedāvā noderīgu informāciju MVU, 
universitātēm, pētniecības centriem, 
reģionālajām varas iestādēm un citiem 
iespējamajiem ES, dalībvalstu un vietējā 
pētniecības un inovāciju finansējuma 
saņēmējiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 52
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus, kā galveno prioritāti pilnveidojot 
prasmes un kā horizontālo prioritāti 
pastiprinot un izplatot iniciatīvas spēju un 
dažādu veidu uzņēmējdarbību;

Or. pt
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Grozījums Nr. 53
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus, inovāciju kultūru un tehnoloģiju 
tālāknodošanu, neatkarīgi no zinātniskās 
un tehnoloģiskās sistēmas 
struktūrvienībām;

Or. pt

Grozījums Nr. 54
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus; aicina veidot elastīgākas 
finansēšanas programmas ar mērķi 
iesaistīt tajās MVU;

Or. ro

Grozījums Nr. 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus;

5. uzskata, ka kohēzijas politikai 
jākoncentrējas uz nepieciešamību uzlabot 
MVU dalību pētniecības un inovāciju 
veicināšanā, piemēram, veicinot 
uzņēmējdarbību kopumā vai starptautiskos 
tirgus, šajā saistībā uzsver, ka zināšanu 
un inovāciju kopienām vairāk jāpievēršas 
MVU iesaistīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a vēlas, lai tiktu turpināta un stiprināta 
„izcilības reģionu” iniciatīva, kas veicina 
pētniecības un attīstības teritoriālo 
dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka kohēzijas un Eiropas 
ekonomikas konkurētspējas vairošanas 
nolūkā jāveic pasākumi — cita starpā 
līdzdalības procedūru vienkāršošanai un 
informētības palielināšanai —, lai 
uzlabotu MVU piekļuvi pētniecībai un 
inovācijām, it īpaši ekonomiski 
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mazattīstītos, attālākos un lauku reģionos;

Or. bg

Grozījums Nr. 58
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķis, līdztekus 
konverģencei, reģionālajai konkurētspējai 
un nodarbinātībai, palīdz stiprināt 
reģionālo ekonomikas politiku, it īpaši 
veicinot sadarbību reģionu starpā, 
pievēršot galveno uzmanību inovācijām, 
uz zināšanām balstītai ekonomikai un 
videi; uzskata, ka tas ir papildu iemesls, 
lai atzinīgi novērtētu plānus finansējuma 
palielināšanai teritoriālās sadarbības 
mērķim; 

Or. de

Grozījums Nr. 59
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka to uzņēmumu skaitam, 
kuri piedalīsies nākamajā 
pamatprogrammā, vajadzētu būt 
lielākam; pauž viedokli, ka pieejamas un 
pārredzamas sistēmas izveidošana 
vienkāršotu projekta attīstītāju līdzdalību 
ES programmās;

Or. fr
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Grozījums Nr. 60
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu;

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt pēc iespējas lielāku 
programmu finansēšanas noteikumu 
harmonizēšanu; atzīst Septītās 
pamatprogrammas (FP7) centralizēti 
pārvaldīto pieeju un struktūrfondu 
decentralizēto pieeju; tomēr uzsver, ka pēc 
iespējas jāsaskaņo noteikumi, procesi un 
metodes (piemēram, attiecībā uz 
atbilstības kritērijiem, standarta vienības 
izmaksām un vienreizējiem 
maksājumiem);

Or. de

Grozījums Nr. 61
Riikka Manner

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu;

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties veikt īstenojamus vienkāršošanas 
pasākumus un maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu, 
vajadzības gadījumā paredzot elastīguma 
iespēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu;

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu; 
uzskata, ka saskaņā ar spēkā esošo 
vispārējo budžeta korekcijas sistēmu ir 
jāievieš saistības optimizēt finansējumu, 
veicinot dalībvalstu un reģionālo 
finansēšanas aģentūru starptautisku 
saskaņošanu nolūkā izstrādāt stratēģisku 
pētniecības un inovāciju programmu, kas 
apstiprināta Eiropas līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 63
Iosif Matula

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu;

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu;
iesaka Komisijai veikt pasākumus vienotā 
tirgus, un īpaši digitālā vienotā tirgus, 
konsolidācijai un finansēt apjomīgas 
iniciatīvas pētniecības un attīstības jomā 
pētījumu rezultātu īstenošanai pasaules 
mērogā;

Or. ro
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Grozījums Nr. 64
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu;

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu;
uzsver, ka pētniecības un inovāciju 
finansējumam dalībvalstu un ES līmenī 
jābūt lietderīgākam un efektīvākam;

Or. lt

Grozījums Nr. 65
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām, 
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu;

6. prasa Komisijai, neraugoties uz 
atšķirīgajām pārvaldības sistēmām,
censties nodrošināt maksimālu programmu 
finansēšanas noteikumu harmonizēšanu, 
pamatojoties uz visu reģionu galveno 
sociālekonomisko pārstāvju aktīvu 
līdzdalību un iesaistīšanos;

Or. pt

Grozījums Nr. 66
Hermann Winkler

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

6.a uzskata, ka pārmērīgas 
administratīvās prasības būtiski kavē 
kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu, un 
tādēļ aicina ievērojami vienkāršot 
subsīdiju piešķiršanas procesu un 
uzraudzības sistēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju pastiprināt sinerģiju 
starp dažādiem instrumentiem un fondiem 
un izstrādāt pieeju finansēšanai no 
vairākiem fondiem, vienlaikus ņemot vērā 
attiecīgajos tiesību aktos paredzētos īpašos 
nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka pētniecības un inovāciju 
programmām jābūt pietiekami elastīgām, 
lai tās varētu pielāgot jaunām izziņas 
sfērām un izaicinājumiem, kuru 
risināšanā vajadzīgas zināšanas, 
piemēram, par jūras gultnes ievērojamo 
potenciālu Atlantijas okeāna gadījumā;
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Or. pt

Grozījums Nr. 69
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzinīgi vērtē Komisijas un EIB 
centienus turpināt izmantot tādus 
modernus finansēšanas instrumentus kā 
apgrozības fondi — papildus riska 
dalīšanas mehānismiem —, lai piesaistītu 
vairāk privāto ieguldītāju un efektīvāk 
izmantotu pieejamo valsts finansējumu; 
īpaši iesaka šīs iespējas izmantot 
reģionālajām ieinteresētajām personām;

Or. de

Grozījums Nr. 70
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai pārbaudīt, vai būtu 
lietderīgi legalizēt jaukto finansējumu un
izvērst šķērsfinansēšanu.

7. prasa Komisijai pārbaudīt, vai būtu 
lietderīgi izvērst struktūrfondu 
šķērsfinansēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai pārbaudīt, vai būtu 
lietderīgi legalizēt jaukto finansējumu un 
izvērst šķērsfinansēšanu.

7. prasa Komisijai pārbaudīt jautājumus, 
kas saistīti ar jaukto finansējumu un 
izvērst šķērsfinansēšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 72
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju ņemt vērā ilgtspējīgas 
attīstības nosacījumu, piešķirot līdzekļus 
videi nekaitīgu darba vietu izveidei, 
vietējās un reģionālās attīstības 
veicināšanai un Eiropas reģionu 
labklājības nodrošināšanai; aicina 
Komisiju pievērst pētniecību un inovācijas 
ekoloģijas jomai;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina skaidri saskaņot pastāvošās un 
jaunās iniciatīvas atbilstīgi stratēģijai 
„ES 2020”.

Or. en



AM\871588LV.doc 37/37 PE467.320v01-00

LV


