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7.12.2018 A8-0401/174 

Grozījums Nr.  174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas galvenais mērķis ir 

nodrošināt Savienības investīciju 

zinātnisko, ekonomisko un sociālo ietekmi 

pētniecībā un inovācijā, lai tādējādi 

stiprinātu Savienības zinātnisko un 

tehnoloģisko bāzi un veicinātu tās 

konkurētspēju, cita starpā tās rūpniecībā, 

īstenot Savienības stratēģiskās prioritātes 

un palīdzēt risināt globālas problēmas, 

tostarp sasniegt ilgtspējīgas attīstības 

mērķus. 

1. Programmas galvenais mērķis ir 

nodrošināt Savienības investīciju 

zinātnisko, ekonomisko un sociālo ietekmi 

pētniecībā un inovācijā, lai tādējādi 

stiprinātu dalībvalstu zinātnisko un 

tehnoloģisko bāzi un veicinātu to attīstību, 

jo īpaši to rūpniecībā, lai īstenotu 

Savienības stratēģiskās prioritātes un 

palīdzētu risināt globālas problēmas, 

tostarp sasniegt ilgtspējīgas attīstības 

mērķus. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Grozījums Nr.  175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Report A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) stiprināt pētniecības un inovācijas 

ietekmi Savienības rīcībpolitikas izstrādē, 

atbalstīšanā un īstenošanā, kā arī atbalstīt 

inovatīvu risinājumu ieviešanu rūpniecībā 

un sabiedrībā, lai risinātu globālas 

problēmas; 

(b) stiprināt pētniecības un inovācijas 

ietekmi, kā arī atbalstīt inovatīvu 

risinājumu ieviešanu rūpniecībā un 

sabiedrībā, lai risinātu globālas problēmas; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Grozījums Nr.  176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) veicināt visdažādāko inovāciju, arī 

“revolucionāru”, un inovatīvu risinājumu 

ieviešanu tirgū; 

(c) veicināt visdažādāko inovāciju un 

inovatīvu risinājumu izmantošanu un 

izplatīšanu; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Grozījums Nr.  177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) optimizēt Programmas pieaugošo 

ietekmi nostiprinātā Eiropas pētniecības 

telpā. 

(d) optimizēt Programmas pieaugošo 

ietekmi dalībvalstīs, veicinot konverģenci 

attiecībā uz zinātnisku un tehnoloģisku 

attīstību un samazinot un novēršot lielāku 

atšķirību veidošanās tendences. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Grozījums Nr.  178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmu īsteno atbilstoši tiešas 

pārvaldības principam saskaņā ar Finanšu 

regulu vai atbilstoši netiešas pārvaldības 

principam kopā ar finansēšanas struktūrām, 

kas minētas Finanšu regulas 62. panta 

1. punkta c) apakšpunktā. 

1. Programmu īsteno atbilstoši tiešas 

un dalītas pārvaldības principam saskaņā 

ar Finanšu regulu vai atbilstoši netiešas 

pārvaldības principam kopā ar finansēšanas 

struktūrām, kas minētas Finanšu regulas 

62. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Dalītas 

pārvaldības gadījumā, ir jāsadala 

finansējums pa valstīm un vispārējais 

apjoms, kas tam jāparedz ir ne mazāk kā 

50 % no kopējām programmas 

apropriācijām. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/179 

Grozījums Nr.  179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 7. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. “Apvārsnis Eiropa” pasākumi 

galvenokārt tiks izsludināti uzaicinājumos 

iesniegt priekšlikumus, un daži no tiem tiks 

organizēti uzdevumu un Eiropas partnerību 

ietvaros. 

7. “Apvārsnis Eiropa” pasākumi 

saskaņā ar tiešo pārvaldību galvenokārt tiks 

izsludināti uzaicinājumos iesniegt 

priekšlikumus, un daži no tiem tiks 

organizēti uzdevumu un Eiropas partnerību 

ietvaros. Pasākumu saskaņā ar dalīto 

pārvaldību gadījumā līdzekļus vienlīdzīgi 

sadala starp dalībvalstīm, lai tādējādi 

mazinātu nevienlīdzību pētniecības un 

attīstības spējās un darbībās Programmas 

atbalstītajās jomās. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Grozījums Nr.  180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 8. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Pētniecības un inovācijas pasākumi, 

ko veic programmā “Apvārsnis Eiropa”, ir 

vērsti tikai un vienīgi uz lietojumiem 

civilām vajadzībām. 

8. Pētniecības un inovācijas pasākumi, 

ko veic programmā “Apvārsnis Eiropa”, ir 

ekskluzīvi vērsti vienīgi uz lietojumiem 

civilām vajadzībām. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Grozījums Nr.  181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0401/2018 

Dan Nica 

Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi 

(2018/0224(COD)) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pamatprogrammas īstenošanai 

atvēlētais finansējums laikposmā no 2021. 

līdz 2027. gadam ir EUR 94 100 000 

pašreizējās cenās 1. panta 3. punkta 

a) apakšpunktā minētajai īpašajai 

programmai un noteikta summa 1. panta 

3. punkta b) apakšpunktā minētajai 

īpašajai programmai, kā noteikts Regulā 

[..], ar ko izveido Eiropas Aizsardzības 

fondu. 

1. Pamatprogrammas īstenošanai 

atvēlētais finansējums laikposmā no 2021. 

līdz 2027. gadam ir EUR 120 000 000 000 

(2018. gada cenās) 1. panta 3. punkta 

a) apakšpunktā minētajai īpašajai 

programmai. 

Or. pt 

 

 

 


